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RESUMO
A Regiao Oriental do Paraguai guarda inteira correspondencia ao Cratón Amazónico, na margem leste com o cinturao de
dobramentos Paraguai e principalmente, no flanco occidental da Bacía do Parana. Uma visao lntegrada da evolucao
geologica dessa regiao exibe pronunciada influencia da Plataforma Brasilerira, e principalemnete com os eventos que
afetaram essa porcao do continente sul-americano durante o Proterozoico e Fanerozoico.
Estratigráficamente, congregam-se unidadae Pré-cambrianao Norte o Sul. O Pré-Cambriano Norte exibe una cobartura do
margem cratonica Eo—Cambriana (vendiano), alem das facies arenosas (Carbonifero), em contraste nitido com granitos e
vulcanicas, aliadas a sequencias arenosas (Permicas) o silico-clasticas (Ordoviciano-Siluriano) do Pre-Cambriano Sul,
refletindo litologias e estruturas com evolucao diferenciada.
Fazem parte da litoestratigrafia, o quadro das bacias molassicas com que termina o ciclo Brasiliano como uma bacia
marginal prococe, embora, o maximo da subsidencia passou a estender-se na margem cratonica do antepais, causando o
aparecimento do bacias marginais que foram invadidas pelo mar nas proximidades do Alto do Rio Apa, configurando-se a
primeira fase do subsidencia responsavel da formacao das rochas carbonaticas associadas a terrigenos. Com essa ingressao
depositou-se sedimentos terrigenos da Formacao Vallemí e carbonatados da Formacao Cambahopo, denominado
formalmente neste trabalho como Grupo Itapucumi.
Para o norte, no territorio brasileiro, a unidade correlata com Grupo Corumbá representada por facieis deposicionais do
plataforma carbonatica na zona interna da faixa Paraguai e as facies terrigenas. na zona externa. Desta forma, os
afloramentos que se distribuem grosseiramente numa faixa NE-SW (direcao geral NS) , na margem ocidental da Bacia do
Parana, onde defletem bruscamente para ENE-WSW nas proximidades do paralelo 14", associados a dois ambientes de
sedimentacao individualizando-se em duas faixas paralelas donominadas zona interna (dobras isoclinais o tectonizada) e
externa (dobras abertas e suaves) . A sedimentacao prodominantemente carbonatica do Grupo Itapucumi e Corumbá sugere
uma deposicao sob condicoes de subsidencia em ambiente neritico, de d´aguas rasas e calmas, com provavél idade
vendiano.
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