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1. Introdução 
 

Neste trabalho é proposta a formalização das unidades estratigráficas quaternárias que ocorrem sobre 
rochas mesozóicas da Bacia do Paraná, na Bacia Hidrográfica do Alto Rio Paraná (SP, PR e MS). Essas 
unidades testemunham a derradeira história geológica nas regiões centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, 
estabelecidas de acordo com as definições para unidades aloestratigráficas do Código Estratigráfico Norte-
Americano da Comissão de Nomenclatura Estratigráfica Norte Americana (N.A.C.S.N., 2005).  

 
2. Alogrupo Alto Rio Paraná 
 

Neste estudo propõe-se a formalização do Alogrupo Alto Rio Paraná, que reúne os depósitos quaternários 
associados à sedimentação na Bacia Hidrográfica do Alto Rio Paraná, constituído pelos depósitos coluviais 
da Aloformação Paranavaí e depósitos aluviais da Aloformação Paraná. Para constituir um padrão 
representativo do Alogrupo Alto Rio Paraná, como as unidades aloestratigráficas possuem espessura 
considerável e ocorrem em área de topografia suave, é proposto um estratótipo-de-unidade composto, ou 
seja, formado por várias seções de referência, representativas da total variabilidade da Aloformação 
Paranavaí e Aloformação Paraná. 

 
2.1 Aloformação Paranavaí 
 

A Aloformação Paranavaí é composta por depósitos arenáceos e rudáceos superpostos às unidades 
litoestratigráficas mesozóicas da Superseqüência Bauru e da Formação Serra Geral da Superseqüência 
Gondwana III, na Bacia Hidrográfica do Alto Rio Paraná. Os depósitos são principalmente arenáceos e 
homogêneos, com estrutura maciça e espessura exposta de 0,50 a 17 m. O limite superior da unidade é o 
horizonte formado por pedogênese atual. O limite inferior da unidade é representado pelo contato com as 
rochas mesozóicas da Bacia do Paraná, onde podem ocorrer camadas centimétricas de concentrações de 
ferricretes e de linhas-de-pedra, compostas de grânulos e seixos arredondados de quartzo, quartzito, arenito, 
ágata, calcedônia e ferricrete.  

O estratótipo-de-unidade composto da Aloformação Paranavaí ocorre na localidade-tipo na cidade de 
Paranavaí (PR), com seções de referência em Fátima do Sul (MS), Álvares Machado (SP) e Sagres (SP). Na 
proposta informal da unidade apresentada por Popp e Bigarella (1975) o depósito coluvial que ocorria na 
voçoroca da Rua Piauí em Paranavaí (PR) recebeu destaque especial e deu origem à denominação 
“Formação Paranavaí” desses autores. Porém, esta “localidade-tipo” não existe mais, pois foi aterrada e 
urbanizada e apenas a porção superior, de cerca 3 m de espessura, está exposta. Desta maneira, é indicado 
um neoestratótipo, para substituir o “estratótipo original”, numa voçoroca recuperada no bairro Carandá 
Bosque em Campo Grande (MS), que foi transformada em parque municipal, onde está presente a 
Aloformação Paranavaí. 

A Aloformação Paranavaí, segundo idades por luminescência obtidas recentemente (Sallun e Suguio, 
2007), foi formada no último milhão de anos, quando na Bacia Hidrográfica do Alto Rio Paraná ocorreram 
pulsos de erosão e sedimentação de depósitos coluviais formados por solos resultantes da pedogênese de 
rochas da Superseqüência Bauru e Formação Serra Geral. A espessura considerável dos depósitos coluviais 
sugere que a deposição tenha ocorrido em diversas etapas, sendo reconhecidas diferentes gerações de 
coluviação, que podem ser correlacionadas com reativações tectônicas recentes e estádios glaciais e 
interglaciais pleistocênicos expressos nos estágios isotópicos de delta O18.  



 
2.2 Aloformação Paraná 
 

Na Bacia Hidrográfica do Alto Rio Paraná ocorrem terraços de origem fluvial associados a 
paleodrenagem, além do seu curso atual e afluentes, embutidos na Aloformação Paranavaí. Os terraços 
aluviais exibem idades quaternárias, desde 240.000±30.000 anos A.P. (Tatumi et al., 2006) e situam-se em 
diversos níveis topográficos (altos, médios e baixos) em ambas margens do Alto Rio Paraná. Os terraços são 
compostos de depósitos arenáceos e rudáceos, com camadas maciças de areia fina argilosa preta (rica em 
matéria orgânica) intercalada em camadas arenosas maciças. Dentre os depósitos aluviais destacam-se 
algumas unidades, que podem ser reconhecidas como alomembros. O Alomembro Fazenda Boa Vista forma 
um terraço de depósitos aluviais, embutidos em colúvios da Aloformação Paranavaí, situa-se 8 a 10 m acima 
do nível médio atual das águas fluviais, com idades de 41.580±1.700 e 31.140±760 anos A.P. (Stevaux, 
2000). Os alomembros Alto Paraná, Paranapanema e Rio do Peixe integram as planícies aluviais mais novas 
desses rios. 

Grande parte da Aloformação Paraná atualmente ocorre só em subsuperfície, o Alomembro Fazenda Boa 
Vista está atualmente submerso pelo lago da barrragem da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta 
(UHESM), e o Alomembro Alto Paraná está preservado principalmente nas ilhas do Alto Rio Paraná. Dessa 
forma, foi escolhido um estratótipo-de-unidade composto para a Aloformação Paraná na localidade-tipo da 
barrragem da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta (UHESM) descrita na época das escavações para 
sua construção, com seção de referência em Taquaruçu (MS) resultante de sondagens de depósitos lacustres.   

 
3. Conclusões 
 

Com o objetivo de entender a história geológica do Alto Rio Paraná, foram identificados depósitos 
sedimentares representativos de importante fase de evolução geológica quaternária da área que marcou 
profundamente a paisagem atual. Os sedimentos são de origem aluvial e coluvial, que ocorrem superpostos 
às rochas mesozóicas de origem sedimentar e ígnea e apresentam idade quaternária por Termoluminescência 
(TL) e Luminescência Opticamente Estimulada (LOE). Os depósitos quaternários representam a 
sedimentação em diversos compartimentos geomorfológicos desta bacia, e registram importante hiato 
deposicional, desde o fim da Era Mesozóica até hoje, representativo de conspícuo evento intempérico 
subseqüente na região meridional do Brasil. Dessa forma, foi possível individualizar as unidades geológicas 
que representam essa história geológica pelo uso da aloestratigrafia. Neste estudo é proposto formalmente o 
Alogrupo Alto Rio Paraná, que é constituído de depósitos coluviais da Aloformação Paranavaí e depósitos 
fluviais da Aloformação Paraná. 
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Figura 1 – A) Representação esquemática de estratótipos do Alogrupo Alto Rio Paraná. Estratótipo-de-unidade composto da Aloformação Paranavaí de I a VI 
e Aloformação Paraná em VII e VIII. (I) Paranavaí (PR); (II) Fátima do Sul (MS); (III) Álvares Machado (SP); (IV) Sagres (SP); (V) Carandá Bosque em 
Campo Grande (MS); (VI) Terra Rica (PR); (VII) Desenho esquemático, modificado de Santos (1997), de seção-tipo ao longo do eixo da barrragem da 
(UHESM); (VIII) Taquaruçu (MS). B) Mapa geológico da área de ocorrência do Alogrupo Alto Rio Paraná com localização da Bacia Hidrográfica do Alto 
Rio Paraná - BHARP. 


