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RESUMO

A presente dissertação tem por objetivo discutir
os resultados do projeto de estudo da facies e provável origen
dos diamictitos neopaleoz6icos do Subgrupo Itararé, aflorantes no
sul do Estado do Paraná e norte do Estado de Santa Catarina, e de
algumas rochas sedinentares a eles assocíadas.

0 estudo baseou-se no exane megascópico de caracte
rísticas estruturais, texturais e nas relações estratigráficas, a
lén da anátise paleontológica dos diamictitos e de outros sedirnen
tos, expostos en cortes das rodovias BR-116 (entre os kns 174, no
Paraná, e 26, em Santa Catarina), BR-47ó (entre os kms 48 e 114)
e BR-Z77 (entre os Krs 158 e 226), os dois últinos totalmente incluídos no Estado do Paraná, perfis estes infotrnalnente designados como Campo do Tenente-Itaiópo1is, Lapa-São Mateus do Su1 e
Palmeira-Irat.i, respectivanente.

Itararé, na

a estudada, corresponde
a una seqllência sedirnentaï con espessura náxina de 760 n, subdivi
dida em três forrnações, a saber: Campo do Tenente (espessura náxi
na estimada: 200 n), Mafra (310 rn) e Rio do Sul (250 m).
O Subgrupo

âre

Diamictitos distribuem-se de nodo generalizado nas
três unidades,.podendo constituir a litologia predoninante em algu
nas seções, juntanente com os arenitos, folhelhos, siltitos, var-

vitos e ritnitos.
Basicarnente

grandes grupos

, os díamicti¿os subdividern-se en dois

, isto ê, os naciços ou não estz'atifieados e os es-

tratificados, estes de ocorrência nais conun. Pelo menos 1-1 tipos
difeîentes de diarnictítos naciços e estratificados foram distj¡gui
dos e caracterizados. A partir daí, tentou-se interpretar os procês-

sos sedirnentares envolvidos na sua deposição, sua facies e prováve1
paleoanbiente, utílizando-se, para isso, as infornações da litera
tura sobre necanismos e ¡nodelos de sedinentação glaciogênica, cenozóica e recente, que ocoïre nos dornínios terrestre e narinho da

-xglaciação. Cgnp l ernen t arnen te, forarn, tambén, utilizadas as inforna
ções derivadas da aná1ise palinológica e rnicropaleontolõgica de a
nostras dos dianictítos e outras rochas locais.
0s diamictitos maciços incluen tilitos de alojaÌnento e tilitos basais, depositados en condições terrestres ou sub
aquáticas. Estrati.f i.cação foi encontrada en zonas dos tilitos basais, sendo nais conum em vários tipos de diamictitos depositados
através de diversos processos de fluxo gravitacional de massa
(por exenplo, fluxo de detTj.tos, fluxo sLunz'y e correntes de turbidez). Estes tarnbén podem incluir corpos for¡nados subaerea¡nente,
mas, principalnente, em condições subaquáticas, ern parte marinhas,
conforme de¡nonstrarn os fósseis associ.ados.

Diamictitos das diferentes facies compõem pelo menos 3 associações 1ito1ógicas a) terz,estne/de geLeira ttgroundedt!
representada por tilitos de aloj anento ou basais, repousando sobre embasanento polido, estriado ou cisalhado, ou em contato late
ral con depósitos fluvio-glaciais; b) plataforna ínbez,na/de gelei
ra t'gz,oundedt', que pode, tarnbén, incluir tí1ítos de aloj anento ou
tílitos basais sobre enbasamento polido ou cisalhado, por6n recobertos por sedinentos subaquáticos, inclusive narinhos ; c) platadetritos
forma eæterna/baciaL, incluindo depósitos de fluxo de
glaciogênicos, alguns espessos e extensos, associados a folhelhos
narinhos e varvitos espessos.
Enbora as associações não ocorran exclusivanente
em nenhuma das fornações do Subgrupo Itararé, de nodo gera1, pode
-se dizer que a associação terrestre/de geleira grounded tenðe a
predoninar no intervalo basal do Subgrupo Itararé (Fornação Canpo
do Tenente), que pode, tanbém, incluir facies de plataforrna interna/de geleira gnounded. A segunda associação parece ser mais comurn na parte rnédia do Subgrupo Itararé e, localmente, na sua par
te superior (Formações Mafra e Rio do Sul) . A Irornação Mafra nostra, localnente, un conjunto de facies atribuíveis ã associação
de plataforna externa/bacial. Algunas feições en diamictitos e se
dimentos associados da Formação Rio do Sul, sugeren recorrêncj.a da
associação terrestre/de geleira grounded na parte superior do Ita

