
Capítulo 2 

ASPECTOS GEOLÓGICOS DA 

FORMAÇÃO GUABIROTUBA 

2.1 Introdução e Contexto Regional 

Para uma compreensão mais aprofundada das propriedades geotécnicas da Formação 

Guabirotuba, assume particular importância o estudo de seus aspectos geológicos e 

da evolução da Bacia de Curitiba, dentro de um contexto regional mais amplo. 

A Formação Guabirotuba está inserida na Bacia Sedimentar de Curitiba (Figura 2.1), 

da qual é a principal unidade estratigráfica. A Bacia de Curitiba abrange a maior 

parte da capital paranaense e região metropolitana, possuindo uma área aproximada 

de 3000 km2. 

A Bacia de Curitiba pertence ao Rift Continental do Sudeste do Brasil – RCSB 

(Riccomini, 1989). De acordo com Almeida (1967), a partir de um evento tectônico 

que teve proporções continentais, ocorrido há 120 milhões de anos – a Reativação 

Wealdeniana –, deu-se a abertura do Atlântico Sul, com a América do Sul separando-

se da África. Após esse episódio, as reativações de falhas e rupturas ao longo de 

planos de fraqueza da crosta no sudeste brasileiro determinaram o aparecimento de 

depressões alongadas e relativamente estreitas – os rifts. Tais estruturas, que podiam 
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se estender por dezenas de quilômetros, possuíam a geometria típica de horsts e 

grabens, sendo limitadas em suas bordas por falhas extensionais (de tração). 

Principalmente durante o Terciário, ciclos erosivos preencheram essas depressões, 

determinando o aparecimento de uma série de bacias sedimentares ditas tafrogênicas, 

as quais guardam certas semelhanças entre si. 

Na Figura 2.2 pode-se observar o contexto geológico e tectônico do Rift Continental 

do Sudeste do Brasil - RCSB, estando representadas algumas das bacias que o 

compõem. De acordo com Riccomini e Coimbra (1992), o RCSB engloba, de 

sudoeste para noroeste: 

• a bacia de Curitiba (PR); 

• a Formação Alexandra (PR); 

• o Graben de Guaraqueçaba (PR); 

• a Formação Pariquera-Açu (SP); 

• o Graben de Sete Barras (SP); 

• a Bacia de São Paulo (SP); 

• a Bacia de Taubaté (SP); 

• a Bacia de Resende (RJ); 

• a Bacia de Volta Redonda (RJ); 

• o Graben da Guanabara (RJ); 

• a Bacia de Itaboraí (RJ); 

• o Graben de Barra de São João (RJ). 

O RCSB segue uma faixa com cerca de 900 km de extensão e 50 a 100 km de 

largura, distando em média 70 km da costa. Os tipos litológicos predominantes ao 

longo do Rift são marcados por um intenso falhamento. As reativações dessas feições 

e eventos tectônicos posteriores deixaram registros nos sedimentos cenozóicos que 

preenchem hoje as bacias sedimentares do RCSB. Evidências de que os solos 

depositados nessas bacias sofreram a ação de esforços tectônicos, durante e após a 

fase de sedimentação, são apresentadas por diversos autores (e.g. Campanha et al., 

1985; Riccomini, 1989; Riccomini e Coimbra, 1992). 

A grosso modo, os sedimentos terciários das bacias do RCSB caracterizam-se por 

intercalações de sedimentos argilosos e granulares, cuja fonte esteve associada a 
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regolitos desenvolvidos nos afloramentos das rochas constituintes do Rift. 

O entendimento de que existe uma gênese comum à Bacia Sedimentar de Curitiba e 

às outras bacias tafrogênicas do sudeste brasileiro pode ser útil para delinear 

possíveis semelhanças de comportamento geotécnico entre os solos destas unidades. 

2.2 A Bacia de Curitiba 

Informações detalhadas sobre a geologia da região de Curitiba podem ser 

encontradas nos trabalhos de Bigarella e R. Salamuni (1962), Becker (1982) e 

E. Salamuni (1998). Este último autor, em particular, revisou profundamente os 

conhecimentos geológicos sobre a Formação Guabirotuba, acrescentando um grande 

volume de dados e enfatizando os aspectos tectônicos que influenciaram a evolução 

da Bacia de Curitiba.  

A Figura 2.3 apresenta um mapa geológico de Curitiba e arredores. De acordo com 

Bigarella e Salamuni (1957, 1959), a geologia da região pode ser dividida em três 

compartimentos distintos: 

• embasamento, formado por rochas do Complexo Cristalino; 

• depósitos do “quaternário antigo” (a Formação Guabirotuba propriamente dita) e 

• depósitos alúvio-coluvionares holocênicos, associados à atividade fluvial. 

O embasamento é constituído principalmente por migmatitos de idade proterozóica 

inferior, pertencentes ao Complexo Atuba (Siga Jr. et al., 1996). Entretanto, outras 

litologias também se fazem presentes, tais como paragnaisses, quartzitos, quartzo 

xistos, micaxistos, anfibolitos e gnaisses-granitos. Diques de diabásio aparecem em 

granitos alcalinos da Serra do Mar, em rochas do Complexo Atuba e em unidades 

proterozóicas a norte-nordeste da Bacia de Curitiba (Salamuni, 1998). 

