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TNTRODUÇÃO

A estratigrafia da Bacla do paraná, eom raras
exceções, esteve baseada apenas no aspecto descrl-tivo das
värfas unldades que a compõe. Êste fato permitÍu o reco
nhecimento de ordens e sÍstemas que eonduziram a um nümero
razoável, mas contraditõrlo, de conclusões sôbre a sua for
mação e evolução através dos tempos geol6gicos.

Àtê 1960, segundo SANFORD & LANGE (1960) exls
tlam I 364 lfvros, artigos e publicações a respefto das v!
rlas unldades estratlgråffcas da bacfa sedlmentar do para
nä. Acreditamos que atualmente êsse nlimero seja bem mais
elevado sem sabermos preclsar qual a sua ordem de grandeza.
o grande nümero de controvérsÍas estratfgräficas que surgf
ram de tal nümero de trabalhos ê mals ou menos öbvta em

vista das ext,remas diflculdades envolvÍdas, além do nümero
e variedade de variåveis que podem ser invocadas para ex
plÍcar os fenômenos geolõgicos em geral-.

SLOSS (L962) na explfcação sôbre o uso de modg
los em estratlgrafta, d,Lz que os ffsicos e os guÍmlcosrtêm
dlflculdade em entender porque a estratlgrafia, assÍm como
outros campos da geologlar pennaneceram tanto tempo na fa
se descritlva da evoJ.ução cfentffica. A resposta óbvia jaz
na complexidade da crosta terrestre, a gama de observações
a serem feitas, a fnadequação da amostragem possfvel- nos
afJoramentos, a barreira formada pelo tempo geoLóqico a eë
perimentos de l-aboratõrio e a dlflcuLdade em se llgar núme
ros ãs observações estratlgrãflcas (ou dfscrlmlnar entre
expressões num6ricas ütels ou não, uma vez que possfvefs) 

"
ConcluÍ o mesmo autor gue estaremos em posição de nos jug
tarmos as clências soflsticadas tôdas as vêzes que uma obser
vação puder ser colocada em um modêLo prevlsfvel de ordem
e slstema desenvolvldos a partir de classlflcações e anäll
ses de observações mals antlgas. Nesse campo, a apllcação
de modeLos (rnatemãticos ou conceituafs) é ütrr como uma

base para a prevlsão de fenômenos.



RESUMO

O estudo da Bacla do paranã pelo ,,trend surface
analysisrr permíte uma reavarLação dos dados atë agora exÍs-
tentes na lfteratura geolõglca especfflca. As espessuras
das vãrlas unldades estratigräfÍcas gue a compõe foram trg
tadas pelo mêtod.o acima indícado, e um I'trendrr geral para
as unídades foram obtldas refretindo os grandes traços da
bacia no perfodo de deposlção dessas rochas" paralelamenteo
os desvlos dêsses mapas indlcam as áreas residuaj-s de maíor
e menor acumulação das rochas da unld.ade estudad,a"

O Grupo Paranå, constltuÍdo pelas Formações Fuq
nas e Ponta Grossa, mostra possuir um comportamento estrutu
ra1 semelhante para as duas unidades, indÍcando pertencerem
elas a um únlco evento geológico; pelo menos no que d.Lz
respeÍto ao comportamento estrutural da bacia. os Grupos
Tubarão e Passa Dois, foram separados em dois ciclos se<l!
mentares, admÍt1ndo-se que não hã quebra no processo de se
dimentação, baseados no ambiente de deposição d,as rochas que
constj-tuem o seu registro geol6gico. o ciclo glaciar cla be
s€r com as värias fases interglacfa:sintercaladas, revela
um padrão estrutural da bacÍa díferenÈe do perÍodo anterior,
mostrando um modêlo que índÍca um complexo slstema de depo.-
s1ção o que é comprovado pera anälise cio registro geolðgÍco
preservado. É representado êsse estãdfo de evolução da bg
cla pelas Formações rtarar6 e Rio Bonfto. o ciclo seguinte,,
pós-glaciar, marca uma evorução da bacfa para um modêro mais
clãsslcor uma bacia fntracratônica llnear, N-sr corn um baseu
lamento para leste a partlr do permÍano superior e uma te'lên
cla progresslva a lnterlorização culmÍnando com o seu totar
assoreamento ã êpoca da sed,lmentação das rochas da Formação
Rio do Rasto, A nova orientação da bacl-a que tem inÍcro a
êpoca da deposfção dos sedlmentos da Formação Palermo conttnua
com as Forrnações rratÍ, serra Àlta, Estrada Nova, Rlo do Raq
to e segue ainda, grosso modor Do perfodc, de deposição das
rochas da Formação Botucatuu o formato da atual bacla estru
turaL começa a surglr no cretáceo rnferÍor com os derrames
basåltlcos da Formação serra Geral e atl.nge o seu máximo de



senvolvimento no cretáceo superÍor na época da depostção dos
sedimentos do Grupo Bauru.

Baseado nessas caracterfstfcas e nas dLscordâncias
que separam essas unldades, da sua extensão geogräf1ca, magal
tude e persistêncla em perfodos de subsldêncla prêvias e pog
terlores da bacfa sedimentar do paranå, o An sugere informal-
mente a dlvisão da coluna estratlgråffca da bacfa em três se
qtlênclas Estratigråflcasr güê são unl-dades estratigråffca maio
res que megagrupo, grupo e supergrupo. Três seqüênclas são
sugerÍdas, urna, compreendendo o clcLo sedfmentar que tem como
rimites estratJ-gräficos uma superflcle de dLscordâncfa prë-og
voniana e pré-stefanl-ana. compreende esta seqllêncfa, as ro-
chas sedlmentares que constltuem as Formaçõee Furnas e pont,a
Grossa. Uma segunda segtlêncla fncluiria as rochas dos clclos
glacÍal e põs-graclal que formam os Grupos Tubarão e passa
Dois, separados da ütttma pela dÍscordância Carbonffera cita-
da e das rochas sobrejacentesr por uma grande discordância gue
Ë preferfvel- chamar de pré-eotucatur êrtr vfsta das dúvldas sô
bre a ldade dessa seqllência sedimentaro A tercelra seqtlêncla,
compreendendo as rochas da Formação Botucatu mais Serra Geral,
ë llmftada em seu tôpo por uma superffcle de erosäo que as se
paran de unfdades estratlgräffcas de dlffcil correlação das
guais a mais conheclda 6 a gue forma o Grupo Bauru (Ksup. ) .

A construção do diagrama tempo-espaço para as uni-
dades estratigräfl-cas da bacla, mostra gue a sua dfvlsão nas
três seqtlênclas acima sugerJ.das tem um bom apôio na sua lnter
pret,ação. .[,reas com lacuna e suas correspondentes dlvlsões
em hLatos e vacuidades erosl-onafs fndlcam uma subsidêncla prê
via da ärea merldlonar da bacÍa e a migração no tempo do polo
de máxima subsidência para norte, Demonstrar por outro rado,
o caråter mals posltlvo da årea sul da bacia rãpldamente coflt-
pensando o malor carâter subsident,e da região norte"

As värfas seqllências estratlgrãflcas da bacla sedf
mentar do Paranã encontrâm-Eê falhadas, falhamentos êstesrguê
podem ser agrupados em värlos perfodos e são, na sua mafor
parte, reativações de rlnhas tectônlcas prê-sllurianas" um
perfodo de falhamento prê-oevonlano ê sugerfdo pela anårise



dos mapas de ntrend surfaeetr das formações dessa ldade asso
ciado a observações de ca¡npo. o lnfclo de deposição dos se
dfmentoe da Fo¡mação rtararé parece estar tigado a um cLclo
tectônlco pös-DevonÍ.ano que a antecedeu e governou a sua de
poslção a partlr do retrabalhamento dos sedimentos da Forma

ção Furnas como lndlcado na reglão de Itapeva, Sp. O tlpo
de depôsltos sedlmentares dos cicLos glacial e p6s-gracial
sugerem guêr pero menos flutuações de nfver da bacla devem
ter ocorido alã¡n de um soergulmento de suas bordas r corr
conseqllente erosão, como no Paraguaf e NE do Estado de São
Paulo. SerLa êste um clclo penecontemporâneo a deposição
das rochas dos dols grupos. un ciclo tectônfco posterior
ao Grupo Passa Dols e anterlor ã seqüêncla Mesoz6iea estã
bem marcado na bacia, e apresenta lndfclos de contrlbuição
å sedlnentação de pero menos os depósltos da base da Formação
Botucatu. Penecontemporâneamente aos derrames basäLtlcos do
cretãceo superlor e posterLormente a sua consolJ.dação, mani-
festa-se nôvo tectonfsmo gue afeta sedimentos atê do Grupo
Bauru (Ksup. ) . Para o flm dêsse cLcLo ou então em um mais
nôvo, lmedfatamente posterJ.or, una ttfnversão tectônÍeaft cau
sa o infclo do revantamento das escarpas mals lnternas da bg
cia, cuJa expressão topográflca é denominada de serra Gerar"
Êsse processo tectôntco cauaa a formação dos ambfentes de dg
poslção das baclas sedfmentares como a de Rlo Claro, no fl'E
co orlental do platô basãltlco, orlglnados a partlr da desor
ganlzação da drenagem tlplcanente conseqllente anterLorr güêr
sentlndo-se lentamente barrada, assoreÍa rãplda¡nente o reLêvo
a montante. são os depósttos descrltos como rrmodernos, na tf
teratura especfffsa sul-brasfleÍra.
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Com o objetivo de aplicar modelos possÍveis äs
observações feftas sôbre as unldades estratlgráficas da bg
cia do Paranä, o Ao trabalhou no Department of Geological
sciences da Northwestern university, nos EEUU, onde travou
conhecfmento com as modernas t6cnlcas de computação que ag
xiliam sobremaneÍra o räpldo tratamento de dados geotögic
o tratamento matemático de dados geológicos não é um fato
nôvo, mas encontrava anterlormente duas grandes barreJ-raso
o grande voLume de dados a serem processados, e o deseonhe
cfmento de um campo matemätlco especfffco a geologia que
atuarmente jã recebe o nome de geomatemätfca. o advento
do computador possibflltou un rápfdo e grande avanço nesse
campo determinando um nôvo ângulo na avaliação dos fenôme*
nos geológfcos.

O A, tenta, neste trabalho consfderar tipos de
modelos estratigráficos que possam expressar de uma forma
slstemátÍca a fnteração de um conjunto defÍnrdo de variä-
vels as quais operam para produzir um resurtado observävel"
As variãveis são os processos geoJ-óglcos e os resultados
são as respostas sedimentares representado pela composição
e geometria de corpos de rochas sedl_menUgres"

. A estratfgrafj.a da bacía se<limentar do paraná,
como definlda anterÍormente em um grande nümero de trabalhos,
foi utilizada agul sõmente guando poude fornecer um r,ral
slgniffcado para a avallação do eonJunto processo geolðglco-
-'resposta sedlmentar" Neste sentfdo, preferlmos eonsi<lerar
como baee de nossog egtudos a sucessão da bacla sedfmentar
do Paranã como composta prlnclpalmente de uma seção glacial
e interglaciar logo aclma das camadas devonianas, na base,
seguida de uma seqllência pós-gtaciar que é cortada por uma

superfÍcie .de desconformidade pós-permlana e pr6-eretãceo
rnferior" Pararelamente tentou-se testar as värias unidg
des estratigrãfÍcas cleflnldas para a mesrna bacia pelo mêto
do maÈemãtlco do tttrend surface analysistt para vermos o
seu signiflcado como superffclesbem rlefln jdas na seqtlêncf a.

Mesmo considerando como base desce trabalho o
ponto de vlsta exposto no parägrafo acLma, o À. descreve,



sob o ponto de vfsta do rrtrend surface analysisn, as várias
unldades estratigráficas desde as camadas do Grupo Paranå,
Devonlano, atê o Grupo Bauru, Cretåceo Superior,

Agradecimentos - O autor 6 grato aos Professôres
Doutor 'Josuê Camargo Mendes e Doutor Setembrino Petrl pelo
trefnamento proflsslonal incansäveL durante os vãrlos anos
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CoNSIDERACõES GERATS

A bacia sedfmentar do paranä ê o objeto princi
pal dêste trabalho. A cLassificação de bacla intracratôn_f
ca para êste elemento estruturaL sltuado enÈre os merldla,
nos 47o e 58o e paraleJ.os l5o e 34o, ã atuar-mente acelta
por todos os autores sem controvérsias. sua ärear êß tôI
no de 1"500 000 km2, a torna uma das mafores bacias sedl
mentares do mundo (Flg" I) 

"

A atual bacla sedlmentar do paranã possul uma
forma ovarófde com eixo maior de direção aproximadamente
N-s, possuÍndo como eLementos geotectônicos principais o
Arco da canastra a NE, o Arco de ponta Grossa, sinclinal de
Torres e Escudo suJ--rlograndense-uruguaio a leste, o Arco
de MartLm Garcia ao sur e a o,este os Arcos pampeano orlen*
tal e ocldental, o Arco de puna e o Arco de Assunção (Fig.
2) (segundo Northfleet et al-o ¡ 1969) 

"

Preferenclalmente neste tlpo de estudoo gosta-
rÍamos de consfderar no tratamento estratigrãflco da bacia,

q-sòmente três seq{lêncfas sedr.mentares malores, uma para o
Devonlano, uma para o permo-carbonffero e outra para o Mg
sozõlco" No entanto, mesmo com a eseassez de d.ados dfsponï
veis, tentou-se anallsar os värÍos grupos e formações exis-
tentes na seqtlência sedimentar restringindo as tentativas
aos resultados que tlvessem tanto signiflcado estatfstico
como um bom suporte geol6gico.

várfos trabalhos prêvios se ocuparam em fornecer
hlstõricos sôbre o aparecimento e definição das vãrias unidå
des estratlgrãficas que compõem a bacia sedimentar do paranä,,
Entre outros, podemos cltar, MENDES (1961). Estudos e ret,ros
pectos tratand.o de unidades estratlgråficas lndividuais säo
afnda mafs numerosos e podemos citar RocHA cA¡4pos (L967) 

e

MENDES (L967'), LAÀIGE & PETRI (L9671t Loczv (1966) ' BEURLEN
(1953) entre outros.

Uão é absoLutamente o escopo dëste trabalho,
ôutfr a seqtlência estratfgråftca proposta para a bacla

dlg
sedt
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mentar do Paranä por êsses e outros autores. como definldo
aclma, o que é necessãrio para a elaboração do trabalho Ë,
em vlsta dos dados disponfveis, uma coluna estratlgråflca a
mafs general.lzada possfvel englobando de preferêncla cl_clos
sedÍmentares ünicos, evitando tanto guanto possfvel a índi*
vlduallzação em fácles dtffceis de serem precisadas e defr
nldas" como o tratamento bãslco seguido neste trabalho 6 a
anál1se de mapas de espessuras torna-se claro a necessrdade
de termos sempre gue possfvel unidades estratigrãfrcas ind!
vfsfveis no sentÍdo de pertencerem a um só ciclo sedimentar"
Para exempllffcar pode-se cftar a formação Estrada Nova (p)
pertencente ao Grupo passa Dols. possui esta Formaçäo três
litossomas bem definldos e fãcllmente ldentiffcåvels no cam
po (MENDES & FÚLFARO, 1966). Os três lltossomas, serra AÀ
tar Terezina e serrinha, representam três s.Jcambientes dfg
tintos dentro de um ambÍente sedlmentar maior" No entanto,
pertencem a um sõ complexo sedlmentar, ou melhor, represen*
tam respostas a trm só processo geoJ.óglco" Dessa manelrao a
Formação Estrada Nova ê aqui tratada como a unidade que real
mente representa. o exemplo ê vãttdo para as outras unida
des que constituem a coluna estratigráfica da bacia"

A coluna estratigrâffca adotada neste trabalho
fol L¡aseada na apresentada no trabalho de NORTI{FLEET et al.
(1969) por duas razões prÍncrpais. À prfmelra ê euêr sendo
os autores geölogos da petrobrãs soA., dispõem de um volume
de dados sôbre a bacla diflcirmente superáveL por um profts
slonar lsoLado ê¡ em segundo lugarr por necessltar o A. das
espessuras das värias unidades estratlgrãffcas da bacia e
estas foram fornecldas no mesmo trabaLho assoclada a mapas

-_de r-sopacas da mesma coluna proposta.

No entanto, modificações não puderam deLxar de
serem levadas em conta tend.o em vLsta redeffnições de vãrlas
das unidades estratigräficas exfstentes na lfteratura. como
exempl-o, podemos cltar o trabalho de MnNDEs et al. (1966)
que redefiniu a Formação rrati, ligando-a a um clclo sedj-men
tar mals amplo. Dessa manefra, a coluna estratlgrãf1ca bås!
ca utilfzada neste trabalho ã a utillzada por NORTHFLEET et
al. (1969) com modlfÍcações.
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Co1una estratigrãflca da Bgciq--9o Paranã

utlllzada neste trabalho

Na anällse <las espessuras das vãrias unlda
des est.ratigråficas não levamos em conslderação a cota
zero atual dada na maior parte por levantamento e erg
são das bordas da bacla. Reconhecemos a lmportâncfa
dessa conslderação em trabalhos llgados a prospecção do
petróleo mas em trabaLhos de cunho estratlgräflco com
ftvlsu" pal.eogeogråffco sua consideração além de desne
cessärla ã prejudlcial a reconstftuição a que se propõe.

Duas seqtlôncfas est.ratlgráficas da Bacla do
Paranå não foram dlscutidas no presente trabalho, o Grg
po ca;rcupé (s) e o Grupo Bauru (¡<sup). t\ razão reslde
no fato de que para os dols grupos em questão o A. não
dlspunha de dados sôt-¡re a espessura dos sedlmentos gue '

as compõem. O trat,amento de dados lncompletos, ou seja,
de partes fncompletas da seção não ê recomendãvel no

GRUPO roRMAçÃO IDADE

Bauru Cretãceo

São Bento
Serra Gera1

Trlåsslco, Jurãs
s1co, Cretãeeo

Botucatu + Sta.Marla

Passa Dols
Rfo do Rasto

PermÍanoEstrada Nova

Serra Alta + Irati

Tubarão
Palermo

Permo-Carbonf feroR1o Bonlto
It,ararã + Aquldauana

Paranã
Pont,a Grossa

Furnas
Devonlano
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"trend surface analysis'. Dessa maneJ-ra, o assunto não fol
tratado para essas duas seqtlênclas sedlmentares, embora o A.
reconheça a sua lmportância no desenvolvLmento da evoluçî.o
da Bacla do Paranã.

.'TREND sURFÀcE AÀTAT,VSTS',

A palavra t'trend'r ê usada com um grande nümero
de slgnlfÍcados em geologfa e refere-se comumente a qualquer
variação sistemãtica notada em mapas de contôrnor como as
tendênclas (r,trends,r) estruturals. Mudanças sistemãticas
das caracterfsticas de uma rocha exposta em uma faixa afro
rante ou na ãrea de um mapa, são coisas comuns. À espessu
ra de uma unldade estratigrãfica, sua composÍção litorögica
ou conteüdo fossflffero, etc., todos, tendem a mosÈrar tal
variação. os processos geoJ.6gicos gue oeorrem em um ambien
te sedimentar podem mudar sistemãtÍcamente de uma parte do
ambiente para outra. Essas variações são J-mportantes não
sõ para a lnterpretação da histórta geor6glca do corpo ro
choso, mas tambêm tem sÍgnlflcado econômico pois pode dar
informações sôbre a expJ.oração de corpos de minërioso aeunu
lações de óLeo e gãs e outros recursos naturafs (KRUMBETN &

GRAYBTLL, 1965).

As varÍações mencfonadas podem ser ggpg¡]g nog
malmente por contôrnos en gue o vaLor numêrico da variãveL
mapeada é colocada no ponto de ol¡servação. Êsse tipo de mg
pa tem sldo usado lntensamente em georogia, no entanto, em
algumas sltuações, flutuações rocals podem obscurecer um
modêlo maÍs amplo de variação. t'têtodos gråficos foram dg
senvolvldos para separar êsses efeftos reglonais de dados
mals amplos nos processos geoffsfcos de gravfdade, sfsmlca
e magnetometrLa. o "trend surface anal.ysls' pode ser defi-
nl-do como r¡m procedlmento pero guar cada observação em um

mapa ê dlvldldo em duas ou mafs partes, algumas assocLadas
com as mudanças slstemãtlcas em larga escalar güê se esten-
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dem de um canto do mapa para outro, e outras, com flutuações
de pequena escala, aparentemente não sistenátlcas, gue se
superimpõem aos padrões de malor escala.

