
OBSERVACAO

Por urn lapso lamentavel os Autores deixaram de discutir os
trabalhos de G. Mempel e de G. Bischoff (1957) versando a geologia
e estratigrafia do Nordeste do Parana que se fazem acompanhar de
mapa geologico 1:200.000. Ha alguma dlscordancia com relaQao ao
trabalho ora divulgado principalmente nas interpretacoes estrati
grancas,

As referencias bibltograncas sao as seguintes:

G. Mempel - Das Oberkarbon in Nordost-Parana (Brasilien)
Beitriige zurn Geologie von Brasilien, Beihefte zum Geologischen
Jahrbuch, Heft 25, 1957, pp. 33-71, ils ..

G. Bischoff - Stratigraphie, Tektonik und Magmatismus des
Perms und Mesozoikums in Gebiet von Jacarezinho (Nordparana),
Beitriige zurn Geologie von Brasilien, Beihefte zurn Geologischen
Jahrbuch Heft 25, pp. 81-103, ils., mapa geologico.
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ABSTRACT

The article deals with some stratigraphic and structural features
of the gondwanic beds of the Parana Basin, Southern Brazil.

The area focalized stands between Carlopolis, Quatigua and Santo
Antonio da Platina, Northeast of Parana State.

The Permian Passa Dois Group according to the Authors is
composed of Irati Formation, in the base, and Estrada Nova For
mation in the top. The thickness of the Irati Formation is around
10 meters.

The Estrada Nova Formation includes 3 different lithossomes:
Serra Alta , Terezina and Serrinha.

There are interfinging of such Iithossomes, as already pointed
out in some other areas.

Serrinha ocurs between the Serra Alta and Terezina and again in
the middle section of Terezina, returning on top of it. Normally in the
sections the Serrinha overlies the Terezina.

In the area under discussion the Eocretaceous Botucatu Formation
covers directly the Serrinha facies, with no presence of the Morro
Pelado facies, another member of the Passa Dois Group. The fossili
ferous beds considered previously as Morro Pelado belong actually
to Serrinha and so the Palaeomutela ? platinensis zone.

Bloke faulting is common. Geological profiles are presented and
also an hypothetical sketch of the interrelated Permian units.

RESUMO

o artigo versa aspectos estratlgraficos e estruturais das camadas
gondvanicas do nordeste paranaense, na area compreendida entre as
localidades de Carlopolis, Quatigua e Santo Antonio da Platina.

o Grupo Passa Dois e dividido regionalmente pelos autores em
duas unidades : a basal, Formacao Irati, que nao ultrapassa uma
dezena de metros; e a unidade superior, Formacao Estrada Nova,
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compreendendo tres subdivisoes: litossoma Serra Alta , litossoma
Terezina e litossoma Serrinha.

Observa-se a interposicao desses litossomas entre si, fato ja
assinalado em outras regioes. 0 litossoma Serrinha nao so ocorre
entre os litossomas Serra Alta e Terezina, como aparece no meio
deste ultimo, alem de a ele se sobrepor, como e comum nas secoes
do Passa Dois . Julgaram, por isso, os autores conveniente a inclusao
do litossoma Serrinha na Formacao Estrada Nova.

Na regiao em apreco, 0 Aren ito Botucatu encontra-se diretamente
sabre 0 litossoma Serrinha, omitindo-se 0 membro Morro Pelado,
contrariamente ao enunciado em alguns dos trabalhos anteriores. 0
horizonte com Palaeomutela ? platinensis , na realidade, pertence
ao Serrinha.

As camadas foram afetadas por falhamento em bloco, motivando,
nessa area, sua descontinuidade.

Sao apresentados dois perfis com descricao da faciologia e tee
tonica, alem de urn diagrama mostrando a interrelacao das camadas
gondvanicas na regiao.