râîe.
base na identificação de tilitos de alojamento ou basais, associados com substrato polido, estriado ou cisathado, pelo menos 6 ou 7 avaneos das geleiras neopaleozóicas fo
ran discriminados ern um dos perfis (BR-116). Nen todas essas fases puderarn, contudo, seï reconhecidas nas outras seções estudaCorn

das.

0 Subgrupo Itararé, na área, é, tambén, notáve 1 pe
la presença de extensos e espessos corpos de arenitos fluviais
interpretados como pertencentes ã Fornação Mafra, nas que cortam
esses sedinentos enbutindo-se en rochas da Fornação Canpo do Tenente. 0 mais inportante 6 o Arenito Lapa, um longo e sinuoso cor
po descontínuo, sob a forma de canal, em contato erosivo sobre
dianictitos, que se estende de SE-N0, infletindo-se, depois, para o norte, por cerca de 60 k¡n, e que se origina junto à margen
atual da Bacia,a SE, conforme indican as nedidas de paleocorrentes (estratificação cruzada, lineações de partição, etc), desapa
recendo a N0 de Lapa,

arenitos, varvitos tÍpicos forarn identi
ficados em vários níveis do Subgrupo ltarar6, na área. Enbora,no
geral , restritos ao intervalo basal da seqtlência (Fornação Campo
Além dos

do Tenente) , nos perfis exaninados, seções espessas dessa litolo
gia foran, tambén, encontradas, intercaladas con folhelhos e silti
tos narinhos e depósitos de fluxo de detritos glaciogênicos, na
parte nédia-superior da Fornação Mafra. Neste caso, a gênese des
ses ritnitos dependeïia da afluência de grandes volurnes de água
de degelo atê a bacia de deposição.
Quanto à paleogeografia, a orientação paralela
das feições de abrasão do ernbasamento (estrias) , das paleocorren
tes dos sedinentos associados, dos eixos e dos corpos lineares
de arenito fluvial , ou fluvio-glacia1 , a1én das dobras e lineações de arrasto, ligadas aos rnovirnentos de massa que afetaran
os dianictitos, indícaÍì que estes foram depositados diretamente

por ge10, ou resultara¡n da redeposição de sedinentos glaciogêni-

-xI1-

cos, seja en arnbiente terrestre ou subaquático,
em

geral, paralelamente ao paleodeclive , a

em parte rnarinho,
partir ¿le fonte perma-

nenternente situada ao sudeste da região pesquisada. As isópacas
do intervalo basal do Subgrupo Itararé configuran sulcos alongados que se estenden da margen ao interior da Bacia, tanbérn orientados paralelarnente às feições dírecionais acina, e que poderian
corresponder a vales nodificados pela abrasão glacial.

, interpreta-se a sedjrnentação do in
tervalo inferior do Subgrupo Itararé corno, pre dorninantenente , cont i
nental, terrestÌe e subaquática. A deposição dos pacotes rnédio e
superior jâ teria ocorrido, ao que tudo indica, en condiçõds, no
geral , subaquãticas, provavelmente! en grande parte, narinhas, po
rén incluindo a recorrência de facies terrestres da glaciação. A
freqtlência de evidências de' novinentos de nassa e de seções contendo fósseis narinhos, na ã.rea de Rio Negro-Mafra, configura a
De rnodo geral

presença de urn corpo d'água ¡narinho na área, tanbén sugerido pela
deposição das isópacas do intervalo nédio do Subgrupo Itararé.

