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RESUMO

Sao aqui tratados alguns aspectos 'est r a tigraficos do Devoniano
paranaense, nas areas de Jaguariaiva e Lambedor.

o Devoniano paranaense e subdividido pela maioria dos autores em
duas unidades : a basal, Formacao Furnas, constitui-se predominante
mente de arenites de granulacao media a grossa, com graos de quartzo
angulosos a arredondados, contendo leitos conglomeraticos e folhelhos
micaceos intercalados; a unidade superior, Formacao Ponta Grossa, cons
titui-se de folhelhos finamente lamtnados, argilosos a arenosos, com ca
madas de siltito 'e arenitos finos.

Ja tinham sido assinalados em Lambedor leitos de arenito grosse na
parte superior da Formacao Ponta Grossa bern como em sondagens exe
cutadas pela Petrobras 1113. regtao de Candido de Abreu (cidade situada
a cerca de 170 krn, em linha reta, WSW de Jaguariaiva). No presente
lrabalho sao tambern registrados leitos de arenito grosso, com estratifl
cacao cruzada, 1113. parte superior da seqtiencla devoniana de Jaguariaiva,
com espessura que nao ultrapassa 24 m. A idade eodevoniana e compro
vada pela presenca de 5 m de folhelho arenoso com f6sseis acima desses
leitos.

A intercalacao, pr6xima ao tope da sequencia devoniana, de leitos
arenosos em folhelhos fossiliferos demonstra que, antes da regressao
final do mar eodevoniano, houve flutuacao epirogenetica de importAncia
relativamente grande.

Na regiao de Lambedor obtiveram-se novos dados que permitem
corrobor-ar conclusOes anteriores do Autor senior de que a espessa se
qUencia arenosa colooada por cima dos estratos devonianos, considerada
pOI' Maack como deste periodo, pertence, na realidade, ao Grupo Tubarao,
de idade permo-carbonlfera. Na base dessa sequencia ocorrem varvites
e tilitos e no meio e quase no tOpo da sequencia, conglomerados com
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caracteristicas rluvio-glactats: a presenca predominant.e de seixos de fo
lhelhos e arenito, Iitologicamente semelhantes as rochas devonianas, em
urn desses conglomerados, sugere retrabalhamento dos depositos devo
nianos por agentes fluvio-g'laciats.

ABSTRACT

The present paper deals wi th some aspects of the Devonian Strati
graphy of the Stat.e of Parana, Brazil.

Most authors subdivide these Devonian deposits in two forma
tions: Furnas below and Penta Grossa above. The lithology of the
Furnas is predominantly formed by middle to coarse-grained sandstones
and some interbedded conglomeratic beds and thin micaceous shale
layers. Th-e lithology of the Pont.a Grossa is made up of finely lami
nated argtllaceous, micaceous shale with very minor interbedded siltstone
and fine sandstone layers.

Coarse sandstones occur in the top of the Devonian sequence in Lam
bedor. In Candido de Abreu these beds were revealed through petroleum
wells. Similar beds outcroping near the top of the Devonian sequence in
Jaguariaiva are noticed here by the first time. The Early Devonian age
of these beds is proved by the occurrence above them of 5 meters of
sandy shale with fossils. The thicknesses of these sandstone beds are
always relatively small. In Jaguariaiva they are about 24 meters thick.

The interbedding of coarse sandstones and shales near the top of
the Devonian sequence demonstrates a relatively important flutuation
of sea level before the final regression of the Early Devonian sea.

It is also added in the present paper, new evidences to reinforce
the conclusion already attained by one of us that a thick sequence of
sandstone beds covering the Devonian sequence in Lambedor, considered
by some authors as Devonian, is actually fluvio-glacial, perrnocarbonife
rous. Varvite and tillite outcrop in the base of this sandstone sequence
and conglomerates, possibly fluvio-glacial, occur in the middle and near
the top of it. Shales and sandstones similar to the Devonian ones are
the predominant lithologtes of the pebbles of one of these conglomerates
which suggest reworking of Devonian deposits by fluvio-glacial agents.