O embasamento apresenta falhas e juntas de origem tectônica, orientadas 

principalmente para NE-SW, ENE-WSW e NW-SE. A distribuição dessas litologias 

e feições pode, em parte, ser observada na Figura 2.3. 

 



 10 

 

Figura 2.1. Localização da Bacia Sedimentar de Curitiba (E. Salamuni e R. Salamuni, 1999). 

 

Figura 2.2. Algumas bacias do Rift Continental do Sudeste do Brasil (Salamuni, 1998).
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Figura 2.3. Mapa geológico de Curitiba e arredores (Salamuni, 1998). 
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A Figura 2.4 apresenta o contorno estrutural do embasamento, o qual consiste em 

uma depressão alongada, orientada no sentido NE-SW. A jusante da atual drenagem, 

que se dá pelo Rio Iguaçu e afluentes, a calha da bacia apresenta uma inflexão para o 

sentido E-W. As menores altitudes do embasamento situam-se em torno de 820 m 

acima do nível do mar, sendo 870 m a cota média. 

A calha da Bacia de Curitiba foi preenchida principalmente por sedimentos argilosos, 

argilo-siltosos ou silto-argilosos, de idade terciária. Fazem-se presentes também 

pacotes arenosos arcosianos (estratos com alto teor de feldspato), conglomerados e 

horizontes de caliches (depósitos carbonáticos). Bigarella e Salamuni (1962) 

designaram o conjunto desses materiais como Formação Guabirotuba, emprestando o 

nome do bairro da cidade “onde puderam ser observadas as melhores exposições dos 

sedimentos”. 

A Figura 2.5 representa simplificadamente a topografia atual da região, que se 

caracteriza por ser relativamente plana e possuir uma pequena declividade no sentido 

NE-SW. Colinas suaves são comuns, as quais, na área da Formação Guabirotuba, 

alongam-se paralelamente aos vales esculpidos pela drenagem principal. As colinas 

chegam a uma altitude máxima de 960 m, exibindo patamares suaves, com 

inclinações que em geral são inferiores a 6 % (Canali e Muratori, 1981). De acordo 

com Salamuni (1998), dificilmente são encontrados sedimentos da Formação 

Guabirotuba acima de 940 m de altitude. Em meio aos sedimentos, podem ocorrer 

pontos mais altos – normalmente colinas com formato arredondado –, associados a 

afloramentos do embasamento. Os rios formaram planícies de largura variável, nas 

quais a remoção dos sedimentos terciários deu lugar a depósitos aluvionares 

holocênicos. Os pontos mais baixos da bacia correspondem à cota 870 m, estando 

situados a sudoeste. 

Na Figura 2.6 pode-se observar um mapa de isoprofundidades dos sedimentos, em 

relação ao embasamento. A Formação Guabirotuba caracteriza-se por apresentar 

camadas relativamente pouco espessas. O material depositado apresenta maiores 

espessuras na porção central da bacia, chegando a um máximo de 85 m de 

profundidade.  
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Figura 2.4. Mapa morfoestrutural do embasamento da Bacia de Curitiba (Salamuni, 1998). 
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Figura 2.5. Mapa de tendência da superfície da Bacia de Curitiba (Salmuni, 1998). 
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Figura 2.6. Mapa de isoprofundidades do nível do terreno em relação ao embasamento na 
Bacia de Curitiba (Salamuni, 1998). 
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2.3 Gênese e Evolução Geológica da Bacia de Curitiba 

O estudo da evolução geológica da Bacia de Curitiba pode ser útil para uma melhor 

compreensão do comportamento geotécnico dos solos da Formação Guabirotuba. 

Propriedades como composição mineralógica, granulometria, sobre-adensamento e 

fraturamentos estão associadas à gênese dos sedimentos e aos fenômenos tectônicos 

e erosivos que se desenvolveram ao longo de sua história. 

Os trabalhos pioneiros de Bigarella et al. (1961) e Bigarella e Salamuni (1962) 

atribuíram aos sedimentos da Formação Guabirotuba uma idade plio-pleistocênica. 

Entretanto, baseando-se nos condicionantes tectônicos que deram origem à calha da 

bacia e na presença de uma ocorrência fossilífera, Salamuni (1998) sugere que a 

deposição poderia ter se iniciado anteriormente, no Oligoceno-Mioceno, e se 

estendido até o Plioceno ou Pleistoceno. 

De acordo com esse autor, anteriormente à gênese dos depósitos terciários, a 

remoção de sedimentos da Bacia do Paraná havia exposto o embasamento, 

resultando em uma superfície aplainada (Figura 2.7), denominada de Alto Iguaçu 

(Almeida, 1952 apud Canali e Muratori, 1981). Bigarella et al. (1965) referiram-se a 

esse pediplano como Pd2. 

Um evento tectônico extensional – segundo E-W ou ENE-WSW – teria originado 

uma seqüência de hemi-grábens, cuja conjugação tornou-se favorável à deposição 

dos sedimentos. Esse evento de deformação foi designado como D1. A ação de uma 

tectônica transtensional teria mais tarde conferido à calha da bacia a forma de um 

romboedro. Movimentos epirogenéticos também se processaram, sendo responsáveis 

pelo erguimento da Serra do Mar. Como conseqüência desses agentes, aliados à 

exposição e erosão do embasamento, a Superfície do Alto Iguaçu, que corresponderia 

às cotas 970-980 m, sofreu um rebaixamento, constituindo-se então a Superfície Pré-

Formação Guabirotuba (Figura 2.7). 

