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RESUMO: No segundo semestre de 2016 foi elaborado o mapa geológico em escala 1:10.000 
de uma área com 42km² no município de Candido de Abreu no Estado do Paraná. 
Desenvolvido durante a disciplina de Mapeamento Sedimentar (GC123) do 9º semestre do 
curso de Geologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR), foi produto da discussão da 
história geológica da área e proposta de um modelo evolutivo através da análise, interpretação 
e correlação de dados de litológicos, texturais e de paleocorrentes obtidos nas etapas de 
campo realizadas na região estudada, baseando-se, também, na comparação dos resultados 
obtidos com modelos consagrados na literatura. Além do mapa geológico foram produzidas 
seções geológicas transversais na escala 1:10.000, um perfil composto na escala 1:200 e o 
presente relatório. Foram utilizados fotointerpretações e os softwares ArcGis 10.14, Google 
Earth, AutoCAD 2013, CorelDRAW X8, GeotecStereo e Stereo32. Determinaram-se três 
unidades geológicas na área mapeada: Formação Piramboia, Formação Rio do Rasto e 
Formação Serra Geral. A Fm. Rio do Rasto tem idade do Permiano Superior é subdividida em 
dois membros: Membro Serrinha e Morro Pelado, as rochas aflorantes na área de estudo são 
pertencentes ao Membro Morro Pelado constituem-se predominantemente por argilitos 
arroxeados e arenitos finos a muito finos, que indicam uma evolução de um ambiente 
continental lacustre e fluvial para um ambiente eólico, dando início à Fm. Piramboia. A Fm. 
Piramboia tem idade Eotriássica e é constituída por arenitos vermelhos alaranjados, localmente 
conglomeráticos, que se depositaram em um ambiente em transição, observando-se fácies 
flúvio-lacustres e eólicas. A Fm. Serra Geral tem idade Eocretácea e é constituida por 
derrames de natureza básica, sendo aflorante na área basaltos maciços e vesiculares, 
observou-se intensa alteração das rochas desta unidade. A interpretação dos dados de 
paleocorrentes foi realizada principalmente através de estruturas presentes nos arenitos, têm-
se um caráter bimodal, sendo predominante paleocorrentes para o quadrante SW, com 
variações para N-NE. Foi definida uma sucessão associada a ambientes lacustres influenciado 
por ondas, com sedimentação pelítica e arenosa que evolui para um ambiente deltaico 
dominado por rios e para uma intercalação de canais fluviais entrelaçados e ambiente eólicos. 
Foram identificadas, ainda, duas famíilias de fraturas indicativas do desenvolvimento do Arco 
de Ponta Grossa, no Eocretáceo e da reativação de estruturas pré-cambrianas presentes no 
embasamento da Bacia do Paraná. 
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