INTRODUQAO

a estratigrafia do
autores considera

Nas areas aqui estudadas predominam
vonianos, aparecendo tambem sedimentitos
Grupo Tubarao e diabasios eocretaceos,

Existem divergenclas de opiniao sabre
Devoniano paranaense. A maioria dos

sedimentitos de
neopaleoz6idos do
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duas formacoes: Furnas na base e Ponta Grossa no topo,
A Formacao Furnas constitui-se de arenitos medics a gros
sos, com finas camadas conglomeraticas e finos leitos de fo
lhelhos micaceos intercalados; localmente, desenvolve-se um
conglomerado basal; as estratificacoes cruzadas sao frequen
tes e de tipos variados. A Formacao Ponta Grossa e cons
tituida por folhelhos micaceos, finamente laminados, argilo
sos ou arenosos, localmente betuminosos e carbonosos, com
intercalacfies de siltitos e arenitos finos.

Em alguns lugares, 0 contato entre essas duas forma
~oes e gradativo (Petri, 1948) enquanto em outros parece
haver contato brusco (Bigarella, Salamuni e Marques F'ilho,
1961) .

Maack (1934) procurou provar a existencia de um are
nito com caracteristicas litologicas semelhantes ao de Fur
nas, mas estratigraficamente colocado acima da Formacao
Ponta Grossa e com espessura de 130-250 m. Esta Forma
~ao representaria a lase regressiva do Devoniano paranaen
se. Aflora na Serra do Barreiro, proximidades de Tibaji,
recebendo do citado autor a denominacao de Formacao Bar
reiro.

A Estratigrafia dos depositos devonianos, de acordo com
o ultimo trabalho sabre 0 assunto de Maack (1961, p. 216)
seria:

Formacao Barreiro
Formacao Santa Rosa

1) Facies dos Folhelhos de S. Domingos
2) Facies do Arenito de Tibaji
3) Facies do Folhelho de Ponta Grossa

Formacao Furnas

o Arenito de Tibagi tomado como referencia na subdi
visao da Formacao Santa Rosa, e lenticular, recorrendo em
diversos niveis dentro dos Folhelhos de Ponta Grossa, nao
sendo pratica sua dlstincao como unidade isolada. Desapa
recem, portanto, os Folhelhos de S. Domingos como uma uni-
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dade, uma vez que se confundem com os folhelhos de Ponta
Grossa. Esse ponto : de vista, alias, e seguido por outros
autores (Sanford e Lange, 1960; Bigarella, Salamuni e Mar
ques Filho, 1961).

Quanto a "Formacao Barreiro" , foi considerada por
Oppenheim (1936, p. 1126-1127), como fluvio-glacial, perten
cente ao Grupo Tubarao de idade permo-carbonifera, no que
foi secundado por Petri (1948, p. 34) . 0 argumento invo
cado por Oppenheim foi a presenca no arenito Barreiro de
conglomerados com caracteristicas fluvio-glaciais.

REGIAO DE LAMBEDOR

Em trabalhos posteriores a 1934 Maack (1946 a; 1946 b ;
1951; 1961) nao s6 manteve seu ponto de vista a respeito do
Arenito Barreiro, como 0 estendeu a regiao de Lambedor.
Petri (idem p. 30-31) considerou a maior parte da sequencia
arenosa de Lambedor como pertencente ao Grupo Tubarao.

Alem da presenca de conglomerados com caracteristicas
fluvio-glaciais, Petri (idem, p. 31, foto nv 2) acrescentou os
seguintes argumentos, para provar que 0 "Barreiro" de Lam
bedor pertencia ao Grupo Tubarao.

1) Disconformidade existente entre as camadas devo
nianas e a parte superior do "Barreiro" de Maack;

I

2) Presenca de varvitos na base da escarpa de are
nitos;

3) Presenca de seixos angulosos e estriados no arenito
que forma esse paredao,

De acordo com Maack (1950 /51, p. 218-219), os bancos
de cascalho e conglomerados do arenito "Barreiro" seriam
de material rochoso homogeneo, constituido de quartzo e
quartzite, semelhantes aos do Furnas; argumenta que a
ocorrencia de seixos facetados e estriados nao constitui pro
va para referir esses arenitos ao Grupo Tubarao. Sao suas
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expressoes textuais (Maack, 1950/51, p. 219) que "0 mate
rial homogeneo de seixos e cascalhos de quartzo e quartzitos
dos arenitos das Furnas e Barreiro e notavelmente diferente
do material heterogeneo dos tilitos da glaciacao gondwani
ca. Na camada de 250 m de espessura do arenito Barreiro
falta tambem a deposicao ritmica alternante de arenitos-ti
litos-arenitos-varvitos".