Sob a influência de um clima úmido, as rochas das áreas fonte dos sedimentos – a 

nordeste, leste e sudeste os corpos graníticos da Serra do Mar e ao norte e a oeste os 

maciços de metacalcários, filitos, metassiltitos e quartzitos do Grupo Açungui 
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(Salamuni, 1998) – teriam desenvolvido um regolito, que apresentaria material 

argiloso em abundância. 

Bigarella e Salamuni (1962) e Becker (1982) sugerem que o clima – inicialmente 

úmido – cedeu lugar a condições áridas a semi-áridas, ambiente que teria prevalecido 

durante a maior parte do processo de deposição dos sedimentos. A cobertura vegetal 

passou a ser inexistente ou pouco significativa. Estando o terreno desprotegido, 

ocorrências ocasionais de precipitações torrenciais transportariam o regolito sob a 

forma de extensos leques aluvionais, que apresentariam baixa capacidade de seleção. 

Primeiramente, o material seria conduzido através de canais efêmeros e de 

dimensões variáveis, e em direção ao interior da bacia passaria a ser depositado em 

pequenos lagos. 

A geração de um manto de intemperismo nas áreas fonte sob clima úmido, e seu 

transporte em torrentes de lama, favoreceria a presença nos sedimentos de grãos de 

feldspato, com diferentes graus de alteração. Essas condições, aliadas à natureza 

intermitente e variável dos leques aluvionais, teriam dado origem a depósitos 

esparsos e de pequena extensão lateral de arcósios e areias arcosianas. A deposição 

desses materiais ocorreria à medida que o fluxo de detritos encontrasse menores 

gradientes no terreno. A intercalação de estratos mais finos com materiais mais 

grosseiros estaria também associada a ciclos tectônicos de extensão e subsidência 

(Salamuni, 1998). 
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Figura 2.7. Superfícies de aplainamento na região de Curitiba (Bigarella et al., 1961 
apud Salamuni, 1998). 
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A saturação da água com carbonatos e a presença de lagoas, as quais em função das 

condições climáticas e disponibilidade de água seriam sazonais, favoreceram a 

formação de depósitos de caliches. 

A esmectita, que é o argilo-mineral predominante nos sedimentos da Formação 

Guabirotuba, usualmente se origina quando (Mitchell, 1976; Chen, 1988): 

• o pH é elevado (ambiente alcalino), os íons Mg2+ e Ca2+ são mais abundantes que 

Na+ e K+; 

• há a presença de minerais ferromagnesianos, a rocha de origem é básica ou 

intermediária, ou ainda cinza vulcânica; 

• a evaporação excede a precipitação (clima árido e semi-árido), ou seja ocorre 

pouca lixiviação. 

A etapa do processo de formação da bacia em que as esmectitas teriam se 

desenvolvido ainda é uma questão que precisa ser melhor compreendida. Deve-se 

observar que a hipótese de geração do regolito nas áreas fonte sob um clima úmido é 

aceita nos trabalhos clássicos sobre a Formação Guabirotuba (Bigarella et al., 1961; 

Bigarella e Salamuni, 1962; Becker, 1982; Salamuni, 1998). Entretanto, nessa 

situação o argilo-mineral presente no manto de intemperismo tenderia a não ser 

compatível com as esmectitas que predominam hoje nos sedimentos argilosos, pois 

as mesmas usualmente se originam em ambientes mais áridos. Na Formação 

Resende (SP), Riccomini e Coimbra (1992) postulam que as esmectitas seriam o 

resultado de transformações diagenéticas que ocorreram ainda na área fonte, sob 

influência de clima árido ou semi-árido. Sem dúvida, a presença de argilo-minerais 

expansivos, aliada à escassez de vegetação, seria propícia para a erosão intensa das 

áreas fonte, e à formação de torrentes de lama de viscosidade elevada. Entretanto, 

não se pode descartar a possibilidade de que as esmectitas se originaram também de 

alterações após o transporte e deposição dos sedimentos. 

Salamuni (1998) sugere que, após o início da deposição, a distensão que deu origem 

à calha da bacia cedeu lugar a um novo evento de deformação (D2), que agiu 

comprimindo os sedimentos segundo uma direção E-W a WNW-ESE. As 

acomodações resultantes se deram principalmente através de falhas transcorrentes, 

com direção NE-SW ou NNE-SSW. Também ocorreram falhamentos normais e 
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transcorrentes com direção NW-SE. Essa tectônica, que teria afetado em menor grau 

o embasamento e mais intensamente os sedimentos, estaria atuando até o presente. 

No final do Plioceno e início do Pleistoceno, o preenchimento da bacia entrou em sua 

fase final. De acordo com Salamuni (1998), o resultado teria sido a formação da 

Superfície de Curitiba. Esse pediplano, também referenciado como Pd1 (Bigarella et 

al., 1965), corresponderia ao nível final de preenchimento da bacia, entre as cotas 

940-960 m (Figura 2.7). 