Se possui¡rQs..'um conjunto de dados nos quais fg
ram medfdas duas varÍãvels r'xn e 'yu cuja correlação entre si
se aproxima de uma dÍstrfbuição llnear temos três formas para
a sua representaçãoo A primelra, serÍa Lançar os dados como
êles se apresentam, espalhados, em um papel gräfico num siste
ma de coordenadas-cartesianas, o segundo, serj-a construlr uma
llnha reta atravês dos pontos por meios puramente visuais e, o
terceiro, serla construÍrmos a lfnha que melhor se ajuste a
êsse conjunto de dados por procedimento estatÍstico através
do método dos mfnimos Quädrados. o m6todo dos mÍnimos quadra
dos permfte a construção de uma única rinha reta a respeito da.
quar a soma dos quadrados dos varôres iniciais observados e
os correspondentes valôres computados, para essa linhao 6 um
mÍnimo.

A construção por meÍos puramente vlsuaj-s e poï
procedÍmento estatÍsti-co, conduzem a resultados slmiLares. Hå,
no entantor uma diferença extremamente lmportante entre a cons
trução de uma linha reta por meios visuaÍs e por meio dos mÍni
mos ouadrados. como êsse mêtodo sõmente poderä dar uma ünlca
linha de merhor ajuste a um conjunto de pontos, é um mêtoclo oþ
jetivoo A construção visual de tar rinha em eontraste, 6 sub-
jetlva, pols dlferentes pessoas construirão linhas com drfere¡t
tes decllves e valôres de inclinação.,

A analogÍa com o caso tri-rlirnensional, onde t"¡
ta-se mapear a dÍstribuição de um varor z, gue ê função clas
coordenadas x e X,, ê maj.s ou menos óbvia, Tenta*sê¿ de fato
mapear a superfÍcie que melhor se ajuste aos valôres z num É):

paço tri-dimensional" um sfmples desenho de um prano po.r: col
tôrno manual 6, anãlogamente, eomparável ao desenho d.a linha
por meios vÍsuais no caso acima, bi-climensional. Atêm clissr>
é muito diffcil no desenho de contôrno manuar,, er.ì-minarrnos um

certo grau de subjetividade dependendo r1o ,,1';-ietivo primorcLial
do investigador. Alternativamente, pode-sr.' c:onstruir uma supe!
ficie de melhor ajuster Do easor üfr plano,1ALa um dado conjunto
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de dados por lntermédfo de tãcnlcas matemáticas que produzi
rão uma únlca superffcie, mapeãvel e objetfva. Uma dessas
técnfeas é o rtrend eurface analysls" (AnáLlse de tendêncta)

vortando ao easo bf-dfmenslonar, a rrnha reta
matemãticamente calculada é representada peJ.a eguação de 19
a qual pode ser escrlta¡

Y=A+Bx

uma equação de 29 em um slstema de coordenadas
ë e I ê u¡na paräbo1a cuJa equação ãr

Y=A+Bx+ Cx2

Nota-se gue a ûnlca dJ.ferença da equação ante ",

rlor é a adlção do têrmo quadrätlco, cx?" slrnltarmenteeuma
eguação de tercefro grau em um sistema de coordenadas {e r
6 uma curva sÍnusoidal cuJa equação él

y=A+Bx*c*2*px3

A dlferença com a anterÍor ë a adição ae n:d.
Equações de quarquer grau mar.s alto podem ser simil-armente
escrltas requerendo sõmente a adição de um número apropria
do de têrmos em uma ordem sucessÍvamente mais arta.

Para entende¡mos o trtrend surfaceff deve-se con
slderar a superffcle bf-dimensÍonal. que corresponde as egug
çõee de primefro, segundo e terceLro graus em um sÍstema tri-
-dimensfonaL de coordenadas ¡r xt z. uma superffcle de prå
meiro grau ê u¡n plano cuJa eguação êr

Z=A*Bx+Cy

uma superffcle de segundo grau ê urn parabolörde
e sua eguação (como no cago) cont6m os têrmos de grau zero
e prlmelro, ou eeJa, a superffcfe lrnear, com a adfção dos
têrmos quadrëitLcos¡

Z = A + Bx + Cy + ox2 + Exy + îy2
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A superflcle de terceiro grau ê oscilat6rla ou
dupJ.amente sfnusoidal no espaço e sua equação contém os têg
mos rineares e quadrátlcos descrftos acfma e mafs quatro têr
mos cúblcos adlcÍonais:

z = A + Bx + cy + Dx2 + Exy + ry2 * Gx3 + u*2y + rxyz + .ry3

Como no caso de duas varlávels, pode-se esere*
ver uma equação representando uma superffcfe trt-dlnensLonal
de qualquer grau slmplesmente adÍcfonando os têrmos de grau
mafs alto.

As relações geométricas para as eguações de pr!
meiro, segundo e tercefro graus, são as mogtradae na:fig. 3.

.j

Para acharmos a eguação da superffcle de melhor
ajuste para gualquer grau dador os .coeffcfentes apropriados
da expressão pollnomfal necessftam ser determlnados e os des
vlos (resÍduos) dos valôres observados e os correspondentes
vaLôres computados, prec!-sam ser mlnLmlzados pelo procedÍmen
to dos mfnlmos quadrados, Pode-se obter os coefÍcLentes rg
querldos pela soJ.ução manual de matrÍzes slmpJ.es eomo descrf .,-

to por KRUMBETN & GRAYBTLL (1965) . o cn;lculo ê relativamen-
te fãctL atê a obtenção de uma superffcÍe de 29 graur ro eñi..
tanto, o mêtodo mal-s fãcit de produzLrmos superffcies de mg
thor ajuste e suas equações correspendentes, 6 atravês do
computador.

Ar¡áLlse de tendêncla de mapas de fs6pacas - As
superffcLes de tendêncra são efet,ivas no estudo do desenvol*
vlmento progresslvo de feições estruturals em uma reglão re
presentadas pelas varfações de espessura. o mapa de fsópacas
que representa o espaço entre dois horLzontes estratlgrãffcos
pode ser lnterpretado como o mapa gue mostra a quantidade de
encurvamentoj estrutural gue teve lugar no fntervalo de tempo
decorrldo entre a deposfção do horlzonte Ínferior e do tbri-
zonte superfor. Essa fnterprÞtação envoLve o conceito de
horlzontaLidade lniclalr ou sejar guê cada um dos horlzontes
estratÍgrãflcos era essencialmente horlzontal quando deposf-,
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? rorldv¡i¡ I

Svorio'v¡i¡

Yr A+ 8¡

20

A
Y' AfBr*G¡2

Z' A+ 8rl0y¡0r21Ety ¡ FyZ Z ¡ A+B raG yaDrzlE ryçFya
+c F+ x¡I çt ry21Jy3

vJF-197t

Flg. 3 Relações geomêtrLcas das equações de 19,

29 e 39 para duas e três varlávels ( sg

gundo LUSIIIG, 1969) .

tarlos. Dessa manefra as variações em espessura refletem
a quantldade de moviment,ação na crosta da terra que teve
Lugar durante o lntervalo referldo.

A evolução tectônlca de uma reglão pode ser
estüdada através da preparação de uma sêrte de mapas de

Z' A .t. 8r1Cy

lsöpacas de fntervaLos estratigrãflcos conseeutlvos. Por
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causa da tendêncla dos mapas de fsópacas de mostrar, ou so-
frer, consideiável lnfluêncla das varlações locais, o efei
to suavÍzador da anãl1se de tendência ê ütft na demarcação
dos efeltos de larga escala, variações regionais na espessu
ra (HARBAUGH & MERRTAM, 1968).

O crltêrlo para seLeclonar o grau mals apro-
priado em uma anãllse de tendência depende.doÐ oUjetlvos geo

lóglcos. Se o objetlvo ê demarcar reJ.ações complexas, uma

função de tendêncla de grau maLs alto serã necessäria" Se,
entretanto, o objetlvo é Localizar tendêncLas gerais de da
dos complexos, uma superffcfe de tendêncla de grau mafs ba!
xo ê desejävel. Por exemplo, hâ pouca utltldade em ajustar
mos uma superffcfe de prlmelro grau a uma bacfa complexa,
pots os resfduos irão reftetÍr as tendências estruturaÍs prín
cipafs. Da mesma manelra, 6 tnüttl ajustarmos uma superffcJ-e
de alto grau a uma bacia calma estruturalmente, onde, conside
radas reglonatmenter ês estruturas são simples. Como gula
geral., é provãvelmente útff, ajustarmos superffcfes de graus
sucessivamente mals altos, at6 que em um dado tempo a superfl
cie cesse de ter slgniflcado est,atfstLco. (HARBAUGH & MERRIAMa

L965).

Em resumo, podemos dfzer que os prfmeJ-ros mg

Pâsr os de larga escala, lncJ.uem os ampJ.os contrôles regíonais
que governam a deposlção em ampJ-os ambÍentes de sedfmentação
plataforma, baclas e geosslncllnaÍs, lsto ê, o complexo lnte!
ro da tectônica sedlmentar mais as mudanças estruturafs e ero
sionals post-deposLcfonais. Os des"/[os dêsses mapas de rrtrend

surfacerr mostrando ãreas reslduals Lndicam varlações no ârrr-

bÍente de sedimentação, estruturas menores na ärea de deposl-
ção e podem mostrar disturblos e erosão post-deposlcionais
(KRt MBETN & STJOSS, 1963) "

Êsses desvios mostrando âreas reslduals no mapa

de "trend surfacert são ot¡tldos a partir da subtração de cada
valor computado do seu correspondente val-or observado.Desvlos
posltlvos representam ãreas tectônicamente mais negatlvas e

desvios negatfvos representam áreas tectônicamente maLs positi
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vas. rsto, porque, desvLos posftivos em um mapa de lsõI1tas,
por exemplor representam mals da lltologta respectlva do que

serla esperado na superffcle matemãtlca, representando portan
to, uma ãrea maLs negatJ-va.

A¡¡Á¡rSe DE TENDÊNcIA DAs UNIDADES EsTRÀTrGn.Árrces DA

BACIA SEDIMENTÀR DO PARAN,I
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of GeoLogical sciences da Northwestern unlverslty origlnal-
mente eom o nome de LQCosy em J.inguagem Fortran rv. Fof
adaptado e modíflcado pelo Dr" Gilberto AmaraL do rnstituto
de Geociênclas e Astronomla da universldade de são paulo
para o computador Burroughs,/35OO do Centro de Computação E
letrônlca da U.S.P. ¡ recebendo o nome de DTREND.

O programa DTREND fornece as matrl_zes linear,
guadråtica e cüblca alêm dos varôres computados e os corres
pondentes resfduos para cada grau. os várlos testes para
determlnar a rrfôrçarr da superffcle eomo os propostos por
ALLEN a KRUMBETN (L962), KRUMBETN & GRAYBTLL (1965) e LUSTTG
(1969) foram lncorporados ao programa de forma que temos de
uma s6 vez o resultado sôbre qual a melhor superffcie de ajug
te ao conjunto de dados de que dlspomos..,, Através de uma su
brotina denomfnada cosyMÀp os mapas correspondentes as supeg
ffcies de 19, 2e e 39 são tambén dlretamente impressos pero
computador (Flg. 4') .

GRUPO PAR.AN.Á - LANGE & pETRr (]967) fornecera¡n um bom estu-
do geral dessa segllêncla de Ldade devonÍana na bacia do para
nã.. os sedfmentos pertencentes a êsse grupo estão expostos
ao rongo das margens NW e N em Mato Grosso e Goiãsr Dê mrI
gem L no Paraná, e ao s, na nepübLica d.o uruguai" As eama-
das são contfnuas em subsuperflcle conforme fol demonstrado
pelas vãrlas sondagens realizadas pera petrobÍâs soA.

A subdfvlsão estratigrãfÍca
sido tradiclonalmente o seu parcelamento

Grupo Paranã tem
duas formações a

do

em

Formação Furnas e a Formação ponta Grossa. segundo os mesmos
autores (1dem, fdem) poços exploratórlos na parte centraL da
bacla forneceram evidênclas de uma interdigitação vertÍcal e
lateral entre as duas formações como era anterlormente supos
to a partir do contato gradaclonaL entre essas duas formações.
o ambiente de deposlção da rormação ponta Grossa ê marJ-nho,
como atestado pelo.,Feu conteüdo fossiLffero e dessa manej.ra,
considerando a lnterdigltação acima, serla êste também o ag
blente provåvel de deposfção da Formação Fuirnas pelo menos
para grande parte de seus dep6sitos. No entanto, NoRTHFLEET
et al. (1969) advogam para a Formação Furnas um ambiente de
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deposlção continental, em uma depressão alongada na dlreção
NNT{-ssE, admltlndo mesmo a presença de estrut,uras de canaÍs
fluviais.

Embora admltindo a presença de estruturas não
encontradas comumente em tfplcos ambientes marfnhos de depg
s1ção, como a encontrada .6 km antes de ilaguarrafva ao rongo
da rodovla rtararé-ponta Grossa, constitufda por Lentes de
arglllto drspostas em vãrios nfvels nos arenitos da Formação
Furnas, é evtdente em outros lugares como nas proximÍdades
da próprla cfdade de ,Jaguarlafva, ao longo da estrada de f.I
Eor de um contato transiclonaL entre as duas seq{lênclas. Ag
mitlr um amblente fluvfal para tôda a Formação Furnas nos
parece preclpltado embora possa ser advogada para certas se
ções um ambfente costelro misto.

A LltoLogia predomlnante da Formação Furnas Ë
a de arenítos de côr branca a cÍnza claro, de granulação m!
dla e com nfvels conglomerãtlcos freqllentes na base, matriz
caulfnlea pouco abundante e freqüentes estratfficações cru-
zadaso A Formação ponta Grossa 6 constitufda por um pacote
de foLhelhos e siltltos cinza-escuros a prêtos, localmente
betumfnosos, apresentando finas intercalações arenosas nas
partes fnferior e superlor.

O mapa de trtrend surfacett para as espessuras
da Formação Furnas (Ffg. 5) apresenta um elxo de malor sed!
mentação ao longo de uma llnha orientada de NW para sE sepS
radas por uma sela na região de ortlguelra e Monjolinho, Eå
tado do Paranã. A N e s, temos duas äreas de menor negatl-
vldade lndlcando zonas não atJ.ngldas com vfolência por êste
clclo sedlmentar. Neste mapa, a zona de malor subsldência
nesse clclo ê a região de Rlbas do Rlo pardo, Estado de Mg
to Grosso. A sEr Dâ reglão de canolnhas e caçador, Estado
de santa catarina nota-se tambêm uma tendência a espessamen
to da formação na área onde hoJe encontra-se o crlstalirroo-

O mapa de rtrend surfacer da Formação ponta
Grossa mostra uma bacÍa de acumutação orfer.Eada preferenctaf
mente de NNW a SSE (Fig. 6). A zona de malor acumulação en
contra-se a leste do poço de Dourados (MT) e duas selas .i
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contram-se presentes separando áreas maj-s subsidentes ao ¡f

e a SE, uma na região a oeste de Jataí (cOl e outra na re
gião de orttguef ra e MonjolÍnho (Plì) " Esta últíma sela , ê

idêntica a feiçäo que surge no mapa prececlente da Formação
Furnas., As regtões cle menor acumulação estäo agora situarias
a. ÌVE e SW., Um ini:enso espessamento a SII eoncorda eom o mapa

paleogeogrãfrco do tlevoniano apresentado por L,A,NGE & PETRI
(L967) clue indica estar aÍ, provävelmente, a entrada do mar
transgressivo deyonlano, O espessamento ã N, concorda com

a possÍvel comunicação dêsse mar eom as outras bacias sedi
mentares situadas maj-s ao norte em especi.al a do Parnalba.

Os dois mapas isolam rT"rande parte do Estado cle

-qão Paulo da ärea de sedimentação dr:voniana. Trabalhos de

campo de värios autores entre os c{rr¿rr.s PETRI & FtiLFARO

(1967) , já demonstraj.am que a seclimentaÇao do Grupo Paranã
provävelmente nunca. ar,iJrÇr-u a parte L clo Estaclo cr,e São P-S.

1o o que é clemonstrado taml:eim agora,, rnesmo não se computan-
do a cota zero erosional,.

Os desvit¡s do mapa de o'eren<l.nlsurface;' mostrando
áreas residuais c1e ma-i,or e nrer.¡or acum'il;rção Þa.{a a Formaçäo
Ftt.rrras (Fig. '7¡ revela tres áreas de menor ne-ÇativrdacLe¡/uma
situarla ao N da baci-a ao redor"rlos pocos Tq-l-t4T e 2-Ja-f-GO
ori.ertarla qrosso mtrdor êft seu maior eixr:,., cle E*l'7,, Outra o

a}:rancrendo os poÇos de Paraguaçu Pauì.rsta" SP, Àpucarana e

São ,ferônj-mo, PR, A åy-e¿:, com f.ornato ovai,. orienta*se de
LII4/-'SE" A Sl3 encont..ramos uma out.ra ãrea mars posltlva com

f::ente NE-'SW tendo como poços i-i.mit-es C¿rnoinhas e Tacluara
Vercìe.. SC. Unra peqì.rena á.r:ea maj.s positiva surge ainda na
borda Leste na r:eqiåo Ce L.ilrso SP As ârees mais subsiden-
tes dtspðem-se na regiáo de Tres LâÇÕâs, MT e Laranjeiras
rlo Si.r1, PR A regiäo <1o fi,omo de Ar:aguainha e o sistema de

fal-Ìras <-lo cent,ro-1este cle t{ato G.rr:sso indÍcadas pot'
I'IORTI.IFLEET et'aI. (i969) par:a a borda NI{ da bacia pârece jä
ter no De'¡oniano car'ãtcr r-le maior inst.ab,tlidade tectõnica,
O areo de Ponta Grossa nào aparece côm a sua forma estrutu-
ral atual, mas uma reqiäo de maior posrtividade a I^I clessa

estrutura, estå l:em evidencj,acla" .As Aemais feiçöes estrutu
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rais da Ì:acia,, c alto de PôrÈo União,, Domo de Lajes e Arco

I': ,i, r'1-!r l"lde Laþcia Vermefhai parecem ser o resultado da instabilidade
tectônica da regiäo sE da bacia tambêm dellneada neste mapa"

O mapa residual päT-"a a Formação Ponta Grossa
(Fig. 8 , a grosso modo,, revela os mesmos elementos estrut-q
raj-so A borda N r:ontj.nua aom aaráter mais posftlvo,As duas
åreas n¡ais posif,i.vas cent.rais do mapa anterior des.Iocam.-se
maj-s para I,{ mas conservam a mesma posição aproximad¿r"A ärea
menos negativa ao S tambõm mostra uma maÍor amplitude" O

ponto geqü,ôn1,ç.amenÈe mais positivo clo mapa anterior ä agora,
com o deslocamento mencÍonado aelma para a årea central do
ponto de maior acunrul.ação de sedimentos o a regiäo de Apuca-
rana. Para esta sub--bacla sul-¿ ufr 'oÈrend" geral N.-S parece
ser o mais acenturado enqûanto gue a zona maj-s positiva ao
I'lo parece guardar trnia ori.entaçao E-W,

Uma boa comp.rova.çäo d.a va.Ltdade geolögica dêst.e
mapa de desvios da Formaçåo pon.Ba Grossa ê o mapa d.et0trend
surface'o da porcentagem de ¿reia para a mesma formaeäo iFig"
9') , T'emos tlm padr,âo de acumulação malor de areia segundo
um eixo N*s justamenr,e acompanharrrlo as faixas maj.s subsiden
tes do mapa precedente" r\ nesma sel.a dos mapas de ,ot,rend

surfacet' para as Formações .l-urnas e Ponta Grossa ë, aquJ_o

igualmente evidenteu O padräo geral N-S se torna mais evi
dente com a porcentagem <le ar,eia dj-minulndo em d.i_reção ås
ãreas de rna:lor acumulação de folheLhos,, Há uma boa eoncor*
dância entre os mapas de ''trend surface,t da Formação pont,a