-xr11ABSTRACT

dissertation airns to discuss the results of a project of study of the facies and probable origin of
the Late Paleozoic diarnictites frorn the ftaraIê Subgrorrp' cropL
ing out in southern Paraná and northern Santa Catarina States
and of sorne of the associated sedinents '
The present

of structural,

The study was based on the rnegascopic exanination
textural features and of the stratigraphic rela-

tionships, besídes the paleontologi-ca1 analysis of the diani-ctites, and of other seiliments exposed in road cuts along BR- 116
Santa Catarina
(between kn 174, in Paraná State and 26, in
State) , BR-476 (between kn 48 and 114) and BR-277 (between krn
158 and 226), both in Paraná State, also inforrnally designated
as Canpo do Tenente-Itaiópolis, Lapa-São Mateus do Sul and Pa1¡ne i ra' I rat i sections , lespectively'

Itararé Subgroup ín the area corresponds to a
sequence of up to 760 n, subdivided into the three fornations,
nanely: Canpo do Tenente (200 n), Mafra (310 m) and Rio do Sul
The

(2s0 n).

Dianictites are widespread in the three fornations, where they nay constitute the nain conponent together
with sandstones, shales, siltstones, varvites and rhythnites'
Basically, the d¿(tmictíl;es make up two groups,
the massiue or non-stratífied anð lLhe stratif¿ed, the latter of
nore connon occurrence. At least 11 different types of nassive
and stratified dianictites could be distinguished and characterized. On the basis of this, an atempt was rnade to interpret the
sedinentary processes involved in deposition of the dianictites,
their facies and probable paleoenvironnent ' in the light of published infornation rnechanisrns and ¡nodels of glaciogenic sedinentation in terrestrial and rnarine realrns, of the Cenozoic and
recent glaciations. Information derived from palynological and

-XIV-

micropaleontological analyses of sanples of diamictites
other rocks have also been cornplernentarely used.

and

Massive diarnictìtes j.nclude lodgenent and basal
tillites for¡ned under terrestrial or subaquatic conditions.Strat
ificatj-on nay appear in parts of the basal tillites but is nore

feature of the several types of diamictites deposited by
different mass gravity flow processes (e.g., debris f1.ow "s1urry "
flow, turbidity currents). These may also include bodies forrned
subaerially, but are mainly subaquatic, in part rnarine, as demonstrated by the associated fossils.
comnon

Dianictites of the different facies conpose at
Ieast three lithological associations, narnely: a) terrestríal¡'
resting on
grounded gLacien, represented by lodgenent tillites
polished, striated or sheared basenent, or in lateral contact
with f l-uvio-g1acial deposits; b) intez,naL sheLf/grounded gLacíer',
overlying po1
which nay also include lodgement or basal tillites
ished, finely striated and sheared basenent, but recovered by
subaquatic sedinents, including narine ones; c) eæl:ernaL sheLf/
basinaL represented by glaciogenic rnass gravity flow sedíments,
sone thick and extensive, associated with narine
shales and
thick varvi te s .
the associations do not occul' exclusively
in any of the three forrnations of the ltararé, in general terns,
the tez,r'estz,LaL/gt,ounded gLacler type seetns to predominate in
the basal interval of the Itararé Subgroup (Canpo do Tenente For
mation) , which nay also include inl;ernaL sheLf/grounded gLacier
facies, The second association seens to be nore cornmon ín the
niddle part of the Itararé Subgroup and locally in its upper sec
tion (Mafra and Rio do Sul Fornation). The Mafra Forrnation also
exhibits 1oca11y a set of facj.es assigned to e&berka.L sheLf/
basinaL association. Sone features of the diamictítes and associated sediments of the Rio do Sul Formation suggest reccurrence
of the terrestr'íal/grounded gLøciez' association in the upper
part of the Itararé Subgroup,
Though
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the basis of the ídentification of lodgenent
or basal tillites overlying polished, striated or sheared basenent, at least 6-7 glacier advances have been recognized along
one profile (BR-116) ' Not all- of these phase however could be
recognized along the other sections studied.
On

ltarar6 Subgroup in the area is also notable
bytheoccurrenceofextensiveandthick,fluvialorglacio-fluvial sandstone bodies, belonging to tlìe Mafra Formation, but cut
ting down being included within sedirnents of the Carnpo do Tenente Fornation. The most inportant of these is the Lapa sandstone '
alongsinuousanddiscontinuouschannellfill,inerosionalcon
tact on dianictites, trending initially fron SE-NW, later inflec
ting toh¡ards N, along at least 60 kn, originating close to the
The

present basin rnargin as indicatecl by paleocurrent neasurements,
disappearing in the area to the NW of Lapa'

