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RESUMO: Em área mapeada situada a leste Cândido de Abreu (PR) afloram rochas da Bacia 
do Paraná acumuladas entre o fim do Permiano e o Cretáceo Inferior, que compreendem uma 
seção estratigráfica de cerca de 400 m, correspondente ao Membro Morro Pelado da 
Formação Rio do Rasto e às formações Pirambóia, Botucatu e Serra Geral. Foram 
caracterizadas 16 fácies deposicionais: argilito maciço (Ar); argilito com estratificação plano-
paralela (Arp); siltito com estratificação plano paralela (Spp); siltito com intraclastos de areia e 
argila (Sa); siltitos argilosos (Sar); arenito maciços com granulação fina (Amf); arenitos maciços 
com granulação média (Amm); arenito com intraclastos de argila (Aia); arenito com 
estratificação plano paralela (App); arenito com estratificação cruzada de pequeno porte (Ac); 
arenito com estratificação cruzada tangencial na base (Atg); arenito com estratificação cruzada 
acanalada de médio porte (Aam); arenitos com estratificação cruzada acanalada de grande 
porte (Aag); arenitos com estratificação cruzada tabular de médio porte (Atb); arenito 
paraconglomeráticos com estratificação cruzada acanalada (Aca); e arenitos intertrapa (Ai). A 
partir dessas fácies sete associações de fácies foram interpretadas: AFI, representativa de 
ambiente lacustre com interferências fluviais (Arp, Sa e Spp); AFII, depósitos de ambiente 
fluvial entrelaçado (Ac e App); AFIII, associação eólica úmida (Aam e Atg); AFIV, associação 
fluvial com influência eólica (Ar, Aia e Aca); AFV, associação de interdunas úmidas (Amf); 
AFVI, associação de dunas eólicas (Aag, Atb e Ai); e AFVII, associação de interdunas (Amm e 
Sar). As associações AFI e AFII correspondem aos depósitos do Membro Morro Pelado da 
Formação Rio do Rasto, enquanto a Formação Pirambóia é composta pelas associações AFIII, 
AFIV e AFV e a Formação Botucatu corresponde às associações AFVI e AFVII. A análise de 
paleocorrentes mostra que o fluxo principal durante a deposição do Membro Morro Pelado foi 
para N60-70 nos depósitos fluviais e que a direção preferencial de migração de dunas da 
Formação Pirambóia era em média N160-170, enquanto que nos depósitos da Formação 
Botucatu essa direção era preferencialmente para N340-350. A evolução dos ambientes 
sedimentares indica o processo de continentalização da Bacia do Paraná durante o período. O 
fechamento do oceano Panthalassa gerou ambientes subaquáticos sem ação de marés, 
quando se formaram os depósitos da Formação Rio do Rasto. A sedimentação continental 
avançou na forma de sistemas fluviais entrelaçados (arenitos da Formação Pirambóia), 
intercalados com depósitos eólicos associados a clima semiárido estabelecido continente 
adentro. Sob predomínio de clima seco, a deposição, essencialmente eólica, ocorreu na bacia 
com retrabalhamento parcial dos depósitos fluviais do topo da Formação Pirambóia e 
deposição de areias muito bem selecionadas da Formação Botucatu. O fim da deposição 
sedimentar na bacia ocorre devido ao vulcanismo básico no Cretáceo Inferior, topo da seção 
da área estudada. Duas zonas de falha transcorrentes sinistrais afetaram as unidades 
cartografadas: a de Cândido de Abreu, com atitude média 36/75 (dip direction/dip); e a de 
Jacutinga, com uma zona de dano mais extensa do que a anterior e com atitude média 340/89. 
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