Grossa e da corresponde.nt.e porcentagem de areia para a mes-
ma formaçáo (Figs" 6 e gi,,

A porcenragem na reduçäo da soma dos quadrados
para a lormação Furnas for rle 58 ? 32 e o coefrciente de cor-
relaçäo de.?6 para a superfÍcj.e de 3(r. para a Formaçåo pon

t.a Grossa,, obtivemos ,cs seguintes val-éres¡ 64,,18 e .80 para
a mesma superfÍcie e para a porcentagem de areia na Forma-

çäo Ponta Grc¡ssa os valôres respectivos foram de 98.18 e

,99 para uma superficie do mesmo grau"

Concluindo podemos dieer que embora a superficie
de deposição da li'ormaçäo Furnas fosse mats complexa do que
a da formaçäo Ponta Grossa (indicada peta baixa porcentagem
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na soma dos quadrados),, o que ê estranho uma vez que a Forma
ção Furnas ê g.eralmente aceita como deposicada sôbre uma su
perffcie aplainada por erosãoa âs rerações entre as duas for
mações ê bem evl-dencLada a partJ.r da anãlise dos eLementos
estruturafs envorvidos., observaçi5es realizadas na borda da
baciao portanto, näo devem ser generarlzadas para a totarlcrg
de dos sedimentos mörmente quando em tal ambl-entea rrê borda,,
encontraremos estruturas refletíndo condições marginais e
portanto possivelmente mfstas., Dessa maneira, é dlfÍcil cog
cordar com o ambiente fLuvial para o Furnas proposto por
NORTHFLEET et aI" (1969). As duas formações parecem constÍ
tuir um sö ciclo sedimentar conforme jå tndicado por LAI\IGE &

PETRI (1967) 
"

GRgI',O TUBê&ÃO E_-GRUPO AgUr,pArr.ANê - Grupo Tubaråo é a denomi-
naçäo dada para o cicro sedimentar qüe compreende as seqüên-
cj.as glacj-aiso fnterglaciais e começo da põs*gLaclal na rg
giäo leste e sul da BacÍa do paranä, As rochas sed.imentares
correlacionäveÍs a essa seqtlência gue afLoram na borda norte
e oeste da mesma bacia foram reunÍdas sob o nome cle Grupo
Aquidauana e de aeôrdo com os dados mais novos é em geralo
aceita como llgeiramente mais nova em f dade (RocHA-cAtctpos,
L967',) 

"

As relações de contat"o do Grupo Aquídauana e o
Grupo Tubarão são pouco conhecldaso no en't,anto algumas rela-
ções podem ser del"ineadas,, LANDIM (Ï9?0) sugere uma interdi
gitação entre os sedfmentl-tos correL.acl"onãveis ao Grupo Gru
po Aquidauana que afloram no nordeste do Estado de são paulo
com os sedÍmentltos da Formação rtararê da mesma regiäo, cå
ta a reglão de Lemeo Sp¡¡ como demonstratlva dêste fatoo Na
borda noroeste da bacÍa onde o Grupo Aquldauana afror.a em sua
mafor possançaa ês relações não säo tão cLaras, NORTHFLEET
et al" (1969) dizem que aqul o grupo é recoberto dLscordante
mente peras gormações parermoo rrati e Estrada Novao Na mes
ma årea PETRÏ & FÛLFARO (1967) descrevem uma passagem grada-
tfva ent,re os rlÈrnitos do tôpo do Grupo Aguidauana e a For
mação rratf na estrada Jataf-caiaponia, Estado de Goiãs"
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o Grupo Tubarão na vlzinha Repuþrr-ca do paraguai
apresenta seções em muito semelhante ãs seções do Grupo Aquå
dauana do sul do Estado de Mato Grosso¡ conìo jå havla sido
notado por vários autores para a dlvisa norte entre os dols
pafses (BEURT,EN, 1953). Em recente viagem o A. examÍnou a
coluna exposta ao longo da rodovla pan-americana, de Foz do
Iguaçu a Assunclõno e a comparou ã coluna do sul de Mato Gros
soo A semerhança entre as duas cor.unas georöglcas, no que
dl-z respelto â sucessão das rochas correlacionåveis ao crupo
Tubarão, ê muito grande" É constltuÍ¿a båstcamente por are-
nltos avermelhados¿ cort matriz argilosa¿ com värios mlstltos
intercalados na seção" o gue o A" não encontra semelhança ê
entre essas duas colunas e a coluna do mesmo grupo gue afrora
no sur do Estado de Goiäs" Aqulo a següêncla Ë constltufda
prlncipalmente por arenitos de granulação mëdia, apresentan-
do fortes e fregttentes estratlflcações cruzadas¡ coilr pequena
guantldade de argira e apresentand,o uma ünica intercalação
de ritmltos gue fol denominada de Formação calapö por PETRï
& FÛLFARO (1962). A pr6pria presença de mistitos na coruna
ë muito rara tendo sido assinarado sõmente um nÍver a grande
profundidade na sondagem de Jataf"

. A falta de semerhança entre essas duas porções
do Grupo Aquidauana ë na opJ-nião do A" tão grande gue não se
ria surpreendente se na realidade tivessemos duas unldades
estratlgräflcas dÍstintas reunidas em um sé grupo. Talvez o
antigo rrArenÍto daB Torrestr corresponda a uma unidade estratl
grãfica lsoladao As Ídades atrfbufdas ao grupo e assinalad,as
no trabalho de NORTHFLEET et aI. (1969) e as consl_derações
feitas por pETRI & FúLFARo (Lg67) para a regiäo setentrlonal
da bacia em nada impedem tal hipõtese"

RocHA-cA¡,tpos (L967) subdlvidiu o Grupo Tubarão em
dols sub-grupos, rÈararê e TatuÍ na regiäo norte da baciao e
rtararê e Guatã para o suL. o Grupo Aguidauana e o sub-Grupo
rtararé são compostos princfpalmente por arenitos, freqllenÈe-
mente ferdspäticos, rembrando arcósiosa êrn matrlz argirosa
(sub-grauvacas). Entre os mlnerals pesados, a granada predo-
ntina em quase 80s" MineraÍs metamõrficos são quase ausentes
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o que é estranho"

Com os dados dlsponfveis ê sõmente em um nfvel
de estudos generalfzados que podemos tentar uma anårise de
tendência da Bacia do paranå" A interpretação da anällse
de tendência para cada ciclo sediroentar foi baseada na es
pessura destas unidades" vÍrtual"mence quanto maÍor a cog
fiança nas superffcles car.cuJ.adas, mais eras se aproximaräo
de um mapa de is6pacas idear" rnferlzmente bons ,,<latuns'o

estruturaj-s são clesconhecrdos na bacia e a Formação rrati
(P) ireqtlentement,e utillzada para t,al flm depoÍs dos traba
lhos de TvIENDES & rûLFARo (1966) e MENDES et al" (f966) não
ê c excelente nÍver antes pensado" As concrusões gerais
dr:s mapas de o'trend surfaceu' sãoa Do entanto, bem suporta-
das pelas caracterÍsttcas sedlnrentares locais.

O Grupo I,ubarãr¡ foi estudado duas vêzes em vis
t.a da suspeÍt,a de ser o Grupo Aquidauana J-J-gelrarnente mais
nôvoo urn cicLo sedimentar maÍs nõvo poderi.a tero e êste
parece ser o casoa um anbtenre deposiclonal Lnteiramente
cliferente e assim,. ð. assoclação cle doÍs horizontes estrati
gräficos distintos" ur.at.aCos como um È,odo, certamente conduz
a conclusões erra<ias.

Tratando os dols grupos conjuntamente, obtemos
um mapa com uma tendêncla geraJ. de aumento de espessura de
s para norte até q parte mêdía da baciao artura do rio pa
ranapanema (fig. dO) onde um padrão mais complicado apar.e*
ce com uma pequena sera orientada segundo dfreçäo N-sa div!
dindo a ärea em duas suu*uacias prJ.nclpais, uma a leste com
orientaçäo geral NW-SE e outra a oesteo tambêm ovalóide apa
rentemente com um eixo central N-S.

Na parte meridionar do mapa o escudo sul-rlogran
dense-urugualo parece ser o ponto Íniclal de uma área fonte
geraJ." Para o nort,e, a falta de dados é restri,Ltva ao estg
do de tõda a área, hã¿ Do entantoa r¡¡na cendêncla. para meno*
res vaLôres fndicando t¡ma ãrea margÍnal" o mesmo é verdade
para a borda leste onde os vaLôres lndlcam um levantamento
para uma margem da bacia.
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A grande sub-bacl-a ovatõide a oeste pod.eria repre
sentar sðmente a fase Aquldauana de sedimentação e assim, näo
estar assoclada a sub-bacta lesteo o fato de dois horfzont,es
estratigrãficos distlntos serem tratados conjuntamente dä mag
gem a que apareça uma t'estratlgrafla fantasma,' nos mapas de
anålise de tendência" Tar fato foi descrlto por IVHTTTEN
(1959). o fato de termos duas bacfas com igual valor em um

mesmo mapao poderia ser interpretado como um indÍcfo dessa es
trat'lgrafia fantasma e portanto, de dois horlzontes dÍstintos.

A porcentagem de red.ução da soma dos quadrados pa
ra a anålise dos Grupos Tubarão e Aquidauana obtida foi de
6'7"74 para a superffcie de tercer.ro grauo A porcentagem de
redução da soma dos quadrados entre outros testes serve para
avaliar a "fôrça* da superffcJ.e calcurada segundo KRUMBETN &

GRAYBTLL (1965) " o valor acima nos daria portanto uma porcen
tagem de 67"'742 da soma total correta dos quadrados dos dados
mapeados..

uma seguncla anãrise para a seqüêncÍa foi então feå
t.a usando-se pontos de contrôle pertencentes sõmente ao Grupo
Tubaräo" Neste mapa (Fig. LI) um _r,trend'r diferente ê mostrado"
cont,inua o escudo sul-rÍo-grandense-uruguaio a ser uma årea
tnais posfti-va que 6 o fnÍcio de um espessamento geral para o
norte até a região norte do paranã, onde uma sela orientada de
NE-sw situada em uma faixa de I 030 metros de espessura calcu-
ladao divide a seqtlência em duas äreas mais sr¡bsidenteso uma
oval6ide mafs ao norte, aproxtmadamente no centro do Estado de
são Paulo com dlreçäo geral NNV,I-ssE e outrao dlrl-gida grosso
modo de I,rlNlv a ESE¡ ro sul do Estado de são paulo e norte do
Paraná" A oeste/ aparece bem marcada uma elevação progressiva
dirigj.da em falxa aproxlmada¡nente N-S em concordäncla com a dl
reção geral do Arco de Assunção e, ao sul, as llnhas represen-
tando menores valôres se acunham, refletlndo a influêncra de
um alto estruturar que podería ser representado pelo Arco pam-

Peano oriental e o Arco de Martim Garcia (segundo NORTHFLEET
et a1.., 1969). Fig" ll e Z"

Aqui a porcenÈagem de redução da soma dos quadra-
dos ê de 79.58 e o coeficlente de correração é ae .90 para.a
superfÍcle d.e terceÍro grau. vemos portanto que temos uma su
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perfÍcie de melhor ajuste para êste grupo de dados do que o
i:onjunto precedente representado pelo Grupo Tubaräo mals
Aguidauana"

Para o Grupo Aquidauanao obtfvemos um padrão
mais si.mples (F19. 12)" uma regfão maLs elevada orl_entada
rie NE-sw espessaTrdo para NtrI e sE" A superfÍcíe de melhor
ajust'e fol a quadrÉit.j-ca pofs o número de dados causa indeter
minação para uma superffcie de grau mais alt,o" A porcenta-
gem de reduçào da soma dos quad.rados foi de 97,37 e o coefi-
cren.te de correl,açãrc de .,98, A indetermlnação para a super*
fì.eie de terceåro grau não prejudicou a varíd.ade da superff-
ci.e calculada.

O Èratamento dfst,into dos dols grupos portanto
se revera sob a anåltse de tendêncla maís eflcaz do que dos
dois grupos conjunÈamente. como veremos trå tambêm um bonr
suporte geotögico para essa separaçäo e a conclusão estatfs*
tlcaa no caso,, nada tem de absurdo,

O mapa residual para o clclo tratado como um to-
do (rig" 1"3) indíca três ãreas princfpaj-s de sedfmentação
q le coincrdem grosserramente com as äreas mencionadas por
FRAKES & cRowELL (1969) que chegaram a detimitä-las a partÍr
,d.e estudos de mudanças nas fåcles sedimentareso

O mapa resldual para a Formaçäo Itarar.é (Ffg" 14)
nos fornece um padråo mais ou menos semelhante revelando a
for:te influêncfa c1êsse sub-Grupo no n,trende' geral.o os valôres
negatÍrros representando elementos tectônicamente mals posltJ-:
vos estão situados a NEo centro e sul da bacia, um alto estru
tural tendo como ponto mlixÍmo a regläo de Apucarana no Norte
do Paranä é ¡em visÍvel" Com uma forma J-igeÍramente ovaléi-de,,
orientada de Ntv-sE ë a anomalla positiva mals bem marcada. Ag
sociada a êsse alto, eseã a par'te mais subsldente cla bacia,
com a mesma orientaçäo" LÀNDIM (19?0) jä havia chegado a mes
ma conclusão para esta parte da baclao tratando sömente dados
referentes aosEstadosde säo paulo e Mato Gr.osso. como vemos
o tratamento gerar dos dados pertencent,es a êsse cfclo não
contradiz as teorias aventadas por aguêJ.e autor¿ guê usou o
mesmo mêtodc,
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Uma outra ãrea mais negatlva situa-se nos Esta*
dos de santa catarina e Rlo Grande do sul" Também com uma
forma ovalo estreita-se no seu maÍor eLxo a altura dos po-
ços de Barra Nova e Lagoa vermelha e sua maior largura na
artura dos poços de Rio rjuÍ e rtacombL" É bem marcada uma
grande årea mais posit.lva tomando tõda a parte sul da bacla
que uma vez mais coíncLde com a dlreção do escudo sul-rlo-
*grandense*uruguaio e o Arco de Martim García ( Ffg " 2, 

"

Para veriffcar a influência do número de pontos
de contröle com respeito ao tamanho da ãrea e a presença de
estruturas descritas acimar llJn tercelro mapa de "trend surface,t
foi fefto sõmente para a área ao redor do Arco de ponta Grog
sa onde exÍste o maLor nümero de pont,os de contrôte¿ oü sejao
sondagens da Petrobrås s.,À., surpreendentementeo a porcenta-
gem de redução da soma dos quadrados caiu para 56"41 e o que
isso quer dizer ê qr.re a superffcie de deposiçäo do Grupo Tg
barão era extremamente eomprexa e um grande número de dados
serä necessär1o para um estudo final das condições paleogeo-
grãfÍcas que governaräm a sua deposJ-ção,

A anai.ise das estruturas sedimentares dos ciclos
glacials e inte.rgl"aciais mostra que durante os perfodos gra-
cials (cêrca de L7, segundo FRAKES & cRov,¡ELLa 1969) ocorreu
trm tipo de gl"actaçârc contrnental com as gelefras tendo seus
pontos terminais em bacias profundas com fortes decrlves,
como mostrado pelos dep6sitos de correntes de turbidez asso
ciados a maior parte dos mistitos para apJ-icar a denomfnação
de LAIIDTM (1970) - Durante os perfodos intergLacLais um in
tenso retrabarhamento dêsses materlals tinha lugar, e os dg
pósitos correspondent,es säo princlpalmente constitufdos por
arenitos deltálcos e felções associadas (FRAKES e cRowELL,
1969 e ROCHA-CA¡4POSa 1967) 

"

Grande parte dêsses depösltos ê de origem conti-
nental¿ Do entantoa uns poucos horizontes marfnhos encontram-
*se a êIes l-ntercalados e¡ freqtlentementeo associados aos mLs
titos" As localldades conhecfdas pela sua fauna f6ssil mari-
nha estão tõdas localizadas na parte orlental da atuar bacia
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sedimentar estrutural do paranä, wão hä qualquer referêncÍa
a faunas fõssels marlnhas nos afloramentos Norte e ocident,al
do grupo e o número de trabarhos de campo realizados naquela
årea atê o presentea Dâ opinião do A. o não autoriza o dLzer
que são desconhecfdos,. contrariãmente, há uma pequena fau-
na de pelecÍpodos descrita no Estado de Mato Grosso (pETRr &

rûLFARo o L967) e a afinidade dêsses pequenos fössers são com
os fésseÍs do grupo superior de idade permlana que são deg
critos como de ambÍente de ägua doce. Êste fato aLnda supog
ta a evÍdência de uma idade mafs jovem para o Grupo Aqufdaua
na para esta porção da bacia"

A ldade dêstes fösseis marlnhos não estä bem es
tabeleclda aindao princfpalmente por estarem muftas dessas
assemblë1as sob novos estudos. Resultados gerais,, êDtretantoo
são conhecfdos ê¡¡ o gue ê conheci-do,, mostra gue multas das
faunas fõsseis possuem diferentes idades e indivÍduos" rôdas
as correlações que autores prëvfos t,entaram fazer foram basea
das em dados muito esparsos de assembtéias fossilÍferas não
bem conhecldas" o horizonte marfnho de caplvari no Estado de
são Pauloo por exemp.loo ê ¿e idade permiana rnferior (RoeHÀ-
cAl,tPos, L9671 e a fauna marÍnha de Tai6a Do Estado de santa
catarinaa para cit.ar outro exemplo,, pertence ao carbonffero
superior. Estas difj-eurdades em correracionar as faunas ma-
rinhas no lnterlor da pröpria bacia torna as correlações com
áreas distantes bastante ilógicas"

Vårias camadas de carvão estão assocladas na se

ção em dÍferentes horizontes estratigráficos, Multo dos car
vões merldionals estão intercalados no clclo pös*glacial
(Grupo Guatã) r e as camadas de carvão setentrionais encontram-
*se na seção glacial. " E difÍcil dlzer no estådio de conhecf .-

mento atuar se os carvões setentrLonafs são mais jovens ou
não do que os seus eorrespondentes meridlonaLs, prlnciparmen
te pela falta de informação a respeito de seu conteüdo fossÍ-
lÍfero ou poslção estratigráftca" euanto ä idade 6 mais ou
menos aceito gue essas rochas säo em geral mafs velhas ao sul
e mais jovens ao norte,

Acredlta*se que o carvão formou-se durante os pe-
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rfodos intergracÍais ou fases lnterestadfais dêsse perfodo"
Arguns autores acredl-tam tamb6m que o clima frio perslstfu
d.urante a formação do carvão. AJ.gumas das camadas d,e car
väo, principalmente na parte norte do Estado do paranäo es
t,ão assocfadas com calcärlos que contém marcas ondulares,
"ripple drÍfÈ cross laminatlon'r e outras estruturas sedÍmen
tares Lndlcando calcarenltos o gue não é comum em climas
frios 

"

A origem dessas camadas de carvão ë freqtlentemen
te interpretada como autóctonas, origlnada em ambientes la-
custres, Não hä evÍdências de 'funderclayr' (ROeHA-eAI\,lpOS,,

1967) " MARTIN (1961) a acha que essas camadas de carväo for-
maram-se em äreas elevadas onde a sedimentaçäo não era con,-
tinua e o gé1o poderia escavar grandes buraeos nos quais o
material vegetal poderl-a erescer e se acumular. Muitas das
ocorrências säo isoladas e poderiam ser explicadas dessa ma

neÍra, mas alêm do fato de gue a formaçäo do carväo näo é
muito consistente com o ambÍente lacustre, seria um trabalho
formidável expri-car por êsse mecanlsmo camadas de carvåo eom

80 km de comprimento por 20 km de largura como existente no
sul do Estado do paraná (RocnA-cAt'tpos e L96TI . wão hå nenhum
regfstro da ocorrência de camadas de carvão nas partes seten
tríonais e ocidentais da bacfa.