É importante observar que, conforme mencionado, Salamuni (1998) considera a 

Superfície do Alto Iguaçu (Pd2) como sendo anterior à formação da calha da bacia. 

O término da deposição da Formação Guabirotuba corresponderia à Superfície de 

Curitiba (Pd1). Tal concepção difere sensivelmente da proposta por Becker (1982), 

segundo a qual o preenchimento da bacia teria ocorrido durante a elaboração da 

Superfície do Alto Iguaçu (Pd2). Esse fato deve-se às cronologias distintas que os 

autores atribuem aos eventos geológicos. 

No Pleistoceno inferior, o clima teria se tornado úmido, com a disponibilidade de 

água permitindo a saturação do solo. Salamuni (1998) sugere que o ajuste de blocos 

tectônicos provocou um basculamento da região, gerando-se uma declividade suave 

no sentido NE-SW. Essas condições contribuíram para o aparecimento de uma rede 

de drenagem, que seria o embrião da atual bacia hidrográfica. O terreno passou a 

sofrer a ação de agentes erosivos, iniciando-se então a dissecação dos sedimentos da 

Formação Guabirotuba. 

Trescases et al. (1986) destacam que processos de plintificação e laterização se 

desenvolveram nas camadas mais superficiais dos sedimentos. Entretanto, o clima 

úmido que causou esses fenômenos não seria o contemporâneo, pois a topografia 

atual trunca os diferentes horizontes do terreno. 

Alternâncias climáticas possivelmente ocorreram durante o Plioceno e o Pleistoceno.  

Fases áridas intercalaram-se com épocas úmidas. A formação de crostas ferruginosas 

– que estariam associadas a oscilações do nível d’água – confirmaria a ciclicidade da 

variação climática (Salamuni, 1998). Azevedo (1981) identificou a ocorrência de 

microfósseis do grupo dos thecamobianos, sugerindo que em determinado período do 

Pleistoceno o clima teria sido úmido. 
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De acordo com Becker (1982), as alternâncias climáticas determinaram o surgimento 

de inconformidades erosivas dentro da bacia. Em épocas de clima úmido, 

prevaleceria a erosão e dissecação do terreno. Sob climas mais secos, a deposição de 

sedimentos seria favorecida. Durante a vigência de uma fase de clima semi-árido, 

uma nova seqüência sedimentar teria se desenvolvido a partir do retrabalhamento de 

material da própria Formação Guabirotuba. Apesar da ausência de uma 

documentação consistente e de não delimitar sua área de ocorrência, Becker (1982) 

denominou essa deposição de Formação Tinguis. Salamuni (1998), verificando que 

“porções da mesma ocorrem disseminadas em grande parte da Bacia de Curitiba”, 

ratificou tal proposição, sugerindo que o tectonismo transtensional e transpressional 

também teria contribuído para a geração da Formação Tinguis. Os sedimentos dessa 

unidade – que resultaram da alteração, desagregação e transporte de material da 

Formação Guabirotuba – em geral consistem em um conglomerado de matriz areno-

argilosa avermelhada, com grãos angulosos. Sua espessura média é de 5 m, chegando 

a um máximo de 10 m. 

Entre o Pleistoceno e o Holoceno, o retorno de um clima úmido teria favorecido o 

desenvolvimento dos processos de dissecação que conduziram à superfície atual da 

bacia (Figura 2.7). Os sedimentos sofreram uma certa erosão, que foi mais intensa ao 

longo dos canais da drenagem principal, nos quais depósitos holocênicos se fazem 

presentes. Os mesmos ocupam hoje cerca de 20 % da área da bacia, sendo 

constituídos por areias e cascalhos com matriz argilosa a siltosa. É freqüente a 

presença de argila orgânica e material turfoso. 

Entretanto, a paisagem atual não resultou apenas de agentes erosivos. Processos 

neotectônicos contribuíram sensivelmente para esculpir o relevo contemporâneo, 

gerando basculamentos, escarpas e anomalias na drenagem. De acordo com 

Salamuni (1998) é possível discernir descontinuidades, tais como falhas de extensões 

centimétricas a decamétricas. Essas feições podem ser observadas no campo e, 

particularmente, em fotografias aéreas. Exemplos típicos da atividade tectônica são a 

falha em que corre o Rio Barigüi (Fortin, 1989), o caráter meandrante do Rio Iguaçu 

a sul e a sudeste da bacia, e fraturas que ocorrem em todas as litologias da região 

(Salamuni, 1998). 
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2.4 A Formação Guabirotuba 

As litologias que constituem a Formação Guabirotuba podem ser divididas em quatro 

grupos principais (E. Salamuni, 1998; E. Salamuni e R. Salamuni, 1999): 

• argilas; 

• arcósios e areias arcosianas; 

• depósitos conglomeráticos (rudáceos) e 

• depósitos carbonáticos (caliches). 

Os mecanismos associados à gênese da Formação Guabirotuba determinaram que a 

granulometria do material depositado dependesse, em parte, de sua posição em 

relação às áreas fonte dos sedimentos. Na Figura 2.8 pode-se observar que a porção 

central da bacia tende a exibir sedimentos mais finos, enquanto que na periferia são 

mais freqüentes materiais grosseiros. 