Um segundo argumento aventado par Maack diz respei
to a granulometria do arenito "Barreiro" que seria semelhan
te ao Furnas e bem diferente dos arenitos do Grupe Tuba
rao. Tambem supostas difereneas na composicao dos mine
rais pesados foram usados por Maack (1961, p. 215) para
diferenciar seu "Barreiro" dos arenitos do Orupo Tubarao.

Comecando nos dois ultimos argumentos de Maack, de
sejamos lembrar que Petri (1948, p. 36-39) ja chamou a
ateneao para a pouca consistencia da argumentacao do pon
to de vista granulometrico, mostrando, na figura 8, curvas
granulometricas de arenitos Furnas, "Barreiro", e do Grupo
Tubarao, cujas semelhancas ou diferencas nao mostram re
lacoes com as respectivas unidades estratigraficas. Pode
riamos admitir, por outro lado, a existencia de diferenca
real na composicao de minerais pesados entre 0 "Barreiro"
e outros arenitos do Grupo Tubarao. Essa diferenea nfio
serviria, contudo, como argumento para datar 0 "Barreiro"
como do Devoniano. Se este arenite fosse, em grande parte,
retrabalhamento, por agentes fluvio-glaciais, de arenitos da
Formacao Furnas, expostos durante as glaciacoes permo-car
boniferas, poderiamos explicar as diferencas na composicao
dos minerais pesados. As espessas seqiiencias de arenitos
permo-carboniferos que ocorrem somento nos Estados brasi
leiros que sofreram as glaciacoes permo-carboniferas e que
contem espessas seqiiencias arenosas do Devoniano poderiam
ser explicadas por retrabalhamento de arenitos devonianos.
E 0 caso dos Estados de Mato Grosso (Arenite Aquidauana)
Goias (Torres) e Parana (Barreiro) . Somente nesses Es
tados depositaram-se arenitos permo-carboniferos com sufi
ciente espessura para formar escarpas.
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Em trabalhos estratlgraficos deve-se dar maior peso as
evidencias de campo e e com evidencias de campo que pro
curamos responder ao primeiro argumento de Maack. Os
conglomerados do "Barreiro" nem sempre sao constituidos
de material homogeneo. Encontramos, em urn corte da es
trada que demanda 0 hotel de Lambedor, a cerca de 33 m
abaixo do nivel do cruzamento com a rodovia Pirai-Londri
na, e a cerca de 57 m acima do contato com 0 folhelho Ponta
Grossa, portanto em pleno arenito "Barreiro". urn con
glomerado de cerca de meio metro de espessura, com
seixos facetados e estriados. Contamos 100 seixos e verifi
camos que 40 eram de folhelhos semelhantes aos de Ponta
Grossa, 29 de arenitos semelhantes ao Furnas, 16 de quartzo,
13 de quartzitos e 2 de granitos ; mais da metade, portanto,
eram constituidos de rochas Iitologicamente comparaveis as
do Devoniano. Os seixos de folhelho e arenito apresentam
-se angulosos. Isto parece sugerir erosao dos sedimentos
devonianos, que nao deveriam estar muito afastados geo
graficamente por processos fluvio-glaciais e sedimentacao sub
seqiiente para formar a "formacao Barreiro".

Petri (1948, p. 30 e foto 2) ja citou sedimentitos varvicos
na base da escarpa de arenitos que constitui 0 "Barreiro"
de Lambedor no conceito de Maack. Este Autor publicou
(1950/51, fotos 22 e 23) fotografias de faixas de "argilas
listradas ou varvicas" dentro do Furnas, procurando demons
trar que sedimentitos ritmicos nao seriam argumento para
uma idade permo-carbonifera para 0 "Barreiro" de Lambe
dor. Voltamos ao local em junho de 1965, e tivemos a opor
tunidade de verificar urn tilito tipico, de 6 m de espessura,
abaixo dos sedimentitos varvicos. No meio do arenito "Bar
reiro" que forma a escarpa de Lambedor, verificamos a pre
senca de urn conglomerado com seixos de ate um palmo de
diametro, preenchendo uma depressao claramente formada
por erosao fluvial (fig. 1).