O comêço do ciclo pós-glacial denomj.nado Sub*gru
po Guatå na parte cenÈral e sul da bacia e Tatuf para o nor*
teo Ë prlnctpalmente constitufdo por arenÍtos, ã" vêzes feldg
pãtÍcos¿ com textura de subgrauvacas" Na parte meridlonal da
bacia¿ êItr Santa Catarlnao alguns horizontes marinhos estão in
tercalados na seqüência" Segundo ROCHA-CAMPOS (1967) nesta
mesma ärea hã um complexo deltåico dirÍgido de E para !v dedu-
zido a partir de um aumento de horizontes marlnhos na regfão
de Taguara verde, parte centrar do mesmo estado. os dep6sitos
marinhos mais espêssos nesta parte da seção estão situados
nessa ärea (290 met,ros) "

O Grupo Aguldauana para o norte e oeste da seçäo é
apontado como um grande complexo deltäfco com algumas camadas
vermelhas primãrias como descritas no poço de Jataf (pETRr &
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FÛr,FARtl,, ,Ig67),, A dlscussão sôtrre essas camadas serem orfgl
nadae ou näo da área da fonte ë i"rrelevante desde que êste
fato é sömente ap,Ltcå'veii. a uma iinfca camada de ¡rrrsttto eom
matrlz veumeJ"ha. As outras são camadas vermeLtras prfmärlas
reat.s" o cr¡nt,eírdo fossj."l.Ífero dêste cLcLo como jä fol dtto
mostra for:i:cis affn..i.dades com o G.rlrnpo Passa DoLs de J"dacLe per
m-tarìa., N,enh'¡un fessr.,L cio Grupo Tubar,ão mostra taJ. afinrd.ade
e portantr¡ runa p,c,s$.ç,Äo estratlgräffca mals nova parå os Eg
tados de Meto Gr,osso e Gotãs ê. sugerfda para essa seqüêncla
serli.mentar'"

Se todo o clclo sed-l.ment:a.¡r gLac{.al. de São paulr>

e Nort¿e do Paranâ ê ae idade permiano Tnferior como se acr,e
clrita atua'Iment.e a idade do Grupo AquLclauana não pocle ser mais
r¡e]ha gue es{::a e.não mais nov¿r que ä fdade <ia rorma.ção rratr
qLìe nc) Estado ce Goiäs se sobrepoe a seqüêncla Agul.,dauâna,,
se o rratf tamb6m for do Permlano rnferJ-or, o fat.,o deixaria
ìitm pegueno i.nterval-o de tempr: para a deposiçäo do Aquådauana.
Elrrtretanto,,, se real.ment.e hä uma transgressão n'c tenìpo de suL
pútra Nortel/ :.}omo pä{eúe haver, {"}mè tdade mais novð. para esta
seq{têr¡c:-,a se.ria mais aceÈtåvel e mais Ïégiea..

De tòdas .its unidaCes sedÌmentâres da bacfa d,o pa

.t:enã a ûs ürup'lrs Tubarãr: e Aqul<lauaRå const.it,uem os sedl.mentos
mai.s estuir3ad¡.rs no que eoncerne a determlnações de paleocorren
tes,, A pr,ocr;rr,e de errldrinci"as e prry\/as da exi-sr.êyrcla do anti*
go cont:[nent:e de L:ondwana é o moLi"vo bãsico para:Lsi:o, Os mg
pas paJ-eegeogz'äftrcos publlcados ent,re os <¡uaf.s os mal.s recen*
b.es s,äo de ROcHA-ciAMPos (L96'v) e FRAKES e cRowELL (1969) mos*
t.ram uma dj-r'eçâo ger'al de transporte de sE para NVü" A base
parä tais determinaçòes, entreÈanto,, é a rnaf s pobre parä matÉ.
ria tão eompì".tcada. Ëomo é a determi.nação dcr movimento dc gêio
em graclaçiíes continenF-ai.s. sem conhecer a postção estratrgr.å
f iea prei:i.sa do horizonte no qual são colhi"dos os dados,, se õ
verdaceÍ, amente gracialL ou intergJ.acfal, grande parte das dg
cerrmf.naçtieis não pode deixar de terr earåter local e mais ai-nda.,
runa cll fere¡:te postção em reJ.açao a direção geral prèvf.amente
anunciadð possLtt¡:Ía o nìesmo valo"r do que a comumentê procurâ*
da (SE^NI^/)., out"ross.t"m,, daclos de clireção dêsse t;!.po nãr: podem
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deixar de ser aLvos de tratamento estatfstico para t.estar sua
efetívidade como o mêtodo de Gryaznova sõmente para cltarmos
r¡m exemplo conhecido ( llg VISTELIUS, 1966).

Se o Aquidauana possufr realmente uma idade rela:
tfvamente maís jovemo como o sugerÍdoo outro grande êrro serfa
'Eomar as paleo direções determinadas nesta següêncÌ-a junf:ando*
:as ao Grupo Tubaräo.

Se a glaclação ainda perslstla no norte da bacia
enquanto na parte sul da bacla jã havia se.inst,atado o cfclo
põs*gracial.u (RocHA*cAI{Pos, L}GT) como uma á,rea ao sul- poderÍa
ser a fonte das geleiras ? rndo atravês de regiôes onde estg
va se depositando seqüêncJ.as que dariam posterlormente o car-
vão ? ôbvlarnentee sê se Ë contra uma fonte sÍtuada ao Norte ou
em posição central na bacia, a únfca maneira serla colocar uma
ãrea eLevada na posição hoje ocupada pelo oceano Atlãntico"
Entretantoo não hã. evidêncla de tal eoisa" Mesmo os mafs fan!
ticos seguÍdores da teoria da mlgração dos continentes não acr,"Ê
ditam em tal. hipétese" para essa ãrea da bacia" nesse tempo,
uma fonte sítuada ao nortea parece ser a tdéia mafs léglca'

Uma dellneação das margens da bacla ägueJ.a época é
possfvel"" Tambêm,, uma multlplicidade de ãreas fontes ê suger!
da" Agorao tendo em vfsta a räpfda introdução sôbre o compor-
tamento espaciaJ. das dfversas fäcles sedimentares dêste efclo
e os mapas de anãllse de tendência descritos, serã dlffcrl ex
pll,car como as fngressões marinhas poderlam vir de sw, a part,fr
da ärea de stema de La ventana (no NE da Argentina), fazendo
curvas e desvlos os mais complfcados dentro da bacia e não del
xando traço algum de sua passagem em todo o resto da bacLa a
não ser na sua borda leste. se como exposto prèvÍamenteo dtfg
rentes idades podem ser atrlbufdas a essas mesmas ingressões
teriamos gue repetir o mecanfsmo mais vêzes ainda o que franca
mente ê aLtamente improvåvel.

se a margem orfental da bacia foL uma contlnuação
das margens meridtonals e setentrlonafs, desenvolvendo um grðn
de arco na ãrea atualmente ocupada pelo oceano Atlânticoo pos*
suiria as mesmas caracterfsticas tectônlcas dessas ãreas e des
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Um arco suave seria a mar*nao
gem oriental da bacfa dessa êpoca"

Durante os perfodos glacfais essa ärea estarLa
coberta pelo gêto e dêsse modo deprJ-mLda" Com a mel-hora
do cLlma a capa de gêto era removida e o mar poderia pene*
trar pelas partes mais baÍxas da áreao vales glacialso aba!
xo do nfvel do mar nessas Ëpocaso As finas ingressões marf
nhas mostram gue essas lngressões näo eram mufto persisten-
tes, demonstrando uma rãpida compensação fsostättca da mar-
gem leste e que sömente pequenas åreas estavam abalxo do nf
r¡el do mar" o mesmo processo pode ser repettdo vãrlas vê-
zes sem nenhum obstâculoo sendo mesmo comum tal acontecfmen
to em åreas sujeitas a värfos avanços gJ.acf-ais"

Esta hlpötese Êi'mais tögfca e mais de acôrdo com

os dados exlstentes" A únlca grande dlferença seria a pre*
sença de um mar Carbonffero Superlor a leste da bacfa e
HARRTNGTON (1959) e LÆ{Df¡.1 (1970) mencfonan esta posslbllfda
de,

outra evidêncfa para lsto Ë queo tðdas as Lngreç,
söes marf nhas são relaclonadas a mlstf tos o alguns dos quaLo,,

t1Iltos verdadeLroso Desssa maneÍraa parece haver uma Lfga-
ção das ingressões marLnhas com a retirada do gêlo eo dessa
maneiraa uma årea mals pröxima parece ser mais indl-cada" Con

cordando com o fato que a ärea setentrional não ë favorãveL
a uma antiga ärea ocupada peJ.o mar e a parte merfdional e

mais lmproväveJ- pofs os depösftos das collnas SuI de Buenos
Aires e as Ilhas Falklands, correlacÍonåveis aos prfmel"ros,
são de orlgem marlnha, mostrando uma grande persfstência do
mar na ãrea lndicando que se essa fol a fontea uma trl-Iha
bem marcada estarfa presente em todo o camlnhoo a fonte rnafs
provãvel para a entrada do mar estarLa a leste.

A ärea fonte ocldental serla representada em grag
de parte pelo Arco de Assunçäo que sempre representou uma se
paração bem efetLva da Bacfa do Paranå com o geosslnctfnlo
Andtno (PUTZER, L962i LOCZY, 1966) " AlËm dlssoa âs faunuLas
marinhas não possuem boas afLnldades com as da mesma Ldade
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do geosslnclfnio AndLno.

Sem forçar qualquer conclusão, a margem orlental
ê a resposta mais L6gfca. Como foi descrito anterlormenteo
não multo ê conhecÍdo sôbre a poslção estratfgråfica dos car
vões, mas para multas das camadas, especiaLmente as maÍs me-

ridionaiso não seria surprêsa se elas estfvessem relacionadas
com essas ingressões marinhaso

Conclulndo, para êste cLclo o que se pode dLzer
ê que existia um grande nümero de sub-bacfas, bacLas normal-
mente isolad,asr güê em algumas ocasiões eram ltgadas pela ca
pa de gêto, mas com condlções LsoLadas de deposlções durante
as fases fluvÍais e lacustres dos tempos ÍntergJ.acÍais"

O mapa residual para o Grupo Aquldauana (Ffg" 15)

nos indica que a mafor parte da ärea de sua ocorrêncla mostra
va caracterfsticas de malor posltivtdade tectônica. Sõmente

uma pequena årea mais negativa estâ presente na reglão dos po

ços de São Domlngos e Douradoso com direção geral. E-W"

oa anällse dos mapas de desvios do mapa de f¡trend

surface" da Formaçäo rtararê (rlg" 14) e do Andar Stefanl-ano
(flg" 17) mostrando äreas reslduals de mal-or e menor acumula-

çäo uma dlreção estrutural Nl¡l-SE semelhante a do atual Arco
de Ponta Grossa estä presenteo No entantoo o ponto de menor

negativldade estã locaLlzado mafs a oeste¡ Dâ reglão de Apucg

rana, sendo a atua!. reglão estrutural mãxlma do atual Arco de

Ponta Grossa um fLanco dêste paleoarco. A mlgração do ponto

de mãxima lntensidade tectônica dessa regfão mostra que ela é

tectônlcamente lnstãvel desde essa êPoca embora não com o fog
mato geogrãfico atuaL. É lmportante êste fato quando dfscute-
-se problemas paleogeográflcos que tentam sftuar åreas fontes"
A reglão fol reaLmente um alto nessa ëpoca sðmente que a deno

minaçäo de naLto de Apucaranao se ajustarLa melhor as evidên-
cfas presentes. As demafs felções tectônlcas da bacla¡ cotro

o aLto de Pôrto Unlão, devido ao seu carâter local são englo-
bados nas ãreas representadas como de menor negatlvid,ade"

o mapa de desvLos do rrtrend surface' do Andar Ste

fanlano (carbonffero) da Bacla do Paranã (Ftg " L7 ) que comprg
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enderia o Grupo Aquidauana e a t¡ase da Formação lta¡:arê is,ii
gundo NORTHFLEET et al"o 7 L969) confrrma as observações dc
mapa descrito aclma para a borda lesteo A ünica dÍferença
i! a presença da infJ.uêncla de uma extremLdade sul do clomo

de Aragua.tnha que segundo os mesmos autores (i"demo idem) eg
taria relacionada em ldade com os derrames basål-tlcos do Cre.

tãceo rnferlor" Irrãc¡ duvldamos de sua reat,ivação nessa épnca
mas o mapa ern questão tndtca jâ t¡n caräter de malor posletvL
dade para esta årea, nesse perfoclo"

"{e¡T_naç_ã_o Rfo BgnÅ.tg - A Formaçäo Rio Bontto estâ ilt
elufcla na següêneta põs glaclal da Baeia clo Paranã,, LOCUY

(.1966) a tnclulu como fäcles do Grupo Guatá e ROCHA-CAMPOS

(196'7) no Sub*Grupo Guat,äo O prlmefro autor (idem, idemi ¿i

de opírrfäo gue a Formação Rlo Bonlto e a Forrnação Ïtararii
são fáaies slncrônlcasa algumas vêzes lnterdLgLt.adas"

.A Fornaçäo Rfo Bonlto ê composta por arenitos gue

constltuem o cêrmo lttol"égico maLs Ímportante da sucessão
sed:Lmentar. Êstes arenLtos são fregllentemente feldspåticos
ou qua.rt,zosos ou entäo, possuem textura de subgrauvaeas
(RocHA*cAI{PoS ,t L967') " As estruturas sedimentäres ma.l-s co*
nuns são ,as estratiftcaçöes cruzadat e seq0êncJ-as rftmÍcas;
eom marcas onduladas e de sobrecarga" O comportamento espg
cfal dessas camaclas Ë variado predomfnando a forma lentlc¡r=
la"r embora. corpos tabuLares possam ter extensão regional.

As camadas cle carväo ocorrem segundo o mesmo auto.n
(idetn, ldem) na parte inferlor da seqtlêncLa pôs"-gtaciaJ" nãr"¡

muito afastados do ülttmo horizonte de dlarnåct,lto" Em all
guns locaisy no entantoa parece haver evldênci"a de recorrån
cia de condições glacia.ls apõs êsses horlzontes de carväo,
principalment,e na regläo setentrlonal da bacJ.io Assoclada
a essa titologla encontra*se alnda¿ nesta forinaçäcir ä preserl

ça de slltitos,, folheJ-hos e calcärios, alguns tãc esplissos ,,

que são explorados comercialmente (ROCHA-CAI{POS ù L967ll 
"

Segundo NORTHFLEET et al, (1969) o contato da For*
ma.çäo Rfo Bonito e ltararé é concordante com peguenos elias*
temas eroslonais locaLs. No trabalho em questäo adot,ararn a
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férmula operacLonal de marcar a base desta formação tôda vez
que surgfsse o prÍmeiro banco de arenito acLma do mafs alto
dfatnlctlto" O contato superJ.or, com a Formação Palermo, taÐ
bËm fot determÍnado de maneira ídêntica e colocado no tôpo do
mais alto arenlto abaixo de uma seçäo de folhelhos esverdea-
dos" O critërlo parece estar preso maLs a uma necessÍdade de
se dar continuÍdade a um determlnado horLzonte estratlgräffco,
do que na determinaçäo da valldade de tal superffcJ.eo no en-
tantoo foram êstes dados que anallsamos quanto as suas espes*
suras 

"

O mapa de tttrend surfacen da Formação Rio Bonl.to
(Fig" 18) o mostra äreas tectônlcamente mals positlvas â N¿ NE

e S com declfvidade para um ponto centrala Dê região de Untão
da Vitörla-Pôrto Unfãoo divJ.sa entre os Estados do Paranã e
Santa CatarÍnaa güê constituf uma sela separando duas ãreas de
maior acumulaçäo uma a IrI e outra a SE. Os dols altos principais
da baclaa a essa ëpoca, estarlam nos Estados do RÍo Grande do
SuL e São Paulo-Mato Grossou O mapa obtldo ê complet,amente d.t-

ferente do mapa de isôpacas apresentado por NORTHFLEET et al".
(L969) para a mesma formação, Encontram-se presentes nos dois
maPasa no entanto¿ os mesmos elementos estruturais princfpafs
eom zonas maLs subsidentes a lil e SE e menos substdentes a N e
s.,

O mapa de desvios (Fig. 19) a partÍr do mapa de "trend'
descrito acLmao mostra åreas reslð,uais com maior at,lvidade teg
tônlca posltlva delLmitando äreas de mafor negatfvtdade allnha-
das de NE-SW ao norte e sul e uma fafxa mais ampla, orientada
de NVÍ para SE ocupando uma reglão que se estende desde Ribas do
Rio Pardo (MT) atê tages (SC) " Embora áreas reslduafs mats sub
sidentes estejam presentes â Wr 6 outra vez a E que a regJ-ão
apresenta mais ampla negatividade" Pela primefra vez na obser-
vação dêsses mapaso a regÍão de Campo Grande aparece como una
regi.ão mafs posltfva" O complexo tectônfcamente maLs positlvo
que parece ter servLdo como borda S da bacla contLnua presente,
e a regfão tectônicamente mais posltJ.va do centro da baciaoguê
anterl-ormente estava localÍzada na reglão de Apucaranan deslo-
ca-se para NE, eom uma orlentação NW-SE compreendendo a ãrea de
Paraguaçu Paulfsta (Sn¡ e São Jerõnlmo (PR) 

"



580 o
50

++

4,6o

PA ULo

tco

"46-

?60

o
t4

160

ASSUN ç

o

rf

o

oriq¡no'poti

encõ

Sondogonr

lro'pocot

+ EmÞo¡ om¡ n lo

ÄqLA0ÔPÂRÂNÁí-

'Tr¡nd Surlocr Anolyrit. do
FormoÊõo RtO BONITO

Sup¡rlicic cúbico
o ?oo 4OO (¡
æ-r--.-t

BRASiLIAlo

8U€

Flgura 18



ASSUN ç

o

5oo 4go

oriono'poli

PA ULo

tco

SILIA
o

8R

20:

+

lr

tr
û¡+++

IRE

o 200 4OO Km

I

I

Convencóer

Sondogrnr
dr¡o¡ moii nogotivo!
Ár¡o¡ moi! poritivo3
Embo3 oma,ì to

..BACIA OO PARANd
i-

0esviog do mopo de "Trend Suriocc"
do Formo¡õo RtO B0NtTO mostron
do círeos rGsiduoi3 dr mo¡or I mr-
nof ocu,nulorõo do ¡¡dimanto! ,

Superlíci¡ cúbiGo

BUE

5'80

l

'Ffqura t9



-4 8-

A porcentagem de redução da soma dos quadrados para
esta formação fof de 82"44 e o coeficlente de correlaçäo <1e

"90 para a superffcle de 39" Como venos, hä um bom ajuste
dos dados em questão com a superffcfe calculadao e lsto é u¡n

. -úindÏcio de que realmente estamos na presença de um horizonte
estratigråffco únicoa eu{ê possui sJ_gntfJ-câncria como unidade.,

Dessa maneira, just,fffca-se o seu tratamento em separado na

histöria estratÍgráfica da bacia.,

formaçäo PalgISg= - Es¡;a formaçäo é têrmo superior
do Sub-Grupo Guatã de ROCHå,*CAIVIPOS (1967)" A sua J"ftologta
princípal- Ë constítuida por arenltos sÍLtfcos e siJ-t.lÈos 4r..9

nosos" Apresenta acamamento irreguLar com freqüentes lenifes
e estrutura do ttpo 'oflaserü. Uma dlferença marcante eom as

formações precedentes 'é a presença de montmorj.lonlta como c'

mlner 'l de argila mais comum (FORMOSO f¡ FIGUEIREDO L-B ROCHA*

CAIVIPOS, L967) 
"

No Estado de Säo Paulon a Forrnação PaLermo é denomi

nada de Formação Tatuf gue compreende todo o pacote pés*gla*
cial abaixo da Formação Ïrati"

De acõrdo com as lnterpretações mais reoentes söbre

a seqtlência sedLmentar do tôpo das Formações PaLermo-Tatuf
(MENDES et al. o 1966) o ciclo síltico que a compõe, constituf
do por sittltos argLlosos cinzentos, é ora inclufdo na següê.n

cia superlor, Grupo Passa Do:f-sa OEä inchlfdo na pröprla F'orma

çäo Palermo-Tatuf sob a denomJ-nação de 0rMembro Taquaralog clefi-

nÍdo por ALMEIDA & BARBOSA (1949)., Éste clcto sedimentar sf-t

tico que ocorre no tôpo desta formação¿ Dâ realidade 6 um c!
clo único que em suas fases mais redutoras propfciou a ocor-
rência do ambiente de deposição Ïra:i,, Recebe a denominaçåo

de Serra Alta quando est.ã sôbre os folhelhos e calcãrios desta
formaçäon e Taquaral quando em poslção lnferior"