 

 
Figura 2.8. Distribuição de fácies na Bacia de Curitiba (E. Salamuni e R. Salamuni, 1999). 

As argilas ou – conforme a terminologia empregada em trabalhos de geologia – 

argilitos, constituem-se no principal grupo litofaciológico da Formação Guabirotuba. 

A Figura 2.9 mostra o aspecto típico desse solo. Suas colorações mais usuais são a 
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cinza, com tonalidades esverdeadas ou azuladas, e marrom. A composição 

mineralógica das argilas caracteriza-se pela predominância de esmectitas (Massad et 

al., 1981; Duarte, 1986; Fortin, 1989; Mineropar, 1994). Partículas siltosas ou 

arenosas podem aparecer disseminadas na massa de solo, em proporções variáveis. 

Grãos de feldspato, que podem estar caulinizados, ocorrem com relativa freqüência. 

Quando não alteradas, as argilas tendem a se apresentar bastante consistentes. 

Conforme descrito no Capítulo 1, os sedimentos argilosos possuem superfícies 

polidas (slickensides), as quais podem ser planas ou conchoidais. Essas feições 

seguem um padrão de difícil identificação e constituem planos de fraqueza que 

dividem o material em fragmentos centimétricos a decimétricos. De acordo com 

Salamuni (1998), as superfícies polidas não possuem uma origem tectônica. 

 

 

Figura 2.9. Argila da Formação Guabirotuba exibindo um plano de falha (Salamuni, 1998). 

As camadas mais superficiais dos sedimentos argilosos, ao longo de alguns metros, 

podem exibir processos de alteração incipientes (plintificação) ou que evoluíram para 

laterização. Nessas condições, a coloração do material torna-se variegada, amarelada 

ou avermelhada, e sua consistência tende a se reduzir. E. Salamuni e R. Salamuni 

(1999) descrevem horizontes lateríticos com 0,5 m de espessura, tendo constatado 

também a presença de crostas ferruginosas limoníticas, com cerca de 5 cm. As 

superfícies polidas deixam de ser discerníveis à medida que o intemperismo do 
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material se acentua. A caulinita assume uma maior parcela na composição do solo 

alterado, ocorrendo também hematita e gibbsita (Fortin, 1989). 

O segundo grupo de sedimentos – os arcósios e areias arcosianas – aparece 

ocasionalmente em meio aos depósitos argilosos como formas tabulares e 

lenticulares, em diferentes profundidades (Becker, 1982). Salamuni (1998) 

identificou uma maior freqüência dessas areias nas áreas situadas entre a porção 

central e a periferia da bacia. Predominam no material grãos angulares e sub-

angulares de feldspato, quartzo e quartzito, apresentando uma granulometria 

variável. O feldspato aparece com teores entre 20 e 40 % (Bigarella e Salamuni, 

1962). A coloração desses solos pode ser variegada, cinza, avermelhada ou – quando 

os feldspatos encontram-se alterados – esbranquiçada. Em geral, a matriz dos 

sedimentos é formada por grãos arenosos de menor dimensão, podendo-se observar 

ainda silte ou argila. 

De acordo com Felipe (1999), os pacotes de arcósios apresentam espessuras de até 

3,0 metros, sendo que sua extensão pode alcançar grandes áreas. As areias arcosianas 

possuem uma espessura bastante irregular (E. Salamuni e R. Salamuni, 1999). 

Camadas arenosas compostas exclusivamente de quartzo também podem ser 

encontradas, sendo que nesses casos os estratos tendem a exibir pequena espessura e 

material mais selecionado (Salamuni, 1998). 

O terceiro litotipo – os depósitos conglomeráticos – ocorre tipicamente na base da 

Formação Guabirotuba, podendo ser observado em afloramentos nas bordas da bacia. 

Consistem em materiais granulares – com diâmetros entre 1 e 50 mm, que podem 

alcançar até 100 mm – inseridos em uma matriz argilosa. A proporção aproximada 

de material grosseiro em relação à matriz é de 50 % (Felipe, 1999). O material 

granular das bordas oeste e noroeste da bacia tende a se constituir por conglomerados 

de quartzo e quartzito, enquanto que a leste e sudeste os sedimentos são mais 

arcosianos, aparecendo fragmentos de granitos, migmatitos, diabásios e fragmentos 

ferruginosos (Salamuni, 1998). Essa distribuição mostra-se compatível com os tipos 

de rochas que predominam nas áreas fonte mais próximas. 

O quarto grupo de sedimentos é constituído pelos caliches. De acordo com Salamuni 

(1998), esses depósitos carbonáticos aparecem mais superficialmente, em camadas 

com poucos metros de espessura. Os caliches possuem a peculiaridade de estarem 
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associados a minerais do grupo das terras raras, tais como lantanita, neodímio, 

praseodímio, gadolíneo, samário e európio. De acordo com Becker (1982), soluções 

contendo terras raras teriam sido procedentes de áreas fonte graníticas, sendo que as 

ocorrências desses elementos nos caliches relacionam-se com antigos canais de 

drenagem. Informações detalhadas sobre as terras raras da Formação Guabirotuba 

podem ser encontradas nos trabalhos de Trescases et al. (1986), Fortin (1989) e 

Fortin et al. (1989). 