Ja foi demonstrado pelo Autor senior, que em Lambedor
a Formacao Ponta Grossa se torna mais arenosa no tope

(Petri, 1948, p. 30). Ocorrem ai arenitos de granulacao
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Fig . 1 - Conglomerado preenchendo ca
lha formada por erosao fluvial.
Arenito do Grupo Tubarao.
Lambedor. Parana .

1,5 m

grossa, com muitos seixos de quartzo de varies tamanhos,
intercalados em siltitos fossiliferos. A passagem do siltito
para 0 arenito grosso e gradativa (Petri, idem, foto n9 1).
Na figura 2 do mesmo trabalho, aqui reproduzida com mo
dificacoes, (Fig. 2), esta mapiada a sequencia arenosa do
tapa da Formacao Ponta Grossa. A espessura dessa seqiien
cia arenosa e de 12 m. As cotas do contato "Barreiro" 
Ponta Grossa estao indicadas pelas letras B J CJ DeE. Po
de-se verificar, pOI' essas cotas, que ha discordancig entre
as duas unidades estratigraticas, ainda mais levando-se em
consideracao que 0 mergulho regional e para NW.

Sondagens recentes realizadas pela Petrobras tambem
revelaram presenca de sequencia arenosa de pequena espes
sura no tapa da Formacao Ponta Grossa. De acordo com
Sanford e Lange (1960, p. 1325) a Formacao Ponta Grossa
atinge, em sondagens, 530 metros de espessura. A figura
,I) do mesmo trabalho, mostra a presenca de sedimentitos are
nosos no tapa da sequencia devoniana.

REGIAO DE JAGUARIAiVA

Tambem em Jaguariaiva tivemos oportunidade de veri
ficar a presenca de sedimentitos arenosos grossos no tapa da
sequencia devoniana. Esses arenitos grossos sao litologica-
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mente semelhantes ao Furnas e, como 0 Furnas, exibem es
tratificacao cruzada. Possuem espessura de 24 m e afloram
na ferrovia Jaguariaiva-Jacarezinho, adiante do km 6, ate
encontrar a rodovia para Arapoti entre okm 7 e 8.

Esse arenite aflora tambem na rodovia, pouco antes do
referido cruzamento com a ferrovia. Acima desse arenito, aflo
ram cerca de 5 m de folhelho arenoso rico em f6sseis, os
quais sao constituidos unicamente da especie Chonetes fal
klandicus Morris et Sharpe (vide mapa, fig 3, ponto 1).
Essa sequencia e cortada pela falha de Jaguariaiva e esta
em contato com urn dique de diabasio que entrou no plano
de falha; do outro lado do dique, e topograficamente acima,
aflora novamente 0 Arenito Furnas, elevado pel a falha (vide
mapa fig. 3).

Essa sequencia do topo da Formacao Ponta Grossa ja
tinha sido verificada pOI' Petri (1948, p. 62-64 e fig. 9), que
interpretou 0 arenito como sendo Furnas levantado pOI' uma
segunda falha que seria paralela a falha citada acima. A
falta de boas exposicoes na epoca do trabalho de Petri, nao
permitiu que fosse observado que 0 folhelho preto, finamen
te laminado, que na regiao de Jaguariaiva ocupa 0 topo da
sequencia de folhelhos (Petri, idem, p. 61-62), passa por
baixo do arenito grosse citado acima, em contato normal,
sem falhamento . A figura 4 do presente trabalho ilustra a
sucessao das rochas sedimentares de Jaguariaiva, de acor
do com a interpretacao atual.

m
1000

900

SE

80m

NW

~ Diobdsio

~}~ Formacao Ponto Grosso

[Zj Arenito Furnas

9 km
Fig. 4 - P erfil g eo16gico reti f icado ao lon go da es t rada de f er ro Jaguariaiva

-Arapot.i , en tre os k m s 2 e 14 (Mo d ifi ca do d e Petr i . 1948).
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Verificamos, portanto, que sedimentitos arenosos gros
sos de pequena espessura, sao relativamente comuns no topo
do Devoniano do Parana. Sanford e Lange (1960, p. 1325)
admitem idade mesodevoniana para as rochas do topo da
sequencia devoniana reveladas por sondagens da Petrobras,
baseados na presenca de histricosferideos que seriam seme
lhantes aos do Mesodevoniano da Amazonia. Pelo menos
para os afloramentos, a sequencia arenosa do topo ainda de
ve ser referida ao Eodevoniano, como provam os fosseis de
Lambedor (entre os quais Austratocoelio tourteloti Boucot)
e os de Jaguariaiva (Chonetes falklandicus Morris et Shar
pe). Representam, portanto, simples flutuacao do mar eode
voniano. Existe, nao obstante, um diastema entre 0 f'olhe
lho preto, finamente laminado do topo da seqiiencia de fo
lhelhos de Jaguariaiva, e 0 arenito grosso de cima.