NORTHFLEET et al" (1969) assinalam que no norte da ba

cla a formação Palermo mantém uma relação dfscordante de conta_

to com os sedimentos do Grupo Aqufdauana., No resto da bacia
predominam relações concordantes de contato tanto na base como

l" tôpo" PETRI A FÛLFARO (L967 ) referem*se ao contato entre as
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duas seqtlênclas na regfão de Jataf-Caiapônla, como posslvel
mente concordantes desde que a tectônlca da reglão torna a
interpretação dfffcil 

"

O mapa d,e [trend surfaceft para a Formação Pa].ermo
mostra uma regfäo mals subsidente e uma menos subsfdente,
dlspostas quase que simèt,rfcamente a S e a N (ffg. 20)" A

reglão menos negatÍva, de forma ovaLélde dfspõem-se com seu
maior efxo no sentldo N-S com espessuras crescendo para NE e
SE" Ao suJ-, temos uma årea mafs subsidente, com seu cent,ro
måximo no Estado do RÍo Grande do SuI que apresenta uma dlm!
nuição de valôres para lrtr e um espêssa¡n€lnto maíor para E, unin
do-se então com a faixa mais negatlva N-S. Todo o fLanco frl

da formação revela-se como uma ärea menos negatlva e dJ"spöem-

-se segundo a orlentaçäo N-S do Arco de Assunção,

O mapa de desvlos para a mesma formação (Flg. zL)mog
trando ãreas residuais de malor e menor acunulaçäoo indlca,
que a malor parte da reglão apresentava caräter maLs posttivo"
Reglões que nos mapas anteriores se mostravam tectônlcamente
mals posttLvas, como a regläo do Arco de Ponta Grossao perdem
o seu carãter de agresslvidade tectônica guardando menores rg
Iações de fnfluência na sedLmentaçäo desta formaçãoo A faÍxa
maLs subsLdente ao sula disposta de E-W, confirma o caräter
mals subsldente desta åreao A zona menos negatJ.va ao redor
do Escudo Sul-r1o-grandense-uruguaÍo indfcaa guê as curvas do
mapa precedente de tt,rend surface' para esta formaçäo, provä-
velmente fecham-se ao sulo determfnando uma nova ãrea de for*
ma ovalölde. Da mesma forma, para a parte setentrtonaL da bg
cÍa, uma pequena faÍxa tectônlcamente maÍs subsidente reforça
a hlpótese de uma malor sedfmentação na margem NW da bacfa"

O mapa de tttrend surfacer da porcentagem de areia da
Formação Palermo (Flg, 22) se ajusta mufto bem ao mapa de tles
vlos para a mesma formação. Da comparação entre as Flgs " 2L

e 22, verlfica-se que as malores porcentagens de arefa encon-
tram-se em um trtrendtt NTV-SEr güê se ajusta perfeitamente ao

formato mals subsÍdente da mesma ãrea lndlcado pela Flg" 21.
As maÍores porcentagens encontram-se aproxlmadamente no centro
da ãrea dfminufndo em dlreção ãs regfões menos subsldentesn
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A quantidade de dad.os tratados, não recomenda mafores Ínfe
-.-rencias a esse respeito.

A porcentagem de redução da soma dos guadrados
para a Formação Palermo fol de 82.5I e o coeflcfente de cor
relação de .91, para a superffcie de 39. Como vemos, o ajug
te da superffcle calcuLada ê mufto bom para os dados em ques
tão. Possui esta formação, tambêm, valfdade eomo uma unida-
de representativa.

GRUPO PASSA DOIS - tqão há uma quebra na sedlmen
tação desde o comêço da deposlção do Grupo Tubarão atË o fim
da deposfção do Grupo Passa DoÍs, com exceção, das ãreas
marglnafs da bacfa¡ coÍto na nepública do Paraguai e do NE do
Estado de são paulo (rtLFARo , L97O e LANDTM I L967, . Assj-mo
o estudo dêstes dols grupos como clclos sedfmentù"" dlfe-
rentes não possul base estratigrãfica e sõmente a presença
da Formação fratli.i Dê base do Grupo Passa Dols, uma boa unl-
dade estratfgrãfica como guia de trabalhos de campo, é que
condlclona tal comportamento. As conclusões que podemos ob
ter estudando grupos separados por dlvisões artLffcf.als estå
sujelta a tôda sorte de erros, e sõmente dados gerafs podem
ser obtLdos. Dessa manetra, como exposto prèvfamente, o Ao

prefere f alar em segtlêncÍas, glacf al e pós-gJ.acÍal, usando os
nomes tradlcfonais sõmente para orlentação estratlgráffca da
posfção do horlzonte que estã eendo tratado.

O clcLo p6s-glacfal parece ter dado ä ¡acia do Pa

ranã uma forma mafs cIâssican o mapa de iltrend surfacer, para
o Grupo Passa Dols (F.fg, 231 mostra uma bacLa que tende a adg
tar uma forma.mafs Llnearr com um eÍxo NNE-SSW, apresentando
uma grande ârea de malor subsidêncfa em direção a cunha cläg
ttr,ca. Tomada como un todo, a dlsposlção espacfal da lltologla
do grupo concorda em quase L00t com tal fnterpretação" Um com
plexo deltálco para W (HÀRRINGTON, 1959) ê sugerldo em uma

årea vlzlnha a ocupada pelo Arco de AssunÇão, no Paragual orl,en
tal. Os bancos calcärfos e as lagunas na borda ocidentaL estg
rlam justamente na sua poslção ldeal¡ Dos flancos öÞldentals da
margem s¡'rdffiÎi"'
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Com a melhora do cLlma na êpoca p6s-glaclalo o
flanco E da bacla começa a levantar, constLtuindo um arco
suaver güê separava a Bacia do paraná ao mêEo l'rão Ë conhe
clda nenhuma lngressão marinha, mas as condições de sed$
mentação parecem ter mudado bastante lentamente desde a üt
ma lngressão, provãvelmente, o horfzonte caplvari. para
reforçar esta hlp6tese, basta cltar os moruscos fössefs do
grupo que são considerados como uma fauna desenvolvlda a
partir de faunas marlnhas" um grande nümero de esponJas
são também conhecÍdas nestes sedÍmentos. Desde que nenhu
ma esponja 6 conheclda em ambLente de ãgua doce neste perfo
do, e tendo em vLsta a afLrmação aclma a respeito dos molus

-¡cos, è provãvel que uma mudança gradual de ambiente tenha
tldo lugar e dessa manelra, a maror parte da seçäo basal de
ve ter se depositado sob condfções de ägua salôbra"

A porcentagem de redução da soma dos quadrados
obtlda foi de 75"92 para a superffcle de 30"

Os desvlos a partÍr do mapa de ütrend surface'o
(Ffg" 241 mostra grandes diferenças em reração as condições
que imperavam na deposfção do Grupo Tubarão" o canto Nr^/

ainda apresenta carãter tectônicamente mais negatfvoa conì
exceção da reglão mafs posltlva de campo Grande que se man
teve. Há alnda uma maior negatividade em uma faixa NW-,sË
que passa por olfmpla, spo A parte central do Estado d¡

- Rio; Grande do sul apresenta agora carãter mals negatlvo em
sltuação oposta a do Grupo Tubarão" os altos vali3res poså
tj.vos ao redor do Arco de ponta Grossa, não podem ser toma
dos muÍto sèrlamente por causa da faLÈa de partes da seçäo
nessa ãrea e asslmr os valôres posftívos poderlam represen
tar uma estrutura mafs moderna superlmposta. para E, estå
bem marcada uma grande abertura, o que poderia expricar uma
maior quantidade de ocorrêncÍa de bancos carcãrios oposta a
sua quase ausêncfa no restante da bacfa.

Êste mapa de desvios conduz ainda a t¡m melhor
entendlmento dos dlferentes comportamentos das fäcles sed!
mentares dêste grupo na bacfa, prlncfpalmerrt,e ao longo de
uma linha N-s. uma elevação BsE-v,tNW 6 silEerida como um
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alto estrutural, na parte setentrlonal do Estado do paranã"
A região de Apucarana se mantém afnda como o ponto tectôni
camente mais posÍtJ.vo.

Algumas considerações sôbre o Grupo passa Dois
se impõem antes que comecemos a anallsar hor.Lzontes estratf
grãficos mais lndlvfduallzados.

Em uma poslção aparentemente eståvel, l5O metros
em mêdla aclma da seqüêncfa glacial estå a !-ormação rratf be
se do grupo. A Formação rrati é composta principarmente por
folhelhos prêtos, dolomÍtos e calcârlos em eamadas alterna*
das em dlreção ao tôpo. os dolomitos e carcärÍos são bast,ag
te persistentes, formando lentes indivlduaÍs em alguns luga-
res com 3 a 4 metros de espessura. Estas lentes estão bem
desenvolvidas na ãrea de dolomlto-caLcárlo da parte E do E.s
tado de são paulor ilê região de Rfo claro-pfracr-caba"

A Formação rratl não pode ser acefta como reprg
sent'ando um certo estãdlo durante o desenvolvimento da bacla
desde q'r.e MENDES et al. (1966) indlcaram gue os folhelhos
pretos constltulam resposta a condlções redutoras mais inten
sas de um grande ciclo sedÍmentar sfrtlco que começa 110 me
tros acima do tôpo da seqüência glaclal, e pode, localmenteo
atlngir at6 80 metros <le espessura"

os ca.rcários sempre assoclados em mai.or ou menor
grau com os folhelhos prêtos, foram sempre uma fonte de eon*
trovérslas com respeito ao ambiente de sua formação. predo-
minantemente formados por calcärlos cråstlcos (LAI{Dï¡{ ,Ì Lg66
e MBNDES I L967) com alguma estratificação cruzada e outras
feições sedimentares assocladas, indl-cando movimentação des-
sas ãguas, estas rochas são diffceis de estarem associadas
a folherhos prêtos sem uma forte modificação no ambl_ente de
deposlção. se, no enÈanto, admitirmos um ambr.ente de deposi
ção normal com lagunas e bancos, a sucessão vertlcal mostra-
da nos afloramentos representaria sðmente zonas de flutuações
dentro dêsse amblenten Da mesma maneira seria mais rõglca a
explicação do caråter descontfnuo das len: es de carcárioacomo
bancos de uma årea margJ_nal.
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A mudança de fãcfes {ä Formagão rratl 6 evi-
dente através da bacfa. Hã uma tendêncla gerar de aumento
da granulação dos sedfmentos.em dlreção ê Wr onde esta for
mação 6 atualmente ausente e um horfzonte estrattgráflco
correLaclonâve1 (rochas com &ggggg) ê constitufdo por
arenltos, A fåcfeE calcârio-folheLho prêto tambêm não é
bem representada em outras áreas perlf6ricas da bacla ( Sn

N e NüI), sendo substltufda por sLltitos e arenltos flnos.
As grandes Lentes calcãrlas estão compretamente ausentes a
W e N além de descontfnuas na parte merldlonal da bacfa"

Na sucessão vertlcal a Formação Iratl é sucedi
da peto cLclo sfltlco prèvlamente menclonado denomlnado Ser
ra Alta, com a sua malor espessura ao sul acunhando em dj.
reção ao sul do Estado de São Pauto onde reglstra seus me-
nores valôres" Êsses slltltos cLnzentos são constltufdos
por corpos fntercalados com alguns ritmÍtos. O aspecto
mais caracterfstlco é, o de apresentar concreções calcärlas
espalhadas na seção" AJ.gumas vêzes essas concreções são
portadoras de f6ssefs (MENDES , Lg67') . ïao A fneomumo neg
tes slltftos, u¡na certa porcentagem de plrobetume.

o Serra Alta é o Lltossoma est¡atJ.grãficamente
mafs baÍxo da Formação Estrada Nova, J.stô é, a unldade aci
ma da F'ormação rratl. os outros dois litossomas desta unl
dade são¡ Terezlna e SerrLnha (MENDES e FûLFARO, 1966).

''O lltossoma Terezina é mafs eomumente represen
tado pela arternâncÍa entre camadas de siltfto, forhelhos
e arenltos ffnos, alêm de calcãrlos oolftlcoso Muitas cg
madas de coqulnas enþntram-se dlspersas na seção. para o
norte, nos Estados de São paulo e Goiãs, estas fåcles são
substltufdas por r¡ma seção sedimentar que não apresenta a
mesma quantidade de calcårlos oolftteos, send,o constitufda
por lâminas alternadas de sflte e areÍas ffnas" camadas
lndlvlduals de slltftos e lentes de arenltos são outra das
caracterfstlcas das camadas setentrÍonaÍsr êrtr geral., reprg
sentando uma ação mals forte de correntes aguosas.

Como as outras camadas sedimentares prèvlamen-
Le mencfonadas, hä ta¡nbêm aqul¡ utt aumento na granulaçäo
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dos sedimentos em dlreção a W. Os trabaLhos exlstentes na
llÈeratura sôbre o Paraguaf orÍental (HARRINGTON, 1950,
ECKEL et al., 1959 e PUTZER, L962) descrevem esta unidade
como sendo constltufda por arenÍtos de granulação médla a
grosseltra, com fortes estratfffcações cruzadas. O A. rea-
lÍzou recentemente uma vlagem a êsses afloramentos e poude
comprovar a veracfdade dessas aflrmações. Não concordarno
entantor €rn cLassfflcar essa fãcles como ünfca na bacia.
Dos três autoreg mencfonados sõmente PUTZER (1955), traba-
thou no fLanco ocldental da BacÍa do paraná, e mesmo assim,
em uma ãrea gue mostra grandes caracterfstlcas de comporta-
mento lndlvldual quanto a sua faclologfa. trlão conhecÍa per
feftamente a sucessão da mesma fâcies na ãrea norte da mes-
ma bacfa que ê totaLmente diferente das exposlções merLdio-
nals. Na oplnlão do A. a sucessão gue afLora ao longo da
rodovfa Pan-amerlcana entre F'oz do lguaçu e Asuncl6n, nas
proximldades de Caaguazít, apresenta uma grande similarfdade
com o Estrada Nova lndivisor güê tem sldo deserito para o
Estado de São PauLo e Goiás.

Mesrno assim,
ção dos sedlmentos, como

lo e Goiãs, tambêm áreas
daquela êpoca.

representa um aumento na granula-
é o caso para os Estados de São Pag

marginafs da bacla de acumulaçãoo

O litossoma Serrfnha, não é representado na par-
te setentrlonal da bacla e em geral, nas suas bordas. è prg
domÍnantemente constitufdo por arenltos de granulação flna a
¡nêaiar êrn camadas plano-pararelas com pelo menos 1r5 metros
de espessura, alternados com camadas rftmfcas de slltitos e
arenitos flnos alternados.

Êstes três lltossomas são sucedldos pela Formação
Rlo do Rasto¡ ünì ciclo sedlmentar que representa um ambfente
de planfcle de lnundação e reflete o preenchimento da parte
central da bacla. como o lltossoma serrlnha, esta formaçã,o sö_

mente estã representada na parte central da bacla.

Muito dos trabalhos recentes que tratam dessas rg
chas sedlmentares Permlanas (MENDES & FûLFARO, 1966 e I{ENDES,
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Lg67) lndlcaram que os rrtosþas serra Alta, Terezina e
serrÍnha são fãcles interdigj.tadas. Dessa maneira represen
tam um tlpo geraL de ambiente, continental, como indfcado
pelo conteúdo fossilffero, no gual cada uma dessas fãcles tå
nha a sua posfção prõpria, fsto ê, caracterizava um determl-
nado sub-amblente. Até agora, a únlca parte do clcro gue não
recorre na suceEsão estratfgråfica é a Formação Rio do Rasto
que capefa a següência sem qualquer dfscordâncÍa.

Da anãllse da litotogla total dessas três fã,cles
diferentes, pode-se traçar um quadro. A fãcies serra Alta ë
a resposta sedimentar das porções mals profundas da bacla on
de condlções redutoras. ocorreram gerando as camadas que cg
nhecemos pelo nome de folhelhos pirobetuminosos do rratloNem
todo o serra Alta, no entanto, fol depositado em tal amblen
te. Em dlreção a margem E, multo dos siltitos dêsse cicro
são relaclonados a depõsltos de J.agunas nos quals as condi
ções redutoras tanbêm estava¡n presentes. Nestes rugares a
espessura do serra ÀLta não ê muito grande oposta a quase 100
metros que a fãcies correlaclonävel apresenta na parte mais
interna da bacLa,

o rerezfna representa dep6sltos racustres e de
planfcfe de lnundação rer.aclonados a êsses ragos. Formou-se
em åguas rasas como demonstrado pela grande varfedade de es
truturas sedlmentares, como grêtas de contração, marcas orraf
ladas, mrfpple drtft cross-lamlnattonr, brechas intraform..tn
nals, etc. (sÀLAMItNr, L963¡ MENDES, 1967 e rûr.,rARo, lgzo) 

"Muitos dos calcarenftos desta fäcles com as suas estrat;.ifica-
ções cruzadas são sugestrvas de depósitos de praias como os
locallzados na reglão de Taguaf, sp (MENDES I i.,967) e poranga-
ba, SP (LELLIS, I9ZO),

A sftuação descrlta acfma é exemprlflcada nas re-
lações hipotêtlcas mostradas na Fig. 25.
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, da Bacla do Paraná mostrando a lnterre
lação entre aa fãcles do paleozófco su
perlor no lnfclo do assoreamento da Ba

cla.

Dessa manelrar tratamoÊ o Grupo Passa
Dole, para o efelto do mêtodo agul empregado, sõmente com
reapelto ãs Formações rratl mals serra ÀLta, Estrada Nova
e Rlo do Rasto.

Fprmação fratl nals Serra Alta - O ¡na-
pa de itrend surfaceo obtido para êste nfvel estratfgrâft
co (rlg. 261 mostra alnda as condtções de llnearidade ig
dlcadas na anãllse de tendêncla do grupo. Às bordas NE e
NW lndlcam condlções tectônlcamente mals posftlvas, bern

como na reglão merldlonal. os trêa elementos estruturalÈ
mals.lmportantes a easa 6poca parecem ser o Arco da canas
tra, o Arco de Aseunção e o Escudo sur-rio-grandensê-um-
gualo mala o Arco de Martlm Garcia.

I
t
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uma zona tectônrcamente maÍs negatÍva desenvor-
vc-se na regfão centrar da bacla com polo no sul do Estado
do Paranä e santa catarrna. Esta zona mars subsldente arå
nha-se, 910690 modor êtn uma dfreção w-s, separando-se de
uma zona maLs subsldente ao norter por uma sela na aLtura
dos poços de Rfbas do Rro pardo, ¡[T e,Jataf, Go. Na fafxa
mais subsfdente central, nota-se um claro espessamento da
segtlêncla sedÍmentar para SE,

O mapa de desvLos a partJ.r dêsse mapa de 'rtrendsurfacer', (Ffg. 27) mostra gue a maÍor parte da årea apresen
tava pouca negatlvldader oü seJa, era menos tectônlcamente
negatlva. uma fafxa central, alnda grosseiramente orÍentada
N-s' domfna a parte central, da área de acumulação da formação.
É exatanente nessa ãrea gue a ocorrência de sfltitos e folhe-
thos mostra-se Çom a sua malor posgança nos afr.oramentos. Nas
duas äreas maLs subsldentes a NE e Nül, encontramos duas fãcies
dentro dêsse crcro gue justrflcam geotõglcamente o resurtado
encontrado.

De fato, a lltologla dêste ciclo sedfment,ar nas
duas ãreas aclma indlcadae mostra uma extrema simllarfdade.
Tanto no Estado de São paulo, como Do Estado de Mato Grosso,
a Formação rratr, apresenta uma maror quantidade de carcãrios
do gue as exposições mais merldlonaLs. os slltltos não apre
sentam, a possança mostrada ao sul e o conjunto tltolõgico rg
dloa mafs u¡n a¡nbfente de åguas mals rasas do que o ambiente
mals profundo fndlcado pela lttologia dos afl.oramentos merf-
dlonais.