INTRODUCAO

o interesse que representa para 0 conhecimento da es
tratigrafia do Grupo Passa Dois 0 nordeste do Parana e as
controversias sobre a constituicao geologica dessa regiao,
levaram os autores da presente nota a investiga-la. Concen
traram os seus trabalhos na area compreendida entre Carlo
polis, Ouatigua e Santo Antonio da Platina.

Em 1947 (p. 13) GORDON JR. referiu-se a ausencia do
Membro Morro Pelado, termo superior da Formacao Rio do
Rasto, no Norte do Parana. SOLLERO et al. (1948) e MENDES
(1954) referiram-se, ao contrario, a presenca do Morro Pe
lado diretamente sobre 0 Terezina, sem comparecimento do
Serrinha. 0 esclarecimento da situacao fazia-se mister por
envolver a posicao de importantes horizontes fossiliferos de
Santo Antonio da Platina, contendo Iamelibranquios, con
chostraceos e restos de vegetais. (COWPER REED, 1935; Do
LIANITI, 1945; MENDES e MEZZALIRA, 1945; MENDES, 1945a e
1954b) .
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F ig . 1 - Ar ea es tu dada no Nordeste do E stado d o P ara na (Esca la a proxi mada
1 :444.000) .

Enquanto SOLLERO et al. mostraram descontinuidade da
Formacao Irat i ent re Quatigua e Joaquim Tavera, no seu
ma pa geologico da parte oriental do Parana (1948 ) , BAR
BOSA (1951 assinalou a su a presenca naquele trecho . Para
esse Au tor , Carl6polis e Joaquim Tavera s it uam-se sabre
rochas do Irati e nao como naquele mapa no Palermo.

Os trabalho de campo dos autores desta nota, f'inancia
dos pelo CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS, possi
bilitaram 0 esclarecimento de alguns pontos controvert idos
e descoberta de fatos novos relativos ao comportamento fa
ciol6gico das camadas do Grupo Passa Dais e sabre aspectos
da tectonica regional.
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Dois
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SINOPSE REGIONAL DAS UNIDADES LITOESTRATIGRA
FICAS E TECT6NICA

o quadro abaixo aplica-se apenas a regiao estudada.

Formacao Botucatu - Arenito Botucatu e sill de diabasio

Discordancia

{ {

Litossoma Serrinha
Passa Lit T'Formacao Estrada Nova 1 ossoma erezma

Litossoma Serra Alta
Formacao Irati

Tubarao - Membro Joaquim 'I'avora; formacao Pal ermo

A designacao de facies Joaquim Tavera foi introduzida
por MENDES et al. (1966) para uma sequencia de siltitos cin
za-escuros mal estr at if icados e contendo nodules de calcario
que ocorrem sob 0 Irati e cuja localidade-t ipo situa-sa na
rodo via Jo aquim 'I'av ora-San to Antonio da Pl atina, a 1,4
km da primeira. Nesta nota referimos, a ti tulo provisori o, 0

Membro Jo aquim Tavera ao Grupo Tubarao, embora reconhe
camos, como 0 f izemos recentemente (MENDES et al., 1966),
que a sua posicao natural e no inicio de urn ciclo sedimentar
maior que envo lveu 0 Irati e 0 Serra Alta.

o termo liiossoma e usado para COl' POS de sedimentitos de
certa importancia distinguiveis por caracteres lito-estrutu
rais mais ou menos uniformes, diagnosticos para as condicoes
dos respectivos Iitotopos.

Trabalhos previos sobre 0 Grupo Passa Dois tern de
monstrado (MENDES, 1954a ; SALAMUNI, 1963) a impratica
bilidade da referencia desses litossomas como membros (GOR
DON JR., 1947) ; na r egiao aqui estudada ha revezamento en
tre os litossomas Terezina e Serrinha e a omissao do Tere
zina, evoluindo a Serra Alta diretamente para 0 Serrinha,
sem hiato perceptivel na sedimentacao. POl' isso referimos os
tres litossomas a Formacao Estrada Nova.