Besides the sandstones, varvites were identified
at several 1eve1s within the Itararé Subgroup' Through' in general restrict to the basal interval (Canpo do Tenente Formati on)
in the sections exanined, thick sections of this rock have been
found intercalated with narine shales and siltstones and 91aciogenic f1ows, in the niddle upper part of the Mafra Forrnation'
In this case, the genesis of this sedinent would depend on large
anount of nelt r^¡ater flowing into the depositional basin'
,

Paleogeographically, the para11el disposition of
linear
the striae, paleocurrents, axes of the glacio - fluvial

of the folds and drag-lineations due to mass
gravity flow affecting the dianictites, all point out to their
deposition, directly by the ice or as result of redepositíon of
glacíogenic sedirnents, either in terrestrial or in subaquatic 'in
part narine environrnent, accorcling to the pa1-eoslope and fron a
pernanent source towards S and SË' Isopachs of the lower interval
of the Itararé Subgroup show elongated sulci extending fron the
nargin towards the basj-n interíor, also trending para11e1 with
the above directional features. These fnay corTespond to valleys
cut in the basenent and nodified by glacial erosion'
sandstone bodies,
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In general terns the sedinentation of the lower
interval of the ltara'ré Subgroup is interpreted as havíng occurÏed under predoninant continental conditions., both terrestrial and subaquatic,
on
Deposition of the middle anci upper sections
the other based is interpreted as nostly subaquatic, probably na
rine, but including also recurrence of the terrestrial cc¡rditions
of the glaciation. Abundant evidences of nass gravity flow of
dianictites and associated sedinents and intercalation of several
marine sections in the Rio Negro-Mafra area, as well as the isopach nap are suggestive of the presence of a sizeable narine
sewater body covering this part of the Paraná Basin, during
dimentation of the niddle section of the Itarará.
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INTRODUÇÃO

A presente dissertação constitui urna extensão de
projeto de estudo estratigráfico siste¡nãtico do Subgrupo Itarar6

(Neopaleozóico), ao longo da faixa lesle de afloramentos dessa
irnportante unidade sedirnentar da Bacia do Paraná, ern andamento
no Departanento de Paleontologia e Estratigrafia, do Instituto
de Geociências, da Universidade de São Paulo,

Iniciacio em 1972, através de convênio firnado entre o Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo e a
Conissão Nacional de Energia Nuclear, o projeto teve, como prinei
ros resultados, a preparação de duas dissertações de Mestrado,por
SAAD (1977) e SANT0S (1979), relacionadas, re s pe c t i vament e , con
evolução
aspectos da estratigrafla física e bioestratigrafia,
tectono-sedimentar, e con as características, distribuição e facies dos diarnictitos do Subgrupo, na região nordeste da Bacia do
Paranã, en território paulista. Adicionalnente, vários artigos
dessas
científicos, tratando de alguns resultados específicos
pesquisas, vieran à luz, dentre os quais os de ROCHA CAI'IPOS et
aL (1976 e 1977), ROCHA CAMPOS E SANTOS (1981a e b) e S.AAD et
a1. (1979).
As pesquisas de SAAD (1977) e SANTOS (1979) forarn
pioneiras no desenvolvinento e aplicação de una metodologia para
o levantamento semí-detalhado de seções estratigráficas, ao 1ongo de estradas de rodagem e de ferro que cruzan a faixa de aflo
ranentos, levando en conta as condições de afloramento, mergulho
regional e topografia, prevalescentes nesta parte da Bacia do Pa
raná. Desse ¡nodo, foi possível obter scções colunarcs aproximadas, representatívas da seqllêncì.a Itararó, no nordeste da Bacia,
e exibindo a distribuição dos diamictitos e outras litologias do
Subgrupo, suas relações nútuas, as estruturas, texturas e feia16m
ções sedirnentares, principalmente as de natureza glacial,
da ocorrência de fósseis vegetais e anirnais.