À porcentagem da redução da soma dos quadrados
fol de 89.36 e o coeffcfente de correração de .g4 para a superffcle de 39. Fol uma das mafs altas porcentagens obtldas,
o que Justlflca a conffança de trat¡rmos os dols clclos con
juntamente e comprova, de certa forma, o trabalho de MENDES
et' ar. (1966) gue aflrma ser a Formação rratl uma fäcres rg
presentando condlções mals redutoras dentro do ambiente de
sedlmentação Serra Al.ta.

Form+cão Estr?da l.fova - O m,fa de 'rtrend surfacen
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da Formação Estrada Nova (Flg, 2gl é murto semelhante ao ma
pa obtfdo para a total-idade do grupo, embora o caräter ova-
tótae da bacia esteja mals bem marcado. A bacta mostra um
formato tfpfco de uma bacia lntercratônlca de forma ovalöide
com um centro mâxlmo de subsldêncla, no caso, a regÍäo de
são Domlngos, MT. A presença mais marcante de um efxo prfn-
cipal N-s, no entanton alnda se faz sentlr, apresentando o
mapar para o sul, uma regfão de maior espessamento da forma
ção em direção ao canto SE da bacÍa"

O mapa de desvÍos para esta formação (Fig" 2gl
mostrando as åreas residuais nos då um padrão compJ.etamente
diferente do mapa precedente, Três åreas tectônlcamente
mais positlvas dominam a årea e duas guardam, grosso modo, a
mesma orientação: a maÍs setentrfonal e a mais merldlonal. A
reglão centralr güê era mals subsldente no tempo da deposição
do clcLo rrati mals serra AIta, continua com êsse carãter sð
mente que agora, temos um alto separando essa ãrea mais pos!
tfva em duas reglões tectônrcamente mals negativas. Êste af
to guarda aparentemente a mesma orientação do atual arco es-
truturaL de Ponta Grossa, sð que essa atual região geogråfi-
ca constituia, ãguêJ-e tempo, o seu flanco sE com caräter mafs
negatlvoo O ponto tectônlcamente mals positlvo fndicado nes
se mapa situa-se na regfäo de campo Mourão, pR. Revfverpofs,
nessa 6poca, um arto centrar que jä havia sldo denomfnado
"arto de Apucaranat' guando da descrição dos elementos estrutu
rafs da êpoca Tubarão.

Ao norte temos lgual.mente, uma zona tectônlcaneg
te mals negatlva na altura da reglão de Atto Garçaso MTo A
lndlvlduallzação dos princlpals elementos tectônicos da Bacla
do Paranã não estã muÍto clara neste mapa de desvl-os " Ã,reas
maLores demonstram que as estruturas rocals estão unidas em

ampLas falxas representando åreas menos negativas" AssÍm 0 a
falxa setentrfonal, compreenderia aos Arcos de campo Grande,
o Domo de Araguafnha e o Arco da canastra e a falxa lsuli o Eg

"üao 
sul-rio-grandense-urugualo e o Arco de Martlm Garcla" A

abertura das LÍnhas representando valôres tectônicamente mais
.posltlvos para slv e Nlv, fndica que eras poderÍam tomar¿ nessa
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região, uma orientação N-S, paralela ao Arco de As.6unção.

À regíão tectônicamente maÍs positJ.va que sepa
ra as duas ãreas reslduaÍs de maior acumulação a NE e no ceg
tro, tem os seus reflexos na Litotogfa da årea sur do Estado
de são Paulo e norte do Paranã. Na regfão de carlópoJ.fs, pR,
a fãcies serrlnha com espêssas camadas de arenltos estão dÅ
retamente aclma de sedÍmentos da fåcies serra AJ-ta, e a fÃ
cLes Terezina, estã faltando na årea" Essa relação demonstra
multo bem que os três litossomas são lndices de condições då
ferentes de um mesmo ambiente de sedimentação" A fåcies seg
rlnhar com as suas camadas pJ.ano-paralelas de arenl-tos e rft
mitos poderia representar, neste quadro antigas barreiras ou
prafas 

"

Taguaf , SPre CarlõpoJ-lso pR, estão aproximadamen
te em lados opostos dessa antJ.ga barrefra jä assinalada por
FÛLFARO (1970) " Essa barreÍra parece ter sldo mais efetiva
do que o quadro estrutural atual parece indÍcaro Na parte se
tentrionar dessa barreira, uma sucessão rltol6gica para o
mesmo grupo se evidencia. A Formação Estrada Novar pox exem-
Plor não pode ser identlflcada com as dlversas fäcles descri-
ta prèviamente. Agui, a totalidade dos depösitos permianos
constltui um só pacote, em gue rãptdas mudanças de fäcl-es sÍ-
muram todos os ambientes bem caracterfzados ao sul. A granu-
Iação médta Ë ae s1ltÍtos e arenitos são representados sõmen-
té por pequenas lentes"

A fauna fössll nos dofs lados dessa 1inha demons
tra tambêm a influêncla dessa antiga barreira geogräfÍca¿como
descrj.to por rÛlraRo (1970) 

"

þ A porcentagem de redução da soma dos quadrados
para â Formação Estrada Nova fol de 88"93 e o coeficfente de
correlação de "94 para a superfÍcle de 39.

Fogmacão Rlo do Rastg - O mapa de rrtrend surface'
para esta formação (Ftg. 30) mostra uma fcrte orlentação N-s
com margens da bacla de acumulação bem inclfcadas a N. E e W"

A seqtlência espêssa vfslvelmente para S demonstrando estar aÍ,
o polo de maior sedimentação dêste clclo sedlmentar"
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A Formação Rfo do Rasto ë conheclda na årea
de afloramento marginar da bacfa sõmente na parte centro-
-sul e sua ocorrêncÍa em sondagens da petrobrãs soAo para
o norte, não ê totalmente aceitåver em vista de diferenças
de conceltos estratrgrãficos a respeito desta sucessão" pa
recer como indrcado no mapa de 'rtrend, gue esta parte da
seção permiana nunca se depositou nessa ãrea¡ ou entäoa êreglão sltuava-se mals como ãrea fonte e não receptora de
sedlmentos e portanto, coberta por uma fina camada, desta
sucessão, fåcrrmente removrda por erosão. e idêia de gue
esta formação representa o assoreamento finar. da bacrao negte cfclo sedfmentar, não encontra nestes dados nenhum obs-
täcuro, pelo conträrfo, o mapa de 'trend,, da formação man-
tendo a orientação N-s e estreÍtand.o-se nesta época corro-
bora êste fato"

O mapa de desvlos (Fig. 31) do ,ftrend surfaee!¡
acima mostra um padrão mais compJ.exo com uma sërle de re-, 
g1ões tectônÍcamente maÍs positrvas dlspersas em um padrão
não tão bem orlentado como os anterlores. Entre êsses nAÅ
tosfr, estreitas faixas tectônÍcamente mais negatfvas lnter
llgam zonas residuais de malor acumulação. o padrão mostra
do, nos lndlca uma região mais ou menos comprexa estruturar-
mente como o modêro de sedrmentação desta seqüêncla de pra-
nfcie de lnundação, f,az antever.

A porcentagem de redução da soma dos quadrados
para a rormação Rro do Rasto fol de 93.73 e o coefÍciente
de correlação de "96 para a superffcfe de 3?" um dos me-
thores ajustes obtldos para tô¿a seqllência sedfmentar da
Bacia do paranä, neste trabalho.

Permlano rnferior - Dentro desta ëpoca estarlam
os sedlmentos da parte mëdla da Formação rtararë, segundo
NORTHFLEET et al. (1969).

O mapa de 'rtrend surfacen ptrra esta sërfe noslndica uma bacla de formato ovar orLentada em seu ¡naior eixo
no sentldo E-I{, com a parte menos subsl_dente na poslção cen-tral, espessando para norte e para sul" (F,ig " 32.1 o resul_
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tado geral dêsse mapa de ,trend', não concorda com as afir-
mações de NORTHFLEET et aI" (1969) de que a regj.ão ao nor-
te do paraleJ.o 22o permaneceu elevada nesse perfodo" Hã,
no entanto, um indfcro de uma região elevada na altura do
atual Arco de Ponta Grossa güêr segundo os mesmos autores,
terla atlngido o seu desenvoLvfmento måxfmo nesse perfodo.

A anällse do mapa de desvlos (ffg" 33) conffr
ma as observações acima, Lndfcando uma ärea resldual com
malor caråter tectônico posrtivo na altura do Arco de pon*
ta Grossa. Ao sul tambêm uma ãrea com caråter mais positl-
vo se faz presente.

A porcentagem de redução da soma dos quadradoso
42"91 e o coeflcLente de correlação "65 para a superffcie
de 29 näo nos då multa confiança no ajuste da superffcle caf
culada" rnfelÍzmente, o número de dados 6 insuflclente pa-
ra o cãlculo de uma superffcie de grau mai-s altoa gu€ pode-
ria nos indicar o padrão estrutural dêsse perfodo. No entan
to' o fato de termos uma baixa porcentagem na redução da so
ma dos quadrados, ê um lndfclo de estarmos frente a um padrão
estrutural complexo.

Permiano MËdlo - Compreenderla esta sêrie as rg
chas da parte superJ-or da Formação rtararË e da Formação Rlo
Bonlto segundo NORTHFLEET et aL" (1969).

O mapa de rrtrend surfacen para êste perfodo
(r{s. 34) nos mostra a mesma tinearidade N-s que encontramos
no tratamento das diversas unidades do Grupo passa Doiso A
Fig. 34 demonstra gue no franco E e s da bacLa, nesse perfodoo
tlnhamos reglões mals elevadas e alvo de menor sedimentação,
um alto aparece tambëm na ärea setentrÍonal na região de são
Domlngos, MT. As rochas dêsse perfodo parecem espessar para
lil e NE rãpldamenteo A regfão E ê separada da årea w, maÍs
subsÍdente, por uma peguena prataforma sÍtuada no sul do pa
ranã e norte de Santa Catarlna.

o mapa de desvios para êsse perfodo (ffg. 35),
mosÈra duas áreas fortemente posltivas, uma sltuada ao norte,
na região da confluêncfa do rr-o Grande com o r1-o paranã, e
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outra, mais central, disposta de NW para SE. Mais ao sul,
separada por uma pequena faixa mals negatJ"va, contlnua a
fetção anterlor agora com orfentação NNW-SSE. A SW nova
ãrea tectônicamente mais positlva demarca êste canto da ba
cia"

Segundo NORTHFLEET et al" (1969) durante êste
perfodo persistiu a tendência de levantamento da região nor
te do paralelo 22o" Essa at'trmação encontra suporte no mg
pa de desvfos descrito aclma (rrg" 35)" DAEMoN ($ trlonrHFLEET
et al., L969) descreveu como contemporânea a êsse perfodoo a
deposlção da Formação chacabuco no chaco argentino êa o mapa
de desvlos acima mostra que uma arnpla zona com caråter de
malor negatj.vldade se abre para esta região da vizinha repü
brfca. o mapa gerar de ntrend" tambêm suporta essa Ídéiao
apresentando um malor espessamento das rochas deposJ-tadas,
nesse perfodo, para esta ãrea geogråflca"

A porcentagem da redução da soma dos quadrados
obtlda foi aqui de 75"52 e o coeficÍente de correlação de
.87 para a superffcie de 39" Vemos aqui um exemplo, compara
do com o precedente, de filuêr com um melhor ajuste da superfl
cÍe calculada ã teõrlcamente ideaLr os dados geol6gicos conhe
cÍdos ajustam-se com facflidader sên grandes contrBdÍções.

Permiano Superlor - Segundo NORTHFLEET et aI"
(1969) 

' no infclo do perfodo, a Formação palermo alcança as
reglões mals setentrlonais da bacia. segundo o mesmo autor
o exame dos mapas de Ísépacas das Formações palermoo rrati e
serra Alta, mostra claramente a tendência de bascuramento da
bacla para leste no lnfclo dêsse perfodo e que no Nrir da Argen
tfna desde o PermÍano ¡,tëd1o havla uma årea posltfva (Prrotopre
cordllhelra) " De fato os mapas de rtrend surfacere para as
rormações Palermo e rratl maLs serra Alta (Figs. 20 e 26) mog
tram tal basculamento apresentando maÍores espessuras de sedi
mentos a leste"

O mapa de rf trend surf acet' p" ra as espessuras
sedlmentos do Permlano Superlor (ffg.t36) forneceu um ma-

que é prãtfcamente uma r6pllca do mapa de ,0trend surface,,
dos
pa
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da Formação Rio do Rasto (Ffg" 30) " Apresenta inclusÍve os
mesmos eLementos estruturafso A afirmatLva de NORTHFLEET
et al" (1969) ae que nesta ëpoca houve um levantamento ao
sul da bacla não encontra apôlo nesta superffcle, calculada
para as espessuras dos sedimentos dêsse perfodo"

O mapa de desvfos a partir do mapa descrito
acÍma (Flg" 371 nos mostra äreas residuais de menor acumula
ção em uma ampla falxa dlsposta no sentÍdo N-so na borda Les
te da bacia" Encontramos äreas tectônfcamente mais poslti-
vas a leste, norte e oeste dessa faixao o alto sÍtuado no
NE da Argentlna, aparece bem marcado no SW da ärea.

A concordâncla das aflrmações dos autores su-
pracftados com os mapas vfstos anterlormente e não com o ma
pa agora obtldo para êste perfodo o faz supôr que embora as
conclusõès estejam certas, os autores uttlizaram espessuras
Para representar êsse perfodo que na realfdade não compreen
dem todo o interval.o representado pelas Formações palermou
rrat,l e serra Alta mas slm, os correspondentes ao tôpo da
seqllêncla permiana e portanto ao fecho sedimentar da bacia
nesse perfodo que ë representado peJ-a Formação Rfo do Rasto.

A porcentagem na redução da soma dos quadrados
obtida ê de 92"26 e o coeffclente de correlação de "96 para
a superffcle de 39" A validade desta superff.cie calculada
faz com que se reforce os conceitos emltldos no paragräfo
anterlor"

a anãl1se dos värlos mapas de t,trend surfacee,
das värlas unldades estratÍgråficas que compõem o Grupo pas-
sa Dols, e os seus correspondentes mapas de desvj.os¿ nos mos
tra que uma lntensa mfgração de er.xos de deposfçäo e altos
estruturals teve rugar na bacla, nesse perfodo. Êsse é um
fato normal em bacias intracratônfcas quando estas são anari
s,adas com um certo detalhe"

uma dlscordãncla eroslva as separa da
tttufda prínclpalmente por arenLtos de
pssa caracþrfstlca se mantém na malor

Formaçåo Botucatu cons-
granulação fina a m6dfa.
parte da bacia exceto

cRUPo sÃo BENTO - No tôpo das camadas da seqüência pós-glacial
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para uma pequena ãrea no Estado do Rfo Grande do sur onde a
Formação santa Maria, de ldade Trlãssica superior, interca-
la-se entre a seqltência p6s-glaclal e os arenitos da F.orma-

ção Botucatu. A dlscordâncla entre as camadas da rormação
santa Marla com os clclos sedlmentares que lhe estä abaLxo
ou aclma, nunca fol demonstrada no campo. se uma dfscordâg
cfa com as camadas subpostas, do clclo pós-glaclar, ê aceltä
vel em bases pal.eontológlcas, o mesmo Já não ê tão craro pa
ra a Formação Botucatu,

nm mêdia exÍstem de LOO a 150 metros de arenl_
tos da Formação Botucatu e argfritos associados abafxo do
prfmeiro derrame de lava da Bacia do paranã, mas se consfde
rarmos o fator de que a maLor parte dêsses demames, prlncÍ
palmente os fnlclals, são na reaLr.dade srlts de dlabåsfo

(Mer,r'r & crRÀRDr, Lg62; rûr,reno et aJ.., Lg67¡ MENDES s, FúLFARo
L966i rúr.rano, LgTOl nõs poderemos ter uma seqüêncla afnda
mafs espêssa" A fdade dos sedfmentos da F'ormação Botucatu
ê baseada no fato de que os basaltos do mesmo grupoo de idg
de cretãcea rnferlor, apresentam Íntercalações de arenLtos
corre.Laclonåvels mals para o tôpo da segllêncla.

Os dep6sltos da Formação Santa Marla represen
tam um ambfente de deposlção fluvial gue ér êm geral, o ag
blente dos depósltos que constituem a base da Formação Botu
catu. se apl.lcarmos a tdêla de transgressão no tempo para
estas formações, assoclada ao fato descrlto acl.ma para sua
reração com os basaltosr oB arenltos da Formação Botucatu
poderlam ter uma fdade eompreendtda entre o Jurássico no mf
nlmor êo Cretãceo Inferlor.

FormEcãg Botucatu - O amblente de deposição dos
arenitos da Formação Botucatu possuf duas fácies prlnclpals,
uma sub-aguosa e outra, eõl1ca. Atê quatro ou cÍnco anos
atrãs, a fâcies e611ca era acreditada como possufndo malor
lmportâncfa no ciclo sedlmentar exposto e os trabalhos de
cunho paleogeogrãfico freqüentemente se referlam a êste c!
cro como o ndeserto de Botucatun. Trabalhos mals recentes
(rÛLFARo & Bôsro, 19681 Bösro, Lg7ol, fndicam que a fåcies
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sub-aguosa representa uma fase mals J-mportante neste cicLo
do que se pensava anterformente.

A parte basal da seção é composta por uma
brecha com frag,mentos do Grupo passa Dols, subjacente¿corr
felções lndlcando curto transporte. por outro lado, ê cg
nhecfdo um clcLo tectônlco dF, ldade prê-aotucatu (Loczy,
L966t fÛf,faRO, L97O) que afetou as camadas permianas. O re
jelto dessas falhas para a reglão centraL do Estado de são
Paulo está em tôrno de 70 a 100 metros. O que Ë importag
te nesse fato, 6 gue no ambfente semf-ãrldo de deposição,
bLocos faLhados de estr¡tos horfzontals permlanos provãvel
mente formavam rrmesas" na reglão. um quadro em muito seme
Ihante a reglões seml-ãridas atuaLs.

Neste tlpo de amblente, nplayastt, fanglomera
dos e bajadas podem ocorrer e a parte basal da seção pode*
rÍa representar a resposta a tal tlpo de amblente. Um a&
biente de tal ordem como o que ocorre em certas ãreas dos
EFiuur como a reglão do colorado, serfa um exempro tfpico.
A grande dlferença é que os dados para a Formação Botucatu
fndicam que apös êste ciclo tectônfco, provävelmente não
ocorreram reatl.vaçõqs de monta, de modo que a bacLa rãpfdg
mente se asgoreou, nlvelando-se em curto prazoo

Um grande problema com respeito a êstes arenf
tos é como locar a fonte de tão fmensa área de sedfmentação"
Em vista do tamanho desta ârea (mals de r.0oo"oo0 L*2) 0 o
embasamento cristalíno, freqtlentemente apontado como área
fonte, não poderla ser uma ünfca e excluslva fonteo mas dg
verla estar conjugada com outras. os espêssos depösltos do
Grupo Aquldauana para o norte e oeste, provãveLmente tambêm
constftulram uma das ãreas fontes importantes, fato jã men-
clonado por LAÌi¡DIM (1970) .

O mapa de frtrend surfacef! para a Formação Bo-
tucatu (Ffg" 38) mostra um aLto prlncipal na regfão SE, com
as camadas espessando para NIrl.¡ N e E o Os rumos de malor eg
Pessamento da formação estão a NE, NVil e sw, êste ülttmor 3
presentando os maLores valôres. A bacla alnnla guarda grog
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.'
seiramente o ailnharnento N-s anterloro o padrão ovalõide
convexo, não ê multo concordante eom.um padrão que produz!
rfa üma drenagem endorrêica como a requerlda para uma rg
g1ão desêrtica. o padrão favorece, portanto, as mais recen
tes interpretações sôbre o ambfente de deposição desta for
mação.

Os desvios dêste clcto (Fig" 39) r eomo espe-
rado a partJ.r do mapa de tttrend" aclma, mostra amplas åreas
tectônicamente mals posftivas em quase tôda regfão centraL
da bacla. As partes maÍs subsldentes, no centro do Estado
de são Paul-o, sur de Mato Grosso e o centro suL do Estado
de santa catarlna são na rearr.dade as ãreas onde os depõsl
tos exfbem mais marcantemente as caracterfstfcas supraclta
das de deposlção sub-aquosa" Existe portanto um bom ajus-
te entre o mapa em questão e a faciologia desta formação.