Um perfil genérico da Formação Guabirotuba, proposto por Felipe (1999), está 

representado na Figura 2.10. Abaixo de uma camada superficial de colúvio, um 

estrato de “solo residual maduro” vermelho é caracterizado. Subjacente a esse 

material aparecem as camadas de argilas, nas quais intercalam-se depósitos 

arcosianos. Deve-se observar que o solo residual maduro do perfil da Figura 2.10 

poderia eventualmente ser associado à Formação Tinguis proposta por Becker 

(1982). No entanto, apesar do estudo abrangente e aprofundado de Salamuni (1998) 

referendar a Formação Tinguis como unidade distinta da Formação Guabirotuba, não 

existe consenso a respeito de tal enfoque. 

Na opinião do autor do presente trabalho, a despeito da controvérsia existente em 

torno da Formação Tinguis, de um ponto de vista geotécnico é conveniente distinguir 

os solos a ela relacionados dos materiais da Formação Guabirotuba, pois o 

comportamento dos materiais das duas unidades é distinto. No entanto, deve-se 

destacar que a crescente urbanização e até mesmo a demanda de solo para aterros – 

os sedimentos retrabalhados em questão, nos quais predomina a caulinita (e.g. 

Massad et al., 1981), são mais estáveis que as argilas expansivas típicas da Formação 

Guabirotuba – têm contribuído para descaracterizar a ocorrência da Formação 

Tinguis. No campo, o contato entre as duas formações é facilmente identificável 

quando um diastema (linha de seixos) se faz presente. Caso contrário, pode ser difícil 

discernir os solos da Formação Tinguis de horizontes mais laterizados da Formação 

Guabirotuba. 

Conforme exposto no item 2.3, os depósitos da Formação Guabirotuba exibem sinais 

de atividade tectônica. Evidências de que agentes tectônicos imprimiram padrões de 

fraturamento nos sedimentos terciários são apresentadas por Salamuni et al. (1997) e 

Salamuni (1998). As fraturas estariam associadas a um cisalhamento rúptil, com 
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planos mergulhando em ângulos médios a altos. Fraturas verticais também se fazem 

presentes. No mapa geológico da Figura 2.3 estão indicadas inúmeras falhas e juntas 

que cortam a Bacia Sedimentar de Curitiba. Os padrões de direcionamento são 

bastante variáveis, tanto no sentido N-S e E-W como NE-SW e NW-SE. 

 

Solo Transportado
Esp. 0,5 a 2,0 m. Cor castanho a negro.

Linha de Seixos

Solo Residual Maduro
Cor vermelho, homogênio.
Argilo mineral principal: caullinita 1:1 - Esp.  0,5 a 5,0m

Arcósios

 

Argilas Alteradas
Cores variadas (roxa, amarela, variegada)
Argilo mineral principal: esmectita 2:1 Esp. 1>5 m

Arcósios 

Arcósios

Argila cinza esverdeada
Argilo mineral principal: esmectita 2:1  Esp. 1 a 50 m

Arcósios/Cascalho

Saprolito gnaisse-migmatito
Argilo mineral principal: caulinita 1:1

 
Figura 2.10. Perfil da Formação Guabirotuba (Felipe, 1999). 
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Os falhamentos da Bacia de Curitiba se manifestam desde o embasamento até os 

depósitos coluvionares recentes. Nos sedimentos da Formação Guabirotuba, as falhas 

possuem extensões pequenas, com uma ordem de grandeza que em geral é 

milimétrica a métrica. A Figura 2.9 ilustra essa feição. Conforme apontado por 

Salamuni (1998), os planos de falhas orientam-se preferencialmente para 

N60º-80º/N240º-260º e N140º-150º/N320º-330º, sendo N-S e N40º-50º/N220º-230º 

uma direção secundária. Juntas e diáclases, que também se configuram como 

resposta aos esforços tectônicos, aparecem em sistemas. Nos sedimentos, suas 

direções são de certo modo aleatórias, mas pode-se delinear orientações 

predominantes para N40º-90º/N220º-270º e N120º-150º/N300º-330º e, 

secundariamente, N10º-20º/N190º-200º. 

2.5 Comparação com Outras Unidades Sedimentares 
do RCSB 

Conforme descrito anteriormente, o Rift Continental do Sudeste do Brasil – RCSB 

engloba uma série de bacias (Figura 2.2), as quais apresentam feições que as tornam 

semelhantes sob um enfoque geológico. Neste item, ainda que preliminarmente, 

serão efetuadas algumas comparações entre a Bacia de Curitiba e outras unidades do 

RCSB, particularmente com a de São Paulo, que apresenta a maior quantidade de 

informações. 

Trabalhos como os de Hasui e Carneiro (1980), Suguio (1980), Melo et al. (1989), 

Riccomini (1989), Riccomini e Coimbra (1992) traduzem a evolução dos 

conhecimentos geológicos a respeito dos sedimentos que preenchem a Bacia de São 

Paulo. Riccomini (1989) e Riccomini e Coimbra (1992) dividem os sedimentos dessa 

bacia entre a seqüência basal do Grupo Taubaté – englobando as Formações 

Resende, Tremembé e São Paulo – e a Formação Itaquaquecetuba. 

