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ABSTRACT

The article concerns stratigraphic problems of the Passa Dois Group (Per

mian) of the Parana basin, Southern Brazil. The so called Terezina Member (con

sidered as a facies in this paper) recurs along the Irati-Rel6gio section in the

State of Parana. The vertical passage from Terezina facies to Serrinha facies

and vice versa may be observed. The lithologic characterization of both facies

is revised.

One of the outcrops of Serrinha facies presents the typical association of

pelecypods (Leinzia, Oliveiraia and Terraiopsis) of this "member".

The A. concludes that the stratigraphic subdivisions distinguished for Passa

Dois Group actually correspond to facies which are laterally discontinuous. The

recurrence of these facies diminishes their chronological value.

RESUMO

o artigo aborda problemas estratigraficos do Grupo Passa Dois (Permlano) ,

da bacia do Parana. Registra recorrencias do "rnembro" Terezina (= facies no

conceito do autor) no perfil observavel na rodovia que liga Irati a Rel6gio, Es

tado .do Parana. Observam-se as alternancias das facies Terezina e Serrinha di

retamente nos afloramentos.

A caracterizacao litol6gica das duas facies e revisada.

Em urn dos afloramentos da facies Serrinha, ocorre urn horizonte fossili
fero com lamelibranquios dos generos Leinzia, Oliveiraia e Terraiopsis,

o A. conclui que as subdivisfies estratigraficas do Grupo Passa Dois equi

valem realmente a facies descontinuas. A constatacao da recorrencia enfraque

ce-lhes 0 valor cronol6gico.

* Trabalho realizado com auxilio do CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS.
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INTRODU<;AO

Nos cortes da rodovia Irati-Relogio, cuja extensao e de cerca
de 63 km, afloram rochas do Grupo Passa Dois (Permiano) per
tencentes as forrnacoes Estrada Nova e Rio do Rastro. 0 perfil
nao somente demonstra recorrencias da facies Terezina, mas per
mite observar interessantes estruturas sedimentares dessa facies e
urn horizonte fossilifero com Iaunula tipica da facies Scrrinha .

Visitei, por duas vezes, 0 perfil Irati-Relogio, sendo que da
primeira vez, em julho de 1961 , acompanhado dos geologos para
naenses Riad Salamuni e Pedro Lagos Marques Filho, gracas a gen
til cooperacao -do Instituto de Geologia da Universidade do Para
na e, pela segunda vez, em janeiro de 1963.

A direcao media da rodovia e NW, coincidindo, grosso modo,
com 0 mergulho regional. Varias falhas e inversoes do mergulho,
possivelmente, devidas as intrusoes de diabasio, afetam a seqiien
cia. Diversos diques de diabasio e, pelo menos, urn sill de diabasio
(pr6ximo a Irati) podem ser observados.

Em plena cidade de Irati, na rua 15 de Novembro, aflora 0

Folhelho Irati com 0 seu aspecto caracteristico: folhelho negro com
odor de querozene , A designacao da formacao geologica advem,
alias, do nome dessa cidade. No bairro de Sao Joao, em Irati Ve
lho, existe uma pedreira de siltito cinza-negro da facies Serra Al
ta, mostrando as familiares concrecoes calcarias de forma elitica, e,
por vezes, lentes de calcario de ate 2 m de extensao , Nesta pedrei
ra observei estrutura de cone-in-cone na parte periferica de uma
concrecao de cerca de 50 cm de comprimento. Boa exposicao da
mesma facies pode-se apreciar em uma pcdreira existente a esquer
da da rodovia Irati-Reboucas, a cerca de 15 km de Irati. Ai ocor
rem concrecoes calcarias gigantes de ate quase 1 m-. (Concrecoes
similares da facies Serra Alta forneceram lamelibranquios f6sseis des
critos por Mendes, em 1954, na rodovia Ponta Grossa-Prudent6po
lis). Arras da estacao Ierroviaria de Engenheiro Gutierrez, em urn
barranco de 4· 5 m de altura, observa-se a passagem do folhelho
negro do Irati para 0 siltito cinza-negro da facies Serra Alta, sem
discordancia , 0 folhelho pirobetuminoso apresenta-se ardosifica
do, possivelmente pelas proximidades de urn sill de diabasio, e
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cortado por urn pequeno dique de diabasio e apresenta abun
dantes restos do reptil aquatico Mesosaurus brasiliensis Me Gregor
e, por vezes, restos de crustaceos do genera Paulocaris (= Pygas
pis). A titulo de curiosidade, posso informar que as cabecas desses
repteis, alhures tao raras , sao facilmente obteniveis nesse local. Al
gumas medem quase urn palmo , fazendo crer que 0 animal inteiro
poderia atingir de 0,8 mal m, dimensoe s superiores as que vinham
sendo atribuidas aos mesossauros. Os dentes desses animais ocorrem
em extrema abundancia soltos no folhelho .