A col.eta sistenática

c1e

litologias divers;¡s, in-

-2-

cluindo diamictitos e outras rochas clãsticas, permitiu a realiza
ção de análises palinológicas e a obtenção de urna variada microflora, constituída de esporos, poLens e paleonicroplâncton (tasna
náceas), cujas distribuições vertical e lateral , serviran de base para una tentativa de subdivisão bioestratigráfica da seqtlência aflorante do Subgrupo Itararé, no Estado Ce São Paulc (SAAD,
L977). As características granulonétricas dos dianictitos e sua
variação na vertical , forarn investigadas, através da análise das
nesnas amostras, por SANTOS (1979), corn o objetivo de rnedir parâmetros úteis para a interpretação dos rnecanismos de sedimentação.
A aná1ise de facies dos dianictitos levou en conta
informações de literatura, existentes na 6poca, sobre a sedinenta
ção glacial cenozóica e recente em Spitzbergen e Islândia, como,
por exenplo, BOULTON (1968 e 7972a.), envolvendo, principalmente,
o anbiente glacio-terrestre, e na plataforna continental da Antár
tida (CAREY q AHMAD, 1961; ANDERSON, 1972), envolvendo,predominan
tenente, a sedirnentação glacio-marinha. Desse nocIo, foi possíve1
identificar dj-anictitos rnaciços correspondentes a tilitos basais,
alén de outros, estratificados, forrnados por ação de vários tipos
de fluxos gravitacionais de nassa (tilitos c1e fluxo).
O núrnero

mínino de 9 avanços e recuos das geleiras

neopaleozóicas foi interpretado, com base na distribuíção dessas
facies e en sua extensão ocid.ental, na parte interna da bacia. Es
ses elementos fora¡n utilizados para ulna reconstrução paleogeográfica geral da sedi¡nentação glacial na parte norte da bacia. Esta,
inclui un donínio, predorninantemente, terrestre da glaciação, correspondente ãs regiões norte-nordeste e central do Estado de São
Paul-o, e urn donínio, predoninantenente, subaquático, marinho, que
distribui-se nas partes oeste e norte clo rnesmo Estado, correspondente ã parte central e nais sudeste da Bacia do Pa::aná.

0s resultados obtidos por SAAD (I977) e
SANTOS
(1979), e a disponibilidade de una netodol-ogia e abordagen estratigráfica adequadas para a investigação dessa conp.lexa seqtlência
sedirnentar, representada pelo Subgrupo Itarar6, levou à tentativa
cle extensão da pesquisa ã região sul da faixa de afloranentos,
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en torno e ao su1 do Arco de Ponta Grossa, irnportante elentento
tectônico condicionador da evolução geológica da Bacia do Paraná.

(SAAD &
SANTOS, informação verbal), verificou-se que a região ao su1 do
Arco, nas regiões su1 do Estado do Paraná e llorte de Santa Catari
na, oferecia condições mais atraentes para a extensão da pesquisa,
em razâo de: dj.sponibilídade c1e estradas cruzando a faaxa afloran
te, mais ou lnenos pe rpendi cul arnent e ã direção dos estratos; de
informações geológicas regionais, inclusive de rnapearnento, que
permitem um melhor controle tectono-estTatigráfico das carnadas; e
una interessante variação de facies da unidade estratígrãfica em
relação ã pa.rte nordeste da Ðacia, conforne já afirnado por ROCHA
CAMPOS (1967) e FRAKES q CROWELL [1969).
Após um reconhecinento realizado em 1978

base nesses dados, formulou-se, pois, un pro
jeto de esturlo do Subgrupo Itarar6, ern particular dos diamictitos
e rochas associadas de origem glacial , estruturado de modo sini1ar aos projetos desenvolvidos por SAAD (1977) e SANTOS (1979),
Corn

ínterin, além de outros trabalhos importantes, já publicados nas décadas de 1960 e 1970, como BOULTON (1967,
19704 e b, 1971 , I972b, 1974, 7975 , 7976a e 1978) , BOULTON q
DENT (1974), e tsOULTON et al. (I974 e 1977), referentes a anbiente, predominantemente, glacio-terrestre, tornaram-se disponíveis
as infornações nais recentes sobre sedimentação glacío-narinha,na
margen continental da Antártida e no Alasca, dados esses, potencialnente, interessantcs como aná1ogos atuais da sedirnentação neo
paleozíica da Bacia do Paraná (ANDERSON , 7