A Formação Resende – que possui sua seção tipo na bacia homônima – compreende, 

na região do município de São Paulo, sedimentos situados abaixo da cotas 710-

720 m (Cozzolino et al., 1994). Englobando cerca de 80 % do preenchimento  

sedimentar da Bacia de São Paulo (Riccomini e Coimbra, 1992), a Formação 
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Resende abrange as argilas duras cinza esverdeadas e as “areias basais” descritas por 

Vargas (1992), Cozzolino (1996) e Vargas et al. (1998). A Formação Tremembé 

caracteriza-se pela ocorrência de argilas verdes de origem lacustre. Na cidade de São 

Paulo, tal material foi identificado inicialmente nas escavações da Estação Barra 

Funda do Metrô. Riccomini (1989) correlacionou essas argilas aos depósitos 

lacustres que ocorrem na Bacia de Taubaté. 

A Formação São Paulo compreende pacotes de argilas siltosas e areias argilosas 

vermelhas e variegadas, caracterizadas por uma intensa laterização (Yassuda et al., 

1992). Sua principal área de exposição se dá no espigão central da cidade, onde 

ocorrem em cotas superiores a 750-760 m (Riccomini e Coimbra, 1992). A 

Formação Itaquaquecetuba consiste em depósitos granulares, encontrados sob as 

calhas das atuais drenagens principais. De acordo com Riccomini e Coimbra (1992) 

essa unidade não possui relação com os sedimentos terciários. 

Ressalvando-se as peculiaridades que evidentemente cada formação geológica exibe, 

os seguintes aspectos podem ser delineados como sendo comuns, em maior ou menor 

grau, às unidades terciárias do RCSB: 

• gênese das bacias; 

• litologias das áreas fonte dos sedimentos; 

• idade dos sedimentos; 

• ambiente e mecanismos de deposição; 

• granulometria e composição dos sedimentos; 

• fraturamentos de origem tectônica. 

A gênese das bacias do Rift Continental do Sudeste do Brasil, conforme descrito no 

item 2.1, deu-se após a Reativação Wealdiana e abertura do Atlântico Sul. Uma 

tendência de subsidência na Bacia de Santos e o soerguimento da região costeira 

adjacente – eventos que determinaram movimentações verticais opostas – teriam 

provocado a ruptura da porção crustal e dado origem ao Rift, gerando-se as 

depressões que constituem as bacias tafrogênicas (Melo et al., 1985). Na Bacia de 

Curitiba, os agentes tectônicos conduziram à formação de uma calha associada a 

hemi-grábens, basculada para NE-SW e relativamente rasa – sua profundidade seria 

ligeiramente superior a 100 m (Bigarella et al., 1965). Uma tendência semelhante 

ocorreu na Bacia de São Paulo, a qual no entanto apresenta um basculamento para 
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NNW e uma profundidade sensivelmente maior – os sedimentos depositados 

excedem 250 m de espessura (Riccomini e Coimbra, 1992). A Bacia de Taubaté – 

que segundo Riccomini e Coimbra (1992) no passado possuiria uma ligação física 

com a Bacia de São Paulo – chega a apresentar até 500 m de profundidade (Hasui e 

Carneiro, 1980). 

As litologias das áreas fonte dos sedimentos que predominam ao longo do Rift 

pertencem ao embasamento cristalino e afloram, por exemplo, na Serra do Mar. 

Consistem basicamente em rochas metamórficas, migmatitos e granitóides. Na Bacia 

de São Paulo, os sedimentos terciários estão assentados sobre gnaisses, micaxistos e 

migmatitos (Coutinho, 1980). Corpos graníticos destacam-se como altos na 

topografia. Riccomini et al. (1992) apontam a presença, na Região Metropolitana de 

São Paulo, de granitos, gnaisses, xistos, anfibolitos, milonitos, rochas 

metassedimenares e carbonáticas. A grosso modo, essas litologias não diferem das 

encontradas no embasamento e áreas vizinhas da Bacia de Curitiba. 

A idade dos sedimentos terciários do RCSB pode ser posicionada no Oligoceno, 

época na qual se deu a principal fase de sedimentação nas bacias (Riccomini e 

Coimbra, 1992). A idade da Formação Guabirotuba foi inicialmente considerada 

como sendo plio-pleistocência (Bigarella e Salamuni, 1962; Becker, 1982). 

Entretanto,  Salamuni (1998) atribuiu o início da deposição ao Oligoceno-Mioceno, o 

que insere os sedimentos terciários de Curitiba no mesmo contexto das demais 

unidades tafrogênicas. Na Bacia de São Paulo, a origem das Formações Resende, 

Tremembé e São Paulo também é atualmente referida ao Oligoceno (Riccomini, 

1989). Essas datações são baseadas principalmente em ocorrências fossilíferas, que 

são mais freqüentes nos sedimentos de São Paulo do que em Curitiba. 