.A intencao principal do presente artigo, e a de ressaltar 0 fe
nomeno da altern ancia das facies Terezina e Serrinha no perfil lrati
Rel6gio.

CARACTERIZA<;AO DAS FACIES TEREZINA E SERRINHA

Antes de mais nada, merece ser abordado 0 t6pico da caracte
rizacao dessas duas facies.

-,'

Facies Terezina - Em 1954, procurei caracterizar 0 "membro"
Terez ina, do ponto de vista litol6gico, como urn siltito bern estrati
ficado com freqtientes interposicoes de calcarios . Julgo agora que
tal caracterizacao merece reparos em vista de subseqiientes obser
vacoes de campo que fiz no Estado do Par ana . 0 que bern carac
teriza a facies Terezina e a estrutura ritmica finamente alternada
de siltito e argilito , com abundante ocorrencia de ripples de cor
rent e e de mud cracks . Intercalacoes de calcario, oolitico ou nao ,
sao comuns ; assim tambem de 1eitos de arenito. No perfil em foco,
a litologia predominante e a alternancia ritmica siltito-argilito, com
parecendo, entretanto, os calcarios e as zonas calciferas , As zonas
de mud cracks sao freqiientes e espessas . Ha tarnbem niveis de clay
galls, isto e, conglomerados intraformacionais com seixos de argi
lito. Como se ve, as estruturas sedimentares indicam ambiente con
tinental .

No perfil , a primeira apancao da facies Terezina da-se no Ian
185, mas se apresenta com aspecto mais caracteristico no km 186
(alternancia, ripple marks). Boas exposicoes sao as dos km 192,
km 1797,9, km 202 e km 208 .
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Facies Serrinha - Merece igualmente reparos a caracterizacao
que Iomeci em 1954 da facies Serrinha. Referi, entao, como termo
litologico predominante urn siltito banqueado, com tendencia a de
sagregacao esferoidal; subsidiariamente, bancos de arenito. A estra
tificacao foi referida, nessa oportunidade, como pouco regular, au
sentando-se os calcarios e os ripples. No km 216,4 do perfil, ocor
re a facies Serrinha com Iaunula tipica de lamelibranquios em urn
siltito relativamente bern estratificado entre duas camadas de cal
caria . Acima do segundo calcario, ocorre urn arenite com laminaciio
perieita . Mas, sem duvida , 0 siltito banqueado com desagregacao
esferoidal representa a expressao mais tipica da facies Serrinha.
Boas exposicoes desta facies observam-se, por exemplo, nos km
215,8 e km 216,2.

Os tons predominantes nas duas facies no perfil Irati-Rel6gio
sao os cinzas-esverdeados .

RECORRf:.NCIA DAS FACIES TEREZINA E SERRINHA

Referi a existencia de falhas e de outras perturbacoes no per
fil lrati-ReI6gio . Aquilo, porem, que chamo de recorrencia de fa
cies nao e produto de interpolacao; observa-se distintamente e em
mais de urn local, a passagem vertical da facies Serrinha para Tere
zina e vice-versa.

No km 209,9 observa-se recorrencia da facies Terezina sabre
a facies Serrinha. Trata-se do primeiro comparecimento da facies
Serrinha no perfil, para quem se desloca de Irati para Rel6gio, ai
materializado por 4 m de siltitos banqueados com a tipica decom
posicao esferoidal. Descansa sabre os mesmos, scm discordancia,
uma recorrencia da facies Terezina (sucessao ritmica siltito-argilito ).

As rochas do Terezina continuam a aflorar ate 0 km 214. No
km 214 ,5, ha urn corte muito curioso, mostrando, na base , cerca de
2 m de siltito macico tipo Serrinha, sucedido por 2 m de litologia
tipo Terezina, com ripples, par sua vez, sucedidos por 4 m de sil
tito tipo Serrinha, encimados por uma pequena espessura de sedi
mentitos decompostos tipo Terezina.

No km 219 ,3 reaparece a facies Terezina, representada por
pequenas espessuras de sedimentitos, sucedida por sedimentitos tipo
Serrinha.
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Nao se registra outra recorrencia da facies Terezina ate 0 km
225,2, onde ja afloram os sedimentos acunheados de cores vivas da
facies Morro Pelado.