Na regiao em apreco, as unidades mapeaveis sao 4: Tu
barao, Irati, Estrada Nova e Botucatu. A cartografia dos
litossomas teria apenas interesse para uma analise faciolo
gica.
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If: dificil conciliar uma nomenclatura consagrada com os
fatos novos e as classif'icacoes estratigraficas nao devem peI'
der de vista os problemas geo-cartograticos. Eis 0 princi
pal motivo da manutencao da Formacao Irati nos moldes tra
dicionais.

A regrao em foco foi intensamente afetada por falha
mentos. As falhas observadas diretamente no campo sao
verticais; as suas direcoes sao E-W e ENE ou N-S e acham-se
freqiientemente ocupadas por possantes diques de diabasio.
Diversas sao as falhas inferiveis de situacoes estratigraficas.

o tipo da tectonica regional e 0 de falhamento em blocos,
com blocos rebaixados e blocos sobrelevados. Nao foi dado
estimar 0 rejeito dessas falhas, mas nao parecem ser de
grande monta individual.

A mais importante fei~ao estrutural e 0 bloco sobrele
vado Quatlgua-Joaquim Tavora que situou os sedimentitos do
Grupo Tubarao ao nivel do Irati e do Estrada Nova. If:
muito provavel que 0 seu deslocamento se relacione com
sills ou stocks de diabasio.

o rio Itarare corre aparentemente num vale de falha,
onde 0 atinge a rodovia que liga Fartura a Carlopolis, Do
lado paulista so se observam sedimentitos do Grupo Passa
Dois, enquanto na margem paranaense ocorrem sedimenti
tos do Grupo Tubarao.

PERFIL AO LONGO DA RODOVIA F ARTURA, SP 
JOAQUIM T:AVORA, PRo

(Fig. 2)

A direcao geral do perfil e ENE-WSW. Corre 0 rio Ita
rare aparentemente em vale de falha posta que no lado paulis
ta observam-se apenas sedimentitos do Grupo Passa Dois, e
na sua margem esquerda, paranaense, afloram arenitos do
Grupo Tubarao. Ate 5,2 km da fronteira interestadual para
quem busca Joaquim 'I'avora, seguem aflorando as rochas alte
radas do Grupo Tubarao. Entao observa-se 0 contato com a
Formacao Irati, a uma cota de cerca de 100 m sabre 0 nivel
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do rio Itarare. Apesar da qualidade dos afloramentos do
Irati nao ser boa, pode-se reconhecer essa formacao nos 4 km
subseqiientes.

Cerca de 4,5 km antes de Carl6polis afloram siltitos do
Membra Joaquim Tavera (Grupo Tubarao), em vista do que
deve-se supor ocorrencia de falha no trecho intermediario.

Ergue-se a cidade de Carl6polis sabre sedimentitos do
Grupo Tubarao infra-Membro Joaquim Tavora. As circuns
tancias sugerem, portanto, a existencia de outra falha.

Seis quilometros e setecentos e cincoenta metros adiante
de Carl6polis, notam-se os siltitos caracteristicos do Membro
Joaquim Tavera (ate esse ponto, os afloramentos sao de pes
sima qualidade), sob Irati decomposto, com abundantes bo
necas de silex.

No km 22,2 da rodovia (cerca de 2 km alem do ultimo
ponto mencionado), ha boa exposicao do Serra Alta (corte da
rodovia com cerca de 120 m de extensao ) .

Consiste a exposicao em cerca de 10 m de sedimentitos
cinza-escuros, com predominancia de siltito mal estratificado,
de fratura conchoidal. Ocorrem niveis intercalados de arenito
ou siltito arenoso e n6dulos de calcario esparsos. Estes sao
elips6ides, com 0 eixo maior horizontalmente disposto e con
tern lamelibranquios. (Maackia, etc.). Alcancam ate 15 em
de altura. Vez ou outra, notam-se faixas de siltitos laminados
e intercalacoes de laminas de arenito fino. Mergulham as ca
madas para NW.