O ambiente e mecanismo de deposição dos sedimentos nas bacias tafrogênicas do 

RCSB mostram-se condicionados por agentes tectônicos e alternâncias 

paleoclimáticas. Conforme descrito no item 2.4, previamente à deposição da 

Formação Guabirotuba, um clima úmido teria dado origem a um espesso regolito nas 

áreas fonte. Uma fase de clima árido a semi-árido se sucedeu, durante a qual se 

processou a deposição. Estando o terreno desprovido de vegetação, precipitações 

torrenciais ocasionais transportariam o regolito sob a forma de leques aluvionais, que 

apresentariam baixa capacidade de seleção. Condição semelhante ocorreu, por 
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exemplo, em boa parte da Formação Resende (Riccomini e Coimbra, 1992) e na 

Formação Pariquera-Açu (Bigarella e Mousinho, 1965). Na porção central da 

Formação Guabirotuba os sedimentos argilosos foram depositados em lagos, 

ambiente que se verifica também na Formação Tremembé. 

Entretanto, deve-se notar que há regiões da Bacia de São Paulo nas quais a deposição 

se deu em regime fluvial, o qual não é encontrado nos sedimentos terciários de 

Curitiba. Na Formação Resende, esse mecanismo distinto ocorreu em áreas centrais 

da bacia, onde rios entrelaçados deram origem aos depósitos. Na Formação São 

Paulo, um sistema fluvial meandrante teria caracterizado a sedimentação 

(Riccomini, 1989). 

A granulometria e a composição dos sedimentos terciários do RCSB mostram-se 

dependentes das condições vigentes durante a deposição. De um modo geral, as 

unidades terciárias do Rift caracterizam-se pela presença de material argiloso, cuja 

origem estaria associada ao intemperismo químico nas áreas fonte dos sedimentos. O 

argilo-mineral predominante na Formação Guabirotuba – a esmectita – é o principal 

componente também dos sedimentos argilosos das Formações Resende e Tremembé 

(Riccomini, 1989). A presença de esmectita estaria associada ao clima árido a semi-

árido que vigorou durante a sedimentação. A caulinita, que na Bacia de Curitiba 

predomina nas argilas da Formação Tinguis, é característica também dos solos da 

Formação São Paulo. Outra feição da Bacia de Curitiba – as ocorrências de caliche – 

faz-se presente também nas Bacias de São Paulo, Taubaté e Resende (Riccomini e 

Coimbra, 1992). 

Os solos terciários das bacias do RCSB ainda exibem tipicamente materiais 

granulares. Assim como na Formação Guabirotuba pacotes arenosos, muitas vezes 

arcosianos, ocorrem intercalados nas argilas, outras unidades também possuem essa 

feição. Bigarella e Mousinho (1965) destacam que os sedimentos da Formação 

Pariquera-Açu se assemelham bastante aos da Formação Guabirotuba, apresentando 

camadas arcosianas intercaladas com siltes areno-argilosos. A Formação Resende 

também se caracteriza por intercalações granulares, sendo exemplo típico as “areias 

basais”. Deve-se notar que, embora grãos de feldspato estejam presentes tanto nas 

areias como argilas da Formação Resende (Riccomini e Coimbra, 1992), sua 
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ocorrência é menos freqüente que a observada na Formação Guabirotuba. Camadas 

arenosas também são comuns na Formação São Paulo. 

Fraturamentos de origem tectônica são uma das características marcantes dos 

sedimentos do Rift Continental do Sudeste do Brasil. O tectonismo encontrado na 

Formação Guabirotuba insere-se em um contexto maior, que deixou registros no 

embasamento e nos sedimentos das demais bacias tafrogênicas. Na Formação 

Pariquera-Açu, os planos de falha exibem direções preferenciais para NNW e NE 

(Riccomini et al., 1984). A Bacia de Taubaté possui falhamentos associados à gênese 

extensional e a um segundo evento transcorrente, que gerou feições de 

movimentação horizontal (Ricomini, 1989). A Bacia de Resende, de acordo com 

Melo et al. (1985), apresenta quatro conjuntos de falhas, com direções ENE, NNE, 

NNW e WNW. A Bacia de Volta Redonda mostra falhamentos orientados para NE e 

ENE, os quais geraram sua calha e foram reativados durante a sedimentação terciária 

(Riccomini et al., 1985). Em um trabalho de síntese, Campanha et al. (1985) 

destacam a semelhança entre as estruturas e eixos de tensões das diversas bacias 

tafrogênicas do sudeste brasileiro. 

Na Bacia de São Paulo, Riccomini (1989) agrupou as estruturas em dois conjuntos 

principais. O primeiro grupo envolve feições Pré-Cambrianas e o segundo refere-se 

às estruturas de reativação, que afetaram tanto o embasamento como os sedimentos. 

O padrão de falhamentos, que possui as direções ENE a E-W, NNE, NNW e WNW, 

seria análogo ao das bacias situadas mais ao norte. Deve-se observar que o 

tectonismo da Bacia de São Paulo é sensivelmente mais intenso que o observado na 

região de Curitiba. Esse fato se reflete tanto na profundidade distinta das calhas das 

duas bacias como nos rejeitos dos falhamentos, que em São Paulo responderam por 

deslocamentos entre blocos do terreno da ordem de dezenas de metros. 

A breve discussão efetuada neste item permite concluir que as bacias do RCSB 

exibem uma série de similaridades do ponto de vista geológico. Assim, é possível 

que um aprofundamento de pesquisas possa vir a identificar também tendências 

comuns entre as propriedades geotécnicas dos sedimentos terciários do Rift 

Continental do Sudeste do Brasil. 