FAUNULA DE LAMELIBRANQUIOS DA FACIES SERRINHA

Na primeira vez que percorri a rodovia Irati-Relogio, em ju
lho de 1961, em companhia dos geologos R. Salamuni e P. Lagos
Marques Filho, descobri, no km 216,4, urn horizonte fossilifero em
urn siltito cinza esverdeado, listado, de fratura conchoidal. Tanto a
associacao litologica como a Iaunula obtida sao as proprias da fa
cies Serrinha. Na segunda visita, em janeiro de 1963, ampliei a co
lecao de fosseis , Afora escamas de peixe, os fosseis presentes sao
Iamelibranquios .

5m

--- - -

Om N {vel do rodovio

Fig. 1 - Seccao colunar no km 216,4 da rodovia Irati-Relogio .

1, arenito fino cinza-esverdeado, listado; 2, siltito cinza-esverdeado, listado

com laminas de areia ; 3, calcario creme fino-granular; 4, siltito cinza-es

verde ado listado, com laminas de areia ; 5, siltito cinza-esverdeado, listado

com lamelibranquios f6sseis (Leinzia, etc.); 6, arenito macico cinza-es

verdeado, banqueado, com decomposicao esferoidal; 7, calcario decom-

posto com interposicao de siltito; 8, siltito decomposto .
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A especie caracteristica e Leinzia similis (Holdhaus). Ocor
rem adultos e jovens, lado a lado, e a posicao dos moldes externos
ou internos e variavel , em relacao ao plano de acamamento, indi
cando condicoes de aguas calmas. Em urn nivel, obtive moldes in
ternos completos de Leinzia adultas na posicao de vida, quase sem
deformacao . Alguns apresentarn-se revestidos de porcoes substitui
das da concha, com a ornamentacao propria do genero .

03 Iamelibranquios identificados sao os seguintes:

Leinzia similis (Holdhaus)

Oliveiraia pristina (Reed)

Terraiopsis altissima (Holdhaus)

Ocorrem ainda moldes de pequenos larnelibranquios nao iden
tificados .

CONCLUSoES

Tenho procurado chamar a atencao para 0 fato das subdivisoes
do Grupo Passa Dois propostas par Gordon Jr. (1947) nao serem
continuas lateralmente. Em 1954 e em 1961, abordei esse proble
rna. 0 proprio Gordon Jr. (1947) fizera ver a impossibilidade de
bern caracterizar, na coluna padrao de Novo Horizonte, Santa Cata
rina, os "membros" Serra Alta e Terezina. Na regiao de Santo An
tonio da Platina, Norte do Parana ausenta-se 0 "membro" Serri
nha. Alias 0 mapa geol6gico do Parana de auto ria de Maack (1953)
mostra claramente a descontinuidade dos "membros" do Grupo Pas
sa Dois, inclusive Irati. Sanford e Lange (1960) assim se referi
ram a respeito da variacao de espessura do Grupo Passa Dois: "The
Irati maintains a regular thickness of 40-60 meters, the decrease of
the total thickness toward the flanks being due to the thinning out
of the Serra Alta and Terezina formations" . (Elevaram membros
a categoria de forrnacaol)

A recorrencia dos "membros" Terezina e Serrinha no perfil
Irati-Rel6gio demonstra que essas supostas "unidades estratigraficas"
correspondem realmente a facies; demonstra, tambem, que seu va
lor crono16gico e discutivel , A diversidade das faunulas de lameli-
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branquio s dos "membros" Terezina e Serrinha parecem redundar
rnais de Iatores ecologicos que de variacao cronol6gica.

No diagrama abaixo acha-se exposta a minha presente inter
pret acao do comportamento das facies dentro do Grupo Passa Dois.
Nao me convenci ainda de que as facies distinguidas por Gordon
Jr. (por ele denominadas membros) representam as unicas facies
discerniveis dentro do espesso e extenso pacote; creio que , com 0

progresso das investigacoes estratigraficas, revelar-se-ao outras ex
pressoes facio16gicas.

y .. .. .... .... ;

3D

_ - _ - _ - - - _ - _ - _ 20

Grupo Tubarao

3b
G,upo SODBen,o .

. . ... . ..

Fig. 2 - Relacoes teoricas entre as subdivisfies estratigraficas do Grupo

Passa Dois .

1, Formacao Irati ; 2, Formacao Est rada N ova ; indivisa ; 2a, "Membra "
Serra Alta; 2b, "M embro" Terezina; 3, Formacao Rio do Rastro indivi

sa; 3a, "Membro" Serrinha ; 3b, "Membro" Morro Pelado .
x, seccao ideal; y, condicfies no perfil Irati-R elogio, Estado do P arana;
3, condicoes como ern Santo Antonio da Platina, nort e do mesmo Estad o.
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