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RESUMO: O material de estudo consiste do intervalo estratigráfico atribuído a Formação Ponta 
Grossa que ocorre no testemunho do poço 2-TB-1-PR, executado através de sondagem 
rotativa no município de Tibagi, estado do Paraná. A sondagem alcançou 451,6 metros de 
profundidade e apresenta uma recuperação aproximada de 95%, englobando, a partir da base, 
o topo da Formação Furnas, a Formação Ponta Grossa e a base do Grupo Itararé. Foram 
analisadas 85 lâminas palinofaciológicas e palinológicas, com o intuito de inferir as idades e as 
condições paleoambientais. As análises palinológicas concentraram-se na identificação dos 
miósporos, acritarcos e quitinozoários. Nas análises palinofaciológicas foram contabilizadas 
300 partículas, em cada amostra, sendo diferenciadas por tipos e estado de preservação. O 
material recuperado indica a idade Neopraguiana-Meso Givetiano. A matéria orgânica 
sedimentar (MOS) é abundante, apresentando uma preservação de moderada a ruim. As 
partículas registradas mais abundantes foram o fitoplâncton marinho (acritarcos e prasinófitas), 
seguido pelos esporos e partículas degradadas (e.g. fitoclastos e cutículas). Além dessas, em 
menor quantidade foram encontrados quitinozoários, Quadrisporites, escolecodontes, cutículas, 
fitoclastos não opacos não bioestruturados, bioestruturados, opacos e matéria orgânica amorfa 
(matéria orgânica amorfa-MOA e pseudoamorfas). Para a determinação dos intervalos 
paleoambientais foi realizada análise de agrupamento através do Coniss, o qual indicou seis 
intervalos (I1-I6). Além disso, foi verificada a maturidade termal através de um índice (IT) 
estabelecido com base na coloração de esporos indicada pelo padrão RGB. As interpretações 
também foram apoiadas por gráficos ternários (MOA-Fitoclastos+Palinomorfos continentais-
Palinomorfos marinhos). O Intervalo 1 (435—340,65 m) é caracterizado pela maior média de 
partículas opacas, pseudoamorfas e cutículas. Possui IT alto e a maioria das amostras 
posiciona-se no campo do ternário indicando um ambiente de plataforma óxica heterolítica 
(plataforma proximal). No I2 (335,5—255,5 m) a abundância de partículas terrígenas diminui 
enquanto que o fitoplâncton marinho atinge a maior abundância. O IT é baixo e o ternário 
indica uma plataforma óxica dominada por lama (plataforma distal). A relação entre partículas 
marinhas e continentais começa a se inverter no I3, porém ainda com a predominância do 
fitoplâncton marinho e, portanto, indicando o mesmo paleoambiente. O IT é o mais baixo de 
todo os intervalos. Nos intervalos subsequentes há uma forte redução de fitoplâncton marinho 
acompanhado do aumento de elementos terrígenos. O I4 tem maior abundância de partículas 
degradadas e IT moderado. O I5 registra o maior aporte de esporos e IT alto. Ambos os 
intervalos (I4 e I5) correspondem aos ambientes de plataforma ou bacia altamente proximal e 
plataforma óxica heterolítica (plataforma proximal). O intervalo do topo (I6) tem maior 
abundância de partículas degradadas e quitinozoários, tendo IT mais alto. O paleoambiente 
pode ser inferido como plataforma ou bacia altamente proximal, de acordo com o ternário. 
Conclui-se que a sucessão apresenta uma tendência transgressiva-regressiva, com uma 
relação entre maiores valores de IT acompanhados de maior aporte terrígeno. Entretanto, os 
intervalos de maior influência térmica, são diferentes, o I1 apresenta uma mistura de material 
terrígeno queimado, com material marinho não queimado; enquanto os intervalos I5-I6, além da 
baixa abundância de elementos marinhos, todos estão queimados.   
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