O elemento estrutural principal pennane-
ceuo Nota-se o Arco de campo Grande bem marcado, bem como
a lnfruência do Arco da canastra a NEo A grande ärea ceg
tral tectônfcamente maÍs poslt!.va, correspondente ao atual
Arco de Ponta Grossa, apresenta um desenvolvimento mafor
do gue no cicLo sedimentar precedenteo A região de Apuca-
rana ê a.l.ndar Do entanto, a gue malor vaLor residuaL pos!
tlvo apresenta. Para o sul, uma faixa tectônlcamente mals
posltlva E-!il, separa a reglão mals subsldente do centro-sul
de santa catarLna de uma reglão igualmente mais subsidente
na ãrea de Alegrete, RGS.

A porcentagem de redução da soma dos quadra-
dos obtlda para a Formação Botucatu foi de 72"46 e o coefi-
cfente de correlação de .85 para a superffcfe de 39.

Fognação Serra Ggral - Com o infcio dos grag
des derrames de lava basáltfca na reativação ?ilealdeniana
(segundo ALMETDA, 19671 a L30 140 m"a", com um mäximo do
fenõmeno entre o cretäceo rnferlor e t'tédio ¿ âs condições de
deposlção da bacia mudaram radrcalmente. A drenagem ante-
rior já pobre devldo as condições de semi-arldez do ambien-
te desorganiza-se compJ.etamente e, provåvermentee tem seu
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t6rmlno. Toma lugar um aumento da deposição eõlica e len-
tes de arenito e611co em orJ.gem, estão assocLados com os
derrames de lava,

As caracterfstLcas dêsses derrames que cons
tftuem uma das malores áreas basãlticas do gJ.obo, Jã fol
descrlta com certo detalhe por värfos autores entre os
quals BAKER (1923), LEINZ (1949), CORDANT (L967), A¡4ARAL

& RUEGG (f970) e multos outros.

AMARÀL & RUEGG (1970) apresentaram uma exten
sa anätfse das caracterfstlcas dêsses derra¡nes basâIttcos
sob o ponto de vista do trtrend surface analysJ.srt de maneira
que o A" sõmente apresentarã agul urn esbôço geral para esta
formação, de modo a não quebrar a seqtlência apresentada"

o mapa de trtrend surfacett para esta seqltêncla
de rochas (Flg" 40) mostra um efxo de malor acumuJ.ação dirl
gtdo de NE para Slil com o máxfmo de subsidêncfa na parte ceg
tral da bacÍa ao longo do rfo Paranã. As espessuras decres
cem em dlreção ao embasamento crfstalÍno tanto a Leste como

a oeste" Para S!ì1, novamente temos um aumento da espessura
dessas rochas lmedlatamente a NVü de Buenos Afreso Uma sela
encontra-se bem marcada na altura do Escudo Sul-rfo-granden
se-urugualo.

O mapa de desvlos mostrando as ãreas reslduals
para esta formação (Ftg. 41) nos lndlca äreas tectônlcamente
mais positlvas ao longo de uma falxa N-S a leste¡ urn alto na
regfão de Amarnbaf, MT, e outra ãrea resfdual de menor acumu-
J.ação ao longo do Escudo Sul-r1o-grandense-urugualo e Arco
de Martfm GarcLao Das äreas reslduals mals negatJ.vas, lsto
ë, mals subsldentes, a ârea a SE da bacLa parece lndicar a
prlmeira manlfestação do denomlnado sÍncllnal de Torres por
NORTHFLEET et aI. (1969). Os mesmos autores admftem ser esta
uma felção bastante nova na hlst6rla da baciar com desenvolvi
mento mãxlmo no ,Jurãsslco Superlor. MaLs uma vez¡ um bom ajus
te das superffcies deduzfdas com os dados geológlcos se apre-
senta"

AnaLÍsando alnda o mesmo mapa, vemos que a
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gião mais subsÍdente a esta êpoca é uma faixa com orientação
geral NE-SW acompanhando o atual rlo Paranå" É esta a prÅ
meira vez que a bacÍa acusa um comportamento estrutural seme

lhante ao apresentado atualmentea o gue nos fornece um ind!
cio de ser esta felçäo bastante nova., O exame do mapa de
desvios para est,a formaçäo nos leva-, pelo menos na opiniãií
do A, a admitir fontes externas, isto ê, periféricas no fog
necimento do magrma basältico dos clerrames,, NORTHFLEET et aI"
(1969) 0 chamam a atençäo para o fato que a malor freqtlência
de intrusivaso näo coincide com a maj.or espessura de extrusi
vas, nos dando uma i.déia da nåo concordâncla dos polos do fg
nômeno" O mapa acl.ma (!'Íg,, 41) ¿ sugere ãreas alfmentadoras
dos derrames a partir de situaçöes perifêricas na bacÍa como

SUqCrldO POr BIGARELLA & SAT,AMIJ¡TT (196?) E FÜLFARO & SUGUIO

11967l "

A porcentagem de re<lu<;äo da soma dos quadrados
obtida foi de ?1 " 75 e o coefrciente de correlaçào de " 8s pg.

ra a superfÍcie cle 39,

GRUPO BAURU - A sucessåo estratig¡áfi.:a da Bacla do Parana
termina com os depósit,os dêst.e gr,tpo cle ldade Cretãcea Supe-.

rior e restrito a parte mais setentrtonal da Ìracra" Os are*
nitoso folhelhos e caJ-cäríos do grupo representam uma melho
ria climåtica e indicam um ambiente rfe deposiçåo contrnentaJ-,
fluvial e lacustre"

O mapa de toLrend surface¡i do Grupo Bauru não e
apresentado pelo mesmo motivo exposto para o Grupo Caacu¡>é,

å, falta de bons dados de espessura que possam representar êg
tes ciclos sedlmentares com o mÍni-mo de rÍsco de estarmos tra
tando dados rncompletos sobre a sucessac em quesrao, fez com

gue o Â.,/ nesse estädio do trabathoo näo tivesse a eonfiança
necessäria nos dados disponíveis,, para êste rlpo <le analise-

O Grupo Bauru é freqtlentemente interpretado co
mo o fim da evoluçåo tect:ônrca da bacia do Paraná, Não 6 es
at,, no entanto, a opiniäo do A, Os processos tectônicos cop
tinuaram apés êsse ciclo sedimentar eausando ínclusive a dg.

posiçäo de extensas formaçòes geol6qicas como o Arenito Caurä
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e outras formações TercLårias como a Formação Rfo Claro por
exemploo A êsse respeito o trabalho de B,JORNBERG (1970) é

bastante elucidativo" O assuntoo no ent,antor ê t,ão vasto e

foge ao escôpo imediato dêste trabalho preferindo o 4", deå

sa maneira, voltar a êLe oportunamente.

DIAGRAMè TEI'189:E qEèçQ

Neste tlpo de dJ.agramao o eixo horfzontal de

correlaçäo, usando-se o concelto tempo em estratlgrafla¿ Poå

sul as dfmensões de comprLmento das coordenadas geogrãflcas
enquanto gue o efxo vertfcal ä o tempo geoi.ögtco" Nessee df.q
grarnasa a ãrea reprÊ$enËando o tempoo ê sömentÊ ocupada Baå
cialmente por corpos materiais, ou seja,, da sucessão observa
dao separadas por áreas representando certos oovolumest'' em

tempon sem qualquer substãncfa fisica ou material. Estas
ãreas são denominadas la_cunas (KRUMBEIN & SLOSS,, 19631.,

WHBELER (t95S, å3 KRUMBETN & SLOSS, 1,963) propôs que a par:te

da lacuna resultante da remoçào de rochas prëvlamente deposi
tadas fõsse denominada de yggglgåk ergsigng! enquanto que o
têrmo [igto seria aplicado a á.reas <].e não deposiçäo.

Baseado nos dados dfsponÍveis na literaLura,, ö

diagrama da Fig " 42 foi constru.ido e muf tas das inÈerpreta-

çðes são pessoaiso prj-ncJ.palmente cc,m referência ao tôpo do

Grupo Passa Dois e o tõpo e base das camadas Mesoz6icas., A

seqtlência devoniana e a base da seqtiêncf a glacial o entretanto,
foram baseados em dados geralmente aceitoso obtf-dos na litera
t,ura (LAME & PETRI , L96T e ROCHA-CAMPOS, L96'71 , e dá um grðg
de suporte para as extrapolaçôes feltas"

A tendência gerai- dos estãdios lni.ciais de suÞ

sídêncla para o sul, ê muito bem marcada" Hä maiores hj-atos
ao norte opostamente a maiores vacujidades eroslonals ao sul.
l\. antiga ídëia de uma transgressão no lfmite do tempo para o

norte apresenta-se bem marcada no <llagrama"

A transgressão devonlana vefo <1o sul no Devonia

no Inferior e as camadas do Devoniano Superior est,äo represen
tadas sðmente na parte norte da bacia, A grande vacuidade ero
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FÍ9. 42 Dfagrama Tempo-Espaço da seqllência
estratigrãflca da Bacla do Paranã.

sfonal dêste ciclo para o sur poderla representar um levag
tamento desta ãrea em tempos pós-devonlanos, sendo uma das
ãreas, fontes para os sedimentos do Grupo Tubarão. FRAKES

& CROWELL (1969) dlzem gue sõment,e uma grande erosão na
ãrea do Escudo sul-r1o-grandense-uruguaro poderla suportar
a ldéla de ser esta årea uma font,e para os mesmos sedlmen-
tos. Pela anãIlse do dfagrama exposto, esta ärea parece
ser então uma dae fontes desde que mostra evÍdêneias de ter
estado sob a ação de um grande clclo erosl-onaL.

¡¡ão hå quebra alguma entre a sedlmentação doe
clcLos glaclar e p6s-gl.aclal na bacfa e deesa manefrar oB
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dols ciclos foram tratados conjuntamente na construção do

dlagrama. o resuLtado fol,, que se 6 possfvel seguLrmos

o padrão geral mostrado pelo clclo inferLor, camadas perten
centes ao Mesozõico Inferlor para esta seq0ência não säo
.elmposslvefs de serem encontradas"

Tratando a Formação Boturcatu e Santa Maria
conjuntamente o mesmo padräo S.H foÍ mantldo.

Grandes ãreas de vaeufdade erosl.onal para o

sul assocladas ao fato de que maiores espessuras de sedlmen

tos encontram-se geralmente ¡:'¿¡¿ o norter coneorda com o fg
to de que a razão de subsfdêncla da parte norte da bacla
era sempre mul-to maior do que ao sulo um elemento estrutural
mals posltivo"

Os depésJ-tos sedlmentares assoclados a esta
ãrea, entretantoo lndfcam que em grande parte da hlstöria
sedimentar da baci¿¡ êste elemento tectônlco posltlvo nunca

constltuiu uma ãrea muLto elevadaa mas ao conträrlo como as

flnas camadas cle arenttos, depésttos marlnhos, camadas de

carvão e fqlhel.hgc prètos lnctlqam, terras balxas conet{tuiaÍì
o parlrao caracteriscrco

Se possuÍ.mos ac no¡r'i,e da bacla o Escudo Brasl*
lef ro a pâEâ l,rl o Arco de l\ssunÇão, ,å.{Õ sul o Escudo Sul-r1o-
-grandenae-uruguai¡), o que deve.r'famos ter a ieste serfa a

contlnuação do mesn¡o e¡nbasamento / re¡)resentado ao norte e ao

sul, de acórdo cûm a i.déia de que a costa sul brasileira 0 a

Serra do Mar, é um bloco 'de falha Terciário. A argumentaçâo
de que uma g.laciação continental serla contra o fato de uma

borda l-este de ta.I tipo na opinlao clo A,,, não 6 vãlida,, pois
uma glaciaçåo c1êste Èlpo não necessl-ta de ãreas elevadas pa

ra ocorrer mas estå reJ.aeionada a mudanças especiflcas no ag

bient,e.

O que tinhamos ,å. J.este seria entäo uma margem

formada por um suave arco e o gue vemos agora na faixa de aflo
ramentos da bacia É! a resposta sedlmentar das condlções estru
Èurais da margem prinelpal, W.,

A presença do Arco de Po ta Grossa, um elemento
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estrutural posftLvo, como aparece definido geogrräftcamente
agora, é mostrado em tempo, sðmente no Cretãceo Superlor e
provävelmente é esta a .t-dade da estruù-ura como agora a co
nhecemos" O fat,o de ser esta regläo sempre menos negatlva
que as outras, ocasionando mesmo refle.xos no trpo de sedf
mentação na åíreao não ocasfonou um aciimulo de cLäsÈtcos ex
cesslvament,è g:rosseÍros como serl,a de se esperar nas p:lox{
midades de taj-s estrur,uras, Dessa manelra, é lÍcfto pensar
gue na maior parte de sua hrsr,6rfa se comportou como bar
reira submersa como já indicado por rtlrano (f970) "

TECTôNTCA

O ciclo tectônIco mals lmediato relacfonado
com o infclo da deposlção dos sedlmenÈos glaciafs, fol um

de idade pés*DevonÍana e prê*Carbonffero Superior, Como

já fof demonstrado pare o sul clo Est.ado de São Paulo (PETRI

& FTLFARO ,, Lg6V ) gran,le part.e das cama.das devonlanas äfr

norte da cidade de Itaper,'a, SP, foran removfdas por ero:
são apés le'yantamento da ärea,, r:ausado por falhamento., os
sedlmentos do Grupo Tubaråo "i nêt ãrea / mostran uma täo grag
de semelhança com os sedfmentos devonlanos que por multos
anos foram confundidos com os arenitos da Formaçäo Furnas"

O ret,rabalhamerrto de t,al materiaJ. foi apenas
l.ocal e como as camadas devonranas nåo såo acredltadas cg
mo terem sÍdo depostt,adas aIêm dessa ã.rea, o falhamento
normal ocorreu no limfte mafs setentrlonal dos depösftos
devonianos 

"

O A. acredlta que é correto pensarø guê pelo
menos em pequenas åreas, o comêço da depostção dos sedimen
tos do Grupo Tubarao se deu em pequenas baci.as causadas
principalmente por falhamentos em que Ìrma pequena dfstâncla
separava a. área font,e do locaL de acumulação dos sedlmenLos,
Nenhum sfnal de gtaciação é presente :nesse perfodo,,

lìsse perÍodo de falhamento normal foi provävel
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mente o LnÍc¿o t'la bacla estrut.uraL cJo Paranã, e o mesmo me

canismo esteve presente até o totai preenchimento da bacla.

Na ausêncla de bons nfvels estrat,J.grãfÍcos 6

quase impossfvel dizer se houver, ou não, perfodos de falha
mento durante a deposl-çäo dos se<1-l"mentos do Grupo Tubaräo"
Entretanto, baseado em grande niimero de brechas lntraforma
clonais e diastemas locaJ.so bem como, nas grandes mudanças

no a¡nbiente de deposÌ.ção (glaclaì para flür¡fo-Lacustre) rlo
I

mfntmo flur!,uações do nfvel da bacta devem ter ocorrido"Com
o preenchlmento da parte central da bacla¿ um LevanÈamento

das margens teve lugar nesÈas äreas (Paraguai orLent,al e
NE do Estado de Sào Paulo\ €.. uma clÍscordåncra erosLva se

apresenta :eparando o Grupcl l'ubaráo do Grupo Passa Dolst
nessas regiöes.,

os mesmos argumentos säo váItdos para o Gru
po Passa Dois" No ent,antoa n€sta sucessão, '{¡må associação
fregüenÈe com declives fortes e råepõsltos de åguas rasas,
sugere um mecanlsmc de se<limentaçã,r não eetrranho â bacia
intracratô¡rrcas 

"

O Grupo Passa Dois most..ra uma mudança lateral
nas condi..ções de sedimentaçd,r rit¿Ito råp1das" Temos lado a

lado derpésltos apresentando dLques ei"åstl'cos e espêssas se

ções com grêtits de corruraçáo. Esses sedlmentos com grêtas
de cont,r¿r.çäo podem at1ngJ.r espêssuras de atë 90 met,ros
(SALAI\,IUNI,? i.963; mosÈra¡r.lc¡ uma subsfdêncla persfstente da

iárea,, alnda mant,endo as condfçi5es de depostção em águas ra-
sas o O típo de ocorrêneia 'rte dlques ctåst.Lcos, por outro
Iado, mostra a exist,êncÍa de d,ec.rLl"ves forues onde as Lerrtes
de arenitos foram amassadas e rnt,roduz.i.das nas seções rft*
mlcas pelo mecanlsmo expJ.lcado por DZULINSKY ( 1956 ). Unt

dlque clåsttco dêste tlpo pode t.ambém ser expJ.lcado como

tendo sldo gerado peJ.a pressäo exercÍda por sobrecargaartðts
Isto terfa gue estar necessärLamente llgado a uma anormal
razäo de sedtmentação para a ärea,, o que näo está de acõr-'
clo com a sucessão exposta nessas reglõesn prlncfpalmente
arelas finas, s1,lt,e e camadas rftmicas de silte e argila.

Ílste tlpo de ambtente sugere um fundo lnstã*
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ve1 pðrå a bac.ta,, co¡nc l¡'l.otos f .f iit.uarorlo ,Èm ufîa miåslìa p}á,S,

tica subind.o e descendc¡ em mo\rlfne¡tf;Cls de sùmpensôçåq"AIåm

do fato de que isto expllca.r,'14 as assoclaçoes aatma me,rl

cLonadas, poderla exp-ilcar t:am.bem p,)r que rrào hã uma gran

de dlscordãnc-tr-a enùre .s s;eqrl,enctas gJl-äûIâl-s e prrs*glae-iars
desde que urn ]'e"¡ent.à.ment,o r¡er:a-, d,a b,í:,i.a oer¡e ter ocorrldo
;rpós ¡:r. reLir¿da da capa de: g,91.,:,.

