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RESUMO: Desde os tempos do Brasil império, o Devoniano da Bacia do Paraná, em especial 
os sedimentitos da Fm. Ponta Grossa, vem sendo amplamente estudados, principalmente no 
que tange seu viés paleontológico, devido, principalmente, seu amplo conteúdo fossilífero. No 
entanto, trabalhos onde foram focados os vieses sedimentar e tectônico, à nível de bacia, 
apesar de sua altíssima qualidade, são extremamente esparsos. Atualmente, acredita-se, 
através da interpretação dos dados de isópacas, que a bacia era dividida em duas sub-bacias 
distintas, a contar: Apucarana ao sul e Alto das Garças ao norte. Esta divisão, além da 
interpretação das isópacas, era sustentada no contraste litológico e fossilífero destas duas 
zonas distintas. Ao norte, dominavam termos psamitícos àqueles peliticos, enquanto que no 
sul, a razão pelito/psamito era maior. As isópacas da Fm. Ponta Grossa formavam consonância 
com essa divergência, mostrando uma clara divisão bipartite, delimitadas por zonas de falhas 
distintas com trend NEE-NE/SSW-SW (e.g. Zona de Falha de Guapiara). No entanto, se 
considerarmos ao invés do estudo das isópacas, as isócronas correspondentes e, ainda, 
reinterpretarmos as zonas de pouca espessura como resultado de fatores pós-deposicionais, 
tais como erosão Carbonífera, algo de inédito emerge do antigo: a bacia deixa de ser dividida 
em duas. Este dado tem implicações severas para a evolução da bacia do Paraná durante o 
período. Primeiro, a distribuição geográfica de espécies endêmicas deixa de ser relacionado ao 
isolamento devido à separação física, podendo estar relacionada com outros fatores, ainda a 
serem estudados. E, segundo, talvez o mais importante: os sedimentos da Fm. Ponta Grossa 
foram depositados em plataforma ampla e estável, dominantemente em ambiente de mar 
aberto (pode haver restrições pontuais). A oscilação granulométrica/composicional passa a ser 
explicada pela lei de Walter (distal/proximal). As zonas de adelgaçamento lovalizadas em 
blocos altos de falhas foram provenientes de movimentações tectônicas pós-Devoniano. O 
maior pulso de movimentação de blocos pode estar relacionado com a separação do Pangea, 
no Cretáceo (e.g. Alto de Ponta Grossa, etc). No Carbonífero, similarmente, há um grande 
pulso, neste caso erosional, também delimitado por estruturas, relacionado com a glaciação 
Itararé. Devido a inexistência destas sub-bacias no Devoniano, sugere-se que as designações 
Apucarana e Alto das Garças deixem de ter validade sin-tectônica. 
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