Continuam os siltitos do litossoma Serra Alta aflorando
ate uns seiscentos metros adiante, podendo-se estimar a sua
espessura total em cerca de 30 m. Diretamente sabre eles
descansam os sedimentitos Serrinha. Consistem, como se
pode observar no km 22,8, em bancos de siltitos e arenitos
esverdeados bern acamados. Ocorre estratificacao ondulada
e a estrutura tipo [laser. No km 25,4, uma litologia similar
mostra tons esverdeados, avermelhados, arroxeados e choco
late.

Instrus6es de diabasio (diques e sills) comparecem nas
proximidades de Joaquim 'I'avora. Entre 0 vale do rio Jaca
rezinho e a mencionada cidade, deve existir uma falha que
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sobrelevou os sedimentitos do Tubarao sobre os quais se
ergue Joaquim Tavora. Mas ate 0 provavel sitio dessa falha,
afloram, com alguma descontinuidade, os sedimentos Serri
nha.

LITOLOGIA E F6SSEIS DA FACIES SERRINHA EM
SANTO ANTONIO DA PLATINA

A topografia local oferece exposicoes de pequena
espessura da parte superior do Grupo Passa Dois em Santo
Antonio da Platina.

A litologia consiste em siltitos e arenitos finos arro
xeados, com niveis calciferos,

Na estrada que liga a rodovia Ponta Grossa-Jacarezinho
a Santo Antonio da Platina, a urn quilometro desta, ha uma
exposicao de 3 m de siltitos e arenitos finos de cores lilas
e arroxeada. Ocorrem conchostraceos em profusao e tam
bern escamas de peixe. No topo da pedreira, observa-se uma
camada de calcario de 30 em de espessura.

A uns 100 metros antes do ribeirao Boi Pintado, para
quem sai de Santo Antonio da Platina com destino a Platina,
descobriu A. 1. ERICHSEN em siltitos avermelhados uma min
guada malacofaunula descrita em 1935 por COWPER REED.
Este Autor identificou: Palaeoneilo cf. otamiiensis Trech
mann, Palaeoneiiot sp. Anodontophora morata sp. n. e Lo
xonemas sp.

Poucos anos mais tarde F. W. LANGE descobriu cerca de
um quilometro distante daquele jazigo e em horizonte situado
20 metros acima, restos de vegetais classificados por E. Do
LIANITI (1945) como Sphenozamites sp., Podozamitess sp.
e Equisetacea indo

Em 1954, MENDES descreveu conchostraceos de um jazigo
localizado a cerca de 150-200 m alem do ribeirao Boi Pinta
tado, na rodovia para Platina. Foram entao assinalados
Estherites reqularis (Reed) e Euestheria langei Mendes. No
mesmo ano, revisou MENDES a malacofaunula descrita por
REED referindo como Palaeomutela? platinensis (Reed) to
das as Palaeoneilo e a Anodoniophora previamente reconhe-
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cidas. Dessa feita apenas ilustrou 0 gastropods que REED
considerara como Loxonemas sp. sem 0 referir a qualquer
genero fossil.

E possivel que 0 gastropodc em questao corresponda a
uma Hudrobia, genero ainda vivente. Cox (1953) descreveu
um gastropods bastante similar das Camadas Karroo (Per
miano Superior) de Banga, Rodesia, como Hudrohu: gornd
uxinica sp. n.

Nos trabalhos de MENDES que versaram a faunula de
Santo Antonio da Platina, ha persistente atribuicao da mesma
ao Membro Morro Pelado.

as caracteres litologicos ora reexaminados indicam que
se trata, em realidade, da facies Serrinha, confirmando a
opiniao de GORDON JR. (1947).

PERFIL QUATIGUA - SANTO ANToNIO DA PLATINA
(Fig. 3)

o perfil foi levantado a partir de 8,5 km antes de Qua
tigua para quem vern de Siqueira Campos.

Desse local as margens de um corrego situado a cerca
de 5,3 km aquem de Quatigua, desce-se topograticamente em
siltitos Serra Alta ate 0 topo da Formacao Irati. A seqiien
cia sofreu intensa perturbacao, a mergulho para SE che
gando a atingir 20 9•

Aquele corrego situa-se em uma antiga linha de falha
de rejeito relativamente pequeno, po is na margem oposta
afloram siltitos do Membro Joaquim Tavera, cuja espessura
local aflorante atinge 24 m. Seguem-se os sedimentitos da
Formacao Irati (10 metros de espessura), e sobre os mes
mos os siltitos escuros da facies Serra Alta.

2,6 km adiante, sempre no sentido de Quatigua, obser
va-se um possante dique de diabasio de direcao N-S, coinci
dente com nova falha que limita a parte meridional de um
bloco de sedimentitos Tubarao sobrelevados. a bloco envol
ve os sitios das cidades de Quatigua e Joaquim Tavera.

A litologia do bloco e predominantemente de arenitos
macicos exibindo estratificacao cruzada em certos niveis.

1,35 km alem de Joaquim 'I'avora, ocorre a f'alha que li-
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mita setentrionalmente 0 bloco sobrelevado. Intrometeu-se
no plano de falha urn dique de diabasio de 25 m de espessu
ra com a direcao 70° E.

o falhamento situou 0 topo do Irati ao nivel dos sedi
mentitos Tubarao. 0 Irati acha-se capeado por cerca de 1 m
de siltitos cinza-escuros Serra Alta e alcanca 10 m de espes
sura. Consiste em folhelhos e calcarios,

Inclina-se 0 pacote nesse ponto para 0 quadrante sul,
podendo-se observar em secao continua, sob 0 Irati, 10 m de
siltitos, cinza-escuros com nodules calcarios similares pelos
caracteres gerais ao Serra Alta. Receberam a designacao de
facies Joaquim 'I'avora em trabalho anterior (MENDES et al.
1966) e sao aqui considerados como membro do Grupo Tu
barao.

A espessura do Membro Joaquim 'I'avora atinge cerca
de 50 mate o 'talvegue proximo, situado a mais ou menos urn
quilometro da falha supra mencionada. Nfio se pode estar
seguro quanto ao valor da espessura devido a descontinui
dade dos afloramentos.

Fig. 4 - Gretas de contracao de tamanho gigante em pelito da facies Serrinha.
Proximidades de Santo Antonio da Platina.
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Nova falha ocorre a cerca de 4,6 km de Joaquim Tavo
ra, tambem ocupada por urn clique de diabasio de 40 m de
espessura, A direcao desta falha e rna is ou menos E-W e
ai se observa 0 Membro Joaquim 'I'avora faceando 0 Irati.

Entre as duas falhas assinaladas, deve-se admitir a
ocorrencia de outra (ou outras) falhas para explicar a situa
Qao topograf'ica il6gica dos contatos. Outra falha deve ocor
rer cerca de 1 km adiante, devendo-se-Ihe 0 abatimento da
Formacao Irati.

Nas alturas do km 328, a facies Serra Alta e sobreposta
pela facies Serrinha.

A litologia diagnostica desta ultima sao siltitos e areni
tos (camadas ou bancos) de cores esverdeadas ou averme
lhadas com zonas de estrutura do tipo [iaser.

A sua espessura e de poucos metros, seguindo-se, verti
calmente, uma zona de uns 5 metros de sedimentitos evoca
tivos da facies Terezina com estratificacao ondeada.

Apos urn trecho de 1,15 km sem exposicoes satisfat6
rias, observa-se uma secfio de cerca de 17 m de altura de
sedimentitos banqueados do tipo Serrinha com, pelo menos,
dois horizontes fossilfferos (pequenos lamelibranquios) e
uma camada de calcario oolitico de 30 em de espessura.

A espessura da sequencia Terezin6ide e de pouco mais
de uma dezena de metros.