Ap6s a depost.çao clo Gru¡;o Pas$a Doi.s/ ou\:r'¿.t

vez um pe.río'åo de f:alhantelìto nÕrma] L's('e i.u.ga.r,, e é reprje'-

se:ntado pe1,r:.,s depóstt:crs <la b,¡ser çtå. Formaç:ào Botuc¿rtû,, /\'

Forrnaçâo Bc¡uuc¿¡t:u é c'ransgressLva em drferent.es nÍve:is eft

tnatlgraf tcos i1o Grupo Passa Do:t s !3uge¡'lnrlo que relêvo re
lati.valnent.e $uâyr,e expÕst,o fo:- râp:,d.l.mernt.e .pcr:le'nch-tdo" Uma

ópoca ,le ,f r¡ l,h.¡rnernto prê - B,).buil.* i,.ì I a Lent g.,do meoctol:tadi¡ r'ra

.L1ter¿ìr-u,-ra e I"()(;Zy J 9iÉ ) :)ot¡å ¡-,ferä Ëste perir:o:: cJnlo :"1I1

portanbe, !'ULFAF.û {19;i e ' t.¿rnoelin ¡nên{:.x.c1.ua f aj-trament'",1s nËsise

per-Íodo p¿rri:å 'rtrn.ä r.'egi.û,cr nü (:entro= srJi ,lo f,stacl¡ de Sao Pau*

Io"

Qs s;:cjime¡¡tc,Ê da ¡{'c.rm'::çar; Bútuü.¿:tr,l Êf ar:j rocttas
clOS def ¡ameg ba;'.ti.g., ::.; d,O rlf etrlJe(.; I;¡fertr:f r,rilÙf,em eSLð.:]

f¿li,hadOS apresenl:and*l.S€ tlO.r'm¿.,i.m*Il:e €im ¡,!-r¡ç;:,rJsi .{orj.hadCs b,ag

CUladOs., C.¡s bI¿CC;r; lj rirt{-J-[)¡i¿:is fo.t'ilt",ln eJ"evaçoeli -ri So i:adås n.ì

frerrhe rla *i¡c,¡.rpa tlrr:îçJr"r'â G,eral e i)Õl mdLt:'a:,s anos fo.ram'co$

side;"arlos c;Ëmci sgndo "çÉ:ntanesce,í1tes er:,OFitr:¡ra:ls Ca prb¡:rra Ser

rä com,Ð ,a Se,ma de A,ngåt,üþa,. SP..

o -t,evan'È:amêngo gerär. das mar{Jens da þar:ra ê ¿.n

drcad,o petr-a deposiçao dos sedrment,':s dic Gru.¡io Bauu'u (Cret;å-

ceo SuperiÕrr ., A ôste ternpo temos uamF¡ém q: desenvolvlTr.enL(.'

do Àrco de Ponta Gi,'ossa com.) Éì,JJr,-i el.e se apresenLa,, IIss;
ajto esËruturê.] e o.Lrmrte sul. t€:.cl.-Öû.Lc'3 do grtrpcr acfma men

crona,Jc; qrre ê resLr:to i. área seLei:"È,rrr-¡na,L C,å llôs¡.¿t., DepóSt

tûs loca.i s, C{)IreI.aîru;¡ i"¡e.1.: cûIn e.sse grupo Cem s.r.clc desCrrr-

tos na pegÍao sp.L,Ca bac.La? mâS alem:lr fato de sere¡n de eI
t,ensäo geogrÁfica rescrirf.a", someñte'.;onf1.r'ntorln o -Levåntamelltt)
gerar do s .rI da baciap cjo,fir r.s suärì ,ää.rô.c,;er.i.s t -lcas f L uru.rír.is ,

Nesse tenlp() ä ij.?r ir;¡ Gerai nâo exLsËid como
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felção est,rutural" e o padrão de drenagem era das margens

da bacÍa para o centrori grosselramente orientada de E-!{
como Lndlcado pelo modêlo atual" A sftuação está esquema

tlzada na Fí9. 43"

Os sedimentos do
falhados e o falhamento agoraa
orlgem da serra Geral (FCILFARO

est,ã esquematizada na Firgo 44"

Grupo Bauru também estão
parece ser relaclonado a

et aL., o 1967). a stt,uação

Pequenas falhas tndlvlduais neste Èempo c9,

meçam a ser reativadas e a drenagern que antes flula llvre
mente começa a encontrar barreiras nessa reglão" A desor
ganlzaçäo do padråo gera.t da dnenagem ê entäo evfdente2coltr
breves perfodos de grandes enchentes causadas por essas
barragens naturals" Sedlmentos recencemente descritos cg
mo oomodernoson na lÍteratura geoléglca braslLelra constit,uem
o testemunho dêst,e ciclo tectônIco" Mesmo gx,andes cursos
de ågua conþ o Tietê¿ pof exemplo, mostran nc fLanco Cia

serra uma forte f lexão correndo paralelos a frent,e geral
para flnalme¡rt.e sruzar a barreira em Prqfundos 'ocanyonsm"

o rejeÌ-to dessas falhas tnd.l-vfdt¡afs säo em

geral menores do que l0 meÈros e dessa maneLra ,3s cursos
d,0ägua não tfveram dtflculdade em se reorganj.za:r0 cortan-
do essa reglão" o ].ento movimento dêsse faLhamento é in
dicado peJ.a presença de profundos "ocanyonsoo gue não podg

riam ter ee formado se a Serra Geral tlvesse sLdo forma
da em um s6 movimento" O rejefto totaJ.¿ Do entantoo ã cog
siderãvel e pode at,ingir at,ê 300 metros pela adlção dos rg
jeitos lndlvLduals das vãrlas zonas de movlmentação"

Värlos pesqulsadores tem se preocupa<lo eorn

a descrLção dêsse fenômeno., Entre os mais recentes pode"-

mos citar os trabalhos de FREITAS (1951) ,, MENDES & FÚLFARO

(L968), BJORNBERG et aI" (I9?0) r FTLFARO & SUGUTO {1967) a

FÛLrÀRo (1970)e FUrreRo et al. (1967). um fenômeno de '0,.g

versão tectônfcaùf parece ter se lnstalado na bacra. A sL:
tuação jå fol descrita no trabalho de MENDES & FÛLFARO

(1968) e é esquematlzada pelas FIgs" 43 e 44,' De fato as
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uonas de allmentaçäo dos derrô¡nes basältrcos como expost,o
prëvianente¿ parecem se Locallzar na perfferfa da bacia"
É ôbvto portanto gue esta era uma reglão elevada e asslm
permaneceu por um grande tempo sofrendo conseqüente erogão"
A atuat årea do tôpo da Serra Geral a essa época era uma

regläo balxa topogråficamente recebendo sedlmentos provà*,
veLrnente do Grupo Bauru. (BJORNBERG et alo¿, 1970),, C

mesmo fato é exposto tambén no segundo planal"to paranaen-
se na reglão onde aflora os se<llmentos da Formação Furnas
entre Curlttba e Ponta Grossa, Nesse local, o desnfveJ.
topogräfico entre a área onde se sLtua a bacla serllmentar
de CurLtlba e o Eôpo da serra é conslderåvei" e é estranhoo
que os sedlmentos da Formação Furnas se mant.enham em tal
al.ta posfção topogråffca. sem most;rar os efeltos de uma vlo
lenta erosão que se impõe em tal tlpo de relêvo" Neste
trecho para complfcar a:l.nda maLs a situação a dd,reçäo de
transgressão dêsses sedtmentos é no sent,ldo E*IrI e dessa ma

neira, sömente o fenômeno da û¡irrversão tectônlca* poderla
expllcar ¿r exLstência da serra'È,al como eJ.a hoje se mostra.
o fenð,meno pareee estar bem generalfzado na bacta e não c1g

vfdamos da possLbi"1.fdad.e de sc,r êle ger,al em tôdas as fre4
tes dessas esc¿rrpas internas,

CONCLUSõES

Embora seja sõmente em um nfveL geral, dada
a insuffclêncfa numêriaa dos dados trat.ados nesse esÈudo,
algumas conch¡sões podem ser tiradas do texto exposto"

A sucessäo de rochas da bacia sedlmentar do
Paranä,, pode ser div'fdÍda funril,amentalmente em t,rês seq{iên*
cl"as estratfgrãff casa Do sentl"dc¡ empregado por SLOSS (1963) /
que são unldades estrat,r:gräflcas de ordem rnalor que grupoa
megagrupo on supergrupoa del.lneadas por sôbre grandes ãrea,g
do cont.lnente e separadas por dl"scordânslas de ãmbtto reglo
nal" O escõpo fundamental. degsa dlvtsãoo güê ê a sua gene=
rallzaçåo para todo o continent.e éo no nosso casoo dificuJ.-'
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tado pelo insuficiente nilimero de est,trdos de eunho regtonaL
da sucessäo estratlgrãflca das rochas do contlnente sul-a-
ntericano, agravado pelo fato, da exLst,ånc1a de dÍferentes
conceitos sôbre a estratlgrafla das mesmas exlstentes entre
as diversas instltuiçöes rnteressadas em se'u estudo,

o A" propõea Do ei'it:antoa e[ê pelo menos para
a Bacía do Paraná essas seqrTências sejam criadas, facll.ttan
do para o futuron o estudo de sua evoluçiio tectðnlca e pg
leogeogräfica" tsaseado nas discr:r'dânc.i.as de åmUtto reg;Lo*
nalo na sua magnftude geográfrca e perststêncla em substdên
cias priåvias e post,erlores da baciao o Ao sugere informai-
mente a dj-vlsäo da sucessão est,r'at.rgráflca da Bacia do Para"-

nå em três segtlêncfas estrat,rgrãf icas., A primeira,; colnpf,ê-"

enderla as rochas devonranas que esLào em reJ"ação de incon*,
formidade com as rochas do e¡nbas¿ìrn,snt""ö crlst,alino Prë*SrIu-
rlano e estão em postçäo tnferror ä uma d.i-seordâncla erosÍ*.
va regfonal s:ltuadä na base da seqtlencla que a sucede reprg.
sent,ada, neste rrÍvel, pelas rochas do Grup,o Tubax,äo"

A segunda segtliincfa serÌ"a rep"Ëesentada pel"as
rochas dos cü.clos sedrmentares gJtacial e p6s'-g1¡rclal (Gru¡:os

Tubarão e Passa Doj.s) compreendenclo., äs rochas dêsse grupo
que estão sôbre as rochas da ser¡tlôlc.t"a preeedenge em re.lação
de discordâncla erosfva e eetão abalxo de outra superffcle de

discordâncfa,, que as separa do Gru¡:o São Berrtc¡ sobrejacent,e"

A tercelra seqtlêncåa íncluirl¿r as rochas da
Formação Botr¡caÈu e Formaçåo Serra Geral.a gu€ esLäo separadas
do cfclo precedente por uma dlscordância erosrlva, das mais
bem marcadas na Bacia do Paranä" Essas rochaso est,åo estrat,.{,
gr'ãftcament,e abal.xo de uma sucessão maì- conheclda de rochas
sedfmentares das quai.s,, a unLdade estratigrãfica maLs est,uda-
da 6 a represent.ada pe.lo Grupo Bauru (Ki.nf "i, que as sucede
em d.lscordâncla eroslva.,

O g.rau de comptrexrdade tectônica das superffcles
<le deposlçåo dessas d.tferer¡tes seqtlênclas, podem ser lnfertdas
a partlr dos result,ados obt,idos no notrend surface anulyslsno e

dos dados geolõglcos conhecidos.,
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A seqtlêncra que compreende .às rochas sedr*
mentares de ldade Devonlana da baclaa representadas pelas
Formações Furnas e Pont,a Grossa, mosträ.r fio eampoonftldas
relaçäes de rnterdfgltação" os mapas apresentados, lnd!
cam que o o''trendo' das duas formaç6es sào seme.Lhantes,. As
nialores espessuras de folheJ-hos, da Form,ação ponta Grossa
estào na .região mai.s suk¡sidenee d,a bacj"a e decrescem para
as åreas, Lambénr .f-r¡nÍtrofes på,ra os arenrtos da Formação
Furnas " os mapas de des'v1,Js pär,¿r âs mesmås f,crmações mos
tram t,ambilm,, um bom ajust.eii corn as peqlrer¡as oscrlações cg
mun.s neste tipo cle b¿cla nas áreas maLs e menos negativas"

O comporLamenrc¡ das duas un¡"dades é poiso
bastante semelhainÈe qrrainto ao padrão de sedrment.ação sugg
rfn<lo um estäd.io def,in¿do na evoJr,:rçao da bac.ta e eoncorda
com a definrç,ào prêrrJ"a cl,e qire as duas formações., são fåctes
diferentes de um úntcc¡ a¡nbrenr-e de d,eposlçã,o"

O trat"amer¿uo de dados da seq{lenc¡.a segufn,-
tê, que compneende as roel¡as sedl-rnentares dos Gr,rpos Tuba
rão e Pas6ô Dois, indicam/ gue ¿r superfÍcre de depostção
dessas rochas era mai. compJ-qxa e vdrr-,avei-., o baj"xo nfvet
de confåança que se obt.úim a paretr do t.rat,a¡nenbo de dados
de espessura das ro':has do Grupo Tubarão ,como u¡n bodo, sS
gere u-ma grande cornplexldade tectonl.ca da bacla na époea,,
como ê lndrcado trambóm,, pera sucessêio tfeoJ.égic:a do Grtrpo
Tubarào 

"

A Forma<;.tio ltararé e o Grupo Agutrdauana mos
tram uma t.otaI falta de retdçåro? {rem padrðeu teccônfcoe
com¡lletamente dif erenf,-es,, o mapa <le rsôpacas calculadas
da Formação rtar'àrÈ.fiìosi'irci ufna b,¡cr.'La cle acumu.laçð,; a NE com
um eixo prrncipn-l" bIE.sw. H.ssa direçao esnt.rut:.lu.al ainda mos
tra vestlgios cle sua atrrraçä:.rra âpc.r:a de de¡::rsrçào dos sed!
mentos da "F"ormaçàc Rro Bonrbo embora o mìrpa coËrespondent,eu
para esta f-o.t:mação,, mos¿re urnå vârraçäo com reJ.açao ao com*
portarnento prevto, os nìapas pära ås cluas formaçôes J.ndlcam,
no entarrto,, gue a epo;a cle deposrçao da Formäçåo RIo Br¡nlto
foi marcada p'cr um maj-or,.cä,rilte.r pJsiti.Vc da bacia o que é
de se esperilr rra trarrsiçac do crlcro gri.rcr,ai tr)a.ra o pos-gla*
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cl.al. Os doi.s padriies gerats,, entrei:.antoa sê mantêm em

relação aos elxos das áreas mals posit.lvas, NVt-sE e NE-sht"
As duas formações mostram lnterrelações gue as assoctan na
hlst6rla da evoluçäo da bacLa.

A Formação PaJ.ermo mostra um modêLo dlferen
te dos dols precedentes. No mapa de ntrend surfacem para
esta formaçåo ¿, âpôr€ce um nittdo eÍxo estrutural aproxtma*,
damente N*s, que é täo be¡rr marcado nos mapas corresponden-
tes das unldades estraùlgråfleas posterÍorega LnqJLusÅveoJä
com um prlncfpåo de basculamento para Leste.

Se anallsarmos o mapa de fttrendt das Forma*
çöes rrati mals serra Alta,, vemos gue êLe representa runa

evoluçäo da situação descrLta no parágrafo anteri-or" os
dois mapas de desvlos mostrando as áreas de malor e menor
acumuração são bast,ante semellhantes na dei.lmitação das
ãreas mals e menos negativas, tornando'-se a bacfa maÍs fg
chadaa como fndJ"cado t,ambêm, peJ,o regrstro sedtmentar å Ë-
poca da depostção dos sedfmenùos da Formaçiåo rratl mais ser
ra Alta"

Às reJ.aç6es estruturaJ.s da superffcle de d_e

poslção dos sedimentos da p<¡¡'mação pallermo säo pols com as
unfdades do clclo gue sueedeu o perllodo gJ.ac.!.a]," o fato
de näo haver drscordâneia e¡rt,r:e essas un:r.datles mostra uma
evo}ução lenta na mJ.graçao dos ¡iolos de sedl-mentaçåo de um

clclo para outro, modl"flcação esta, gtsê embora suave, näo
de.Lxou de ser efet,fva,

A evoluçäo posterior da bacla é mais oü tnê*
nos contfnua dentro do mesmo padrãoa mostrando uma progres
siva Ínterlorização da bacLa até o seu assoreamento flnal
representado pelos sedÍmentos da Formação Rlo do Ragto"

Podemos di.zer que para esta següêncf"ao na
gual temos dols clcros sedLment,areg d¡"stl"ntos quanto ao seu
amblente de deposrçäo,, o pêdrão tectônteo da bacÍa ê, aÈé
o lnlclo da êpoca p6s-gracfal (Formaçäc¡ rtararéi + Rio Bonl-
to) a um modêlo dfverso e mals compS.exo do gue para a super-
ffete que caracterlzou a bacfa dêsÈe ponto at,é o tôpo da
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seqüêncfa com rnodêLo malg llnear e mals constante (Forma

ção Palermo, Fornação rratl, Fornação serra Alta, Formação
Estrada Nova e Forrnação nto do Rasto).

Esta dlepoelção llnoar N-S da bacLa com o
elxo prlnclp¡lr varlando ora um poueg para lf ora um pouco
para E, pe¡nanoce para a rcqüêncla poaterlor gue conpfêêfr-
de ae rochas da Formação Botucatu e Fornração serra Geral.
oe mapar de dcsvloa correspondentes lndloanr, para a Forma-
ção notucltu, gnr ma!.or aarãter poaltlvo da auperffole de
deposlção gue encontra u¡n bom su¡rorte geol6glco no seu re
glstro gedimentar.

O f"to de encontrarmos o mesmo padrão tectô
nlco para a bacla negta seqüâncla Meeozõica, lndlca gue hou
ve una progressiva evolução de uma para outra seqüênclarsem
grandes modlfleaçõea na tectônlca de sedlmentaçãoo o modê-
lo geral de lntertorlzação terta ee nantldo com malor snbs!
dêncla nae ãreas lntqrnae e levantanento das borda¡ da ba-
cla o gue se aJusta, aos novos padrões de gedfmentação pro-
postoe pâra esta aeqüêncla. se tlvenros na bacla gedfmentar
do Paranå unra progresaÍva tendêncla para arldez ellnátlca,
fato gue encontra um bom auporte no reglstro lltolõgleo da
eeqüêncf a prêvla, å oplnl.ão do À., de que a associação do
rrpôôlo cllnrãttco com o nrodâlo aclna cxposto pode ter Lnpll.-
cações na deternrlnação da'ldade tanto para o tôpo do cfclo
p6s-glacla!. @¡no para a ba¡e da seqüância Mesoz6lca.

r Ag eegüêncla¡ propostaa tân alérn das dellml-
taçõee cstratlgrâfleas conunr apontqdae¡ uma relação guanto
ao padrão tectônlco da ârca de gedlnrentação. o padrãor guê
se revela mats conplexo no infelo da forrnação da bacia sed!
mentar do Paranã, torna-se mala ordenado atlngindo um modâ-
lo mals clâealco no tcnrpo.

Enquadra-se pola a bacia sedlmentar do para-
nâ na claerlflcação de bacla lntracratônlca, sen forna def,i
nlda atã o flm da ãpoca de depoelção do clclo glaclal para
coneçar a mostrar um padrão de fo¡nra llnear no infcfo do
p6e-glaclal¡ pâgeâDdo por faaes €!n que u¡n nodêlo oval 6 mafs
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ou menos deflnido como na época de depostção da trormação
Eetrada Nova. A tendêncla a forma lLnear da baciar Do
clclo põs-glaeial, pode exprÍcar a dletrlbulção das dife
rentes lltologlas na åirea da bacia"

Ao contrãrlo de uma bacla lntracratônica
ova161de, a llnear apresenta uma dlstrlbufção asslmËtrlca

'dos dlferentes tlpos litolögtcog que compõem no¡malnente
uma bacla de aeumulação, lgto é, aedfnentos de granulação
mais groeselra para as margens e mais flna para o centroo
Nas baclas do tipo lfnear, em gue temos um dos francos
com carâter mais posltlvo gue o outro 0tngrs, 1952) r â
dletrlbulção das dff,erentgs fãcles se processa com âcürnu-
lação de sedlnentos mars grosselros junto a marge¡n tectô-
nfcamente nais posltlva havendo u¡na passagem gradaclonal
para os sedfmentos de granul.ação mals flna que se acumulam
em uma margem meno8 poaltlva. Tal ê a dtsposlção espåclal
dos dlferenteg têrmos ritolõgfcos do clcro p6s-glaclal em
um corte hlpotêtlco gû-8, A borda w sempre apresenta, neste
clclo eedl,mentar sedlmentos ou granulação ¡nel¡ grosselra
que a borda E, normalmente constltufda por sedlmentos pelf
tlcos com abundâncta de calcårlos" parece haver uma cunha
clåstlca dirlgida de w para E com a granul,ação dimlnulndo
progregslva¡nente para leste, onde esta årea da bacLa foi o
sftto de sedlmentação de folherhos prêtos e calcãrlos mos
trando relações complexas entre sl.

Êsse tlpo de bacla Íntraeratônlca no¡maLmen
te estã assoclada a um tlpo de a¡¡btente geral mals eompre-
xor raramente ocorrendo isolada no lnterlor do eraton. À
Bacla do Paranã, apreeentando uma respeltävel ãrea de
1"5oo"ooo k¡r2 de sedlmentos prese¡lrradoe não oferece razão
alguma para uma crasslficação oeul generisi" Tal ttpo de
bacia ê normalmente separada, por essa margem tectônlca¡neg
te maLs fraca, de âreas de correspondentes a¡nblentes de se
dimentação marlnha, É mesmo possfvel prever, a partlr do
tlpo de sedlùentação mostrado por'êsse flanco, gual a grg
nulação dos coruespondentes dep6sltoe marLnhos.
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A partir da anältse da evolução tectõnica
da baclaa e da dtspostção geral das dlferentes fäcles ritg
l6gicas que a compõe, o Au Ë ae opinião que uma contrapar-
te posslveLmente marLnha da Bacla do paranã, encontrava*se
ao rongo da antlga margem reste e, ou se perdeu no tempo
geolögfco por erosão assoclada a falhamentos oua o mesmo
mecanlsmo a rebaixou, preservando êsse reglst,ro na årea da
plataforma contlnental brasilelra a esta altura, A hfpõtg
se tem seu fundamento geol6gÍco e, recentemente,, BAccAR
(r970) e MrR¡FrlfDA (r970) notlclaram a existêncla de rrchas
paleozölcas na plataforma contLnent,al sul-brasiLeiraa sus-
peltadas a partfr da lnterpretação de d,ados de perfis geo-
ffsicos levantados pela petrobrãs SoAo
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