No plano da falha de Jaguariaiva existe urn dique de
diabasio ja assinalado par Euzebio de Oliveira (1927, p. 33).
A direcao do dique, que coincide com a direcao do plano de
falha, e N53E. Tivemos oportunidade de verificar aflora
mentos desse dique na ferrovia Jaguariaiva - J acarezinho
(proximidades do km 8) ; na rodovia de Arapoti, apos 0 cru
zamento com a ferrovia acima mencionada; em uma trilha
que desce a escarpa de falha a direita da rodovia de Ara
poti, para quem vem de Jaguariaiva; na estrada de rodagem que
demanda Itarare e que atinge a escarpa bem a Nordeste dos
tres pontos acima referidos, bem como no leito de um ribei
rao, afluente do rio Jaguariaiva, nesse trecho (vide fig. 3,
pontos 2, 3, 4, 5 e 6).

Fato digno de nota e que, em certos trechos, 0 diabasio
ocupa vales situados na base da escarpa e logo acima ergue
-se, abrupta, a escarpa de falha. Em outras palavras, nesses
trechos a escarpa e de falha e nao de linha de falha.

A espessura do dique e da ordem de 50 a 75 m. e 0 con
tato com 0 arenito e irregular, desenvolvendo-se ap6fises de
diabasio que penetram profundamente no corpo arenoso. Ob
servamos uma dessas ap6fises, cortando 0 arenito, a cerca de
200 m apos 0 km 7 da ferrovia, enquanto 0 corpo principal
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do dibasio aflora nas proximidades do km 8. Um corpo de
arenito de 7 m de extensao, envolvido pelo diabasio, apare
ce em urn corte do lado direito da ferrovia, para quem vem
de Jaguariaiva. No corte correspondente no lado esquerdo, 0

corpo arenoso esta cortado irregularmente pelo diabasio, apa
recendo tambem apofises irregulares de diabasio que pene
tram no arenito (vide figuras 5-7).

No contato diabasio-arenito da estrada de ferro (fig 3, pon
to 2), notamos a apresenca de prismas de arenite, mergulhando
de 360 para WNW a 400 para NW, de aproximadamente 28 em
de comprimento. Esses prismas, desenvolvidos gracas a
a~ao do diabasio, se dispoem, portanto, perpendicularmente
ou quase a direcao do dique, fato que e normal para essas
feicdes, 'I'ambem prismas similares foram observados no
arenito em contato com 0 diabasio, nas margens do ribei
rao, afluente do rio Jaguariaiva (fig. 3, ponto 6). Nesse local as
colunas de arenito mergulham de 339 para WNW, possuindo,
algumas, 85 em de comprimento. Em certas colunas sao bem
visiveis 5 faces.

'I'ambem existe, na area estudada, um "sill" de diaba
sio intrusivo no Arenito Furnas, aparecendo em urn corte da
ferrovia Jaguariaiva-Itarare, nas proximidades do km 71.
Pode ser acompanhado par extensao de cerea de 100 m (vide
Fig. 3) .

o mapa anexo foi obtido por restituieao de fotografias
aereas. A altimetria foi lancada por intermedio do estereo
topo com pontos de controle no terreno.

Como pode ser observado nesse mapa, as camadas devo
nianas exibem mergulhos muito suaves, menos de 10 , dirigi
dOB para NNW. No extremo nordeste do mapa, nas proxi
midades do rio Jaguariaiva, os mergulhos tornam-se mais
fortes mas mesmo aqui geralmente e inferior a 19, com exe
~ao da area proxima a falha, onde foi medido mergulho da
ordem de 79 NE 0 qual e anomalo tanto no seu valor como
no seu rurno.
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Fig. 5 - Pormenor do contato en t r e Arenito Furnas e d iabasto. Oorte da est rada
de Ierro J aguariaiva-Arapoti, cerca de 300 m adiante do km 7 .
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