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RESUMO: Este trabalho apresenta resultados de mapeamento de fácies sedimentares e 
associações de fácies de depósitos da Formação Ponta Grossa, em afloramentos da borda 
leste da bacia do Paraná, na região de Tibagi, PR. Foram descritos e analisados afloramentos 
do Membro Jaguariaíva (Formação Ponta Grossa) em 24 localidades estudadas ao longo da 
rodovia PR-340 e de caminhos de terra com acesso por esta estrada. Foram caracterizadas 
doze fácies, sendo que as mais significativas foram: folhelho laminado (fácies Fla), sendo esta a 
fácies mais estudada na área mapeada; folhelho siltoso cinza claro a escuro com estrutura 
heterolítica do tipo linsen (fácies H); arenito de cor cinza claro a amarelado, com granulometria 
areia muito fina a fina com silte exibindo laminação cruzada do tipo micro-hummocky e ripples 
(fácies Sr). Subordinadamente às fácies apresentadas ocorrem arenito muito fino com estrutura 
maciça em forma de lentes (fácies Sm) e pacotes de siltito com níveis argilosos submilimétricos 
com laminação incipiente (fácies Flb). Descrições de lâminas delgadas e análises de difração 
de raios X foram efetuadas nas fácies Sr e Flb, para caracterização mais detalhada. Os 
resultados mostraram uma mineralogia principal de quartzo (72,3-59%), caulinita (24,2-12,6%), 
muscovita (27,8-3%) e calcita/calcita magnesiana (0,5%), indicando que os pacotes pelíticos 
apresentam abundante influência detrítica pela elevada concentração de sedimentos 
siliciclásticos. As fácies caracterizadas foram reunidas em duas associações de fácies, as 
quais são: uma associação de tempestitos que compreende a intercalação entre fácies de 
folhelhos (Fla), fácies de heterolito (H) e fácies de arenito (Sr); e a outra associação é composta 
basicamente por fácies pelíticas, com intrusões de diques ígneos básicos associados ao 
evento magmático de Serra Geral, os quais também foram descritos por outros autores. Na 
região, além das fácies, foram descritos os fósseis de Lingulídeo infaunal, Schuchertella sp., 
Orbiculoidea sp. e o icnofóssil Beaconites isp., os quais corroboraram com a interpretação do 
ambiente deposicional. Os resultados obtidos neste trabalho indicam variações quanto ao 
ambiente de sedimentação e processos hidrodinâmicos. Os dados icnológicos e fossilíferos 
permitem inferir um ambiente de shoreface inferior e offshore transicional. A sucessão e 
associação de fácies revela uma intercalação entre eventos de alta energia com moderada 
taxa de sedimentação (ocorrência de tempestades) e momentos de calmaria, no qual se 
depositavam os folhelhos mais argilosos; ambos dentro de um contexto ambiental marinho. 
Assim, os eventos episódicos foram responsáveis pela deposição dos tempestitos e pela 
remobilização dos sedimentos da zona de shoreface para porções mais profundas. 
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