Segue-se uma litologia bern mais claramente do tipo Te
rezina, ate cerca de 6 km antes de Santo Antonio da Platina.
Nota-se a estratif'icacao ondeada com alternancia ritmica
(argilito ou siltitos escuros revezando-se com siltitos cinza
-claros) , Intercalam-se-lhes camadas de calcario oolitico e
coquinas com lamelibranquios : Pineonella neotropica (Reed),
Jacquesia brasiliensis (Reed) e Naiadopsis 'lamellosa Men
des (MENDES, 1954).

Urn born afloramento da faceis Serrinha e observavel
1,6 km antes da entrada para Santo Antonio da Platina, it
direita da rodovia, na Pedreira Agua das Bicas. Observa-se
ai uma sequencia de cerca de 5 m de siltitos banqueados. Os
primeiros 1,7 m correspondem a siltitos macicos cinza-lila-
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Fig. 5 - Estrutura [laser em se di m entitos da F aci es Ser r lnha . P equenas len t es de
a re n ito fino r oxo-claro, com Iamtnacao diag onal , de nt ro de silti to c inza 
-escuro. P edreira Agua das Bi cas , 1,6 km da en trada para San to Antonio
d a Platina na r odovia Joa qu im Tavora-Jaca rezinho. Comp r im ento do
can ivete - 7 em .

zes ; seguem-se 3,3 m de siltitos com est rutura tipo [las er
(lentes de arenito fino arroxeado claro imersas em siltito
cinza-escuro) com concrecoes calcarias,

Ap6s a entrada de Santo Antonio da Platina, nao se ob
serva nenhurna exposieao satisfat6ria par urn trecho de 4,3
km. Aflora entao 0 Arenito Botucatu cortado par urn sill
de diabasio de cerca de 22 m de espessura.

Julgamos interessante chamar a atencao para essa ocor
rencia de sill na Formacao Botucatu pois ate agora a litera
tura somente assinalava urn exemplo (MELFI e GIRARDI, 1962).

CONCLUSOES PRINCIPAlS

Na regiao do nordeste do Parana, situada entre Carlopo
lis, Quatigua e Santo Antonio da Platina, as camadas gond-
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vanicas foram efetuadas por f'alhamento em bloco, os pIanos
de falha sendo comumente ocupados por diques de diabasio.

Os termos estratigraf'icos sedimentares presentes na re
giao em apreco pertencem aos grupos Tubarao (secao supe
rior) e Passa Dois.

o Membro Joaquim 'I'avora - que representa a parte
inicial do grande cicIo sedimentar que envolve 0 Irati e 0 litos
soma Serra Alta (MENDES et al., 1966) - parece acunhar-se
lateralmente, vindo 0 Irati a descansar diretamente sabre 0

Palermo (perfil Carlopolis - Joaquim 'I'avora) ,

A unidade guia, Formacao Irati, nao ultrapassa uma de
zena de metros em espessura e as suas descontinuidades fo
ram motivadas por tectonismo.

Grupo
PosscDols

Grupo
Tubarao

Fig. 6 - Re lacoes hi potcticas en t r e as unidades neopaleoz6icas no Nordeste do
Parana ,

Na area em apreco, 0 litossoma Serrinha nao so se in
terpoe entre os litossomas Serra Alta e Terezina como re
torna no meio da segao desse ultimo litossoma (p erfil de Joa
quim Tavora e Santo Antonio da Platina) e a inda 0 sobrepoe
como se da comume nte nas secoes do Passa Dois.
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o Membro Morro Pelado falta na regiao (a Formacao
Botucatu descansa sabre 0 Serrinha) e 0 horizonte com Pa
laeomutelas plat'inensis realmente pertence ao Serrinha.

Representa 0 litossoma Serrinha ambiente lacustre com
profusao de conchostraceos e relativa abundancia de restos de
peixe e de moluscos e presenca de camadas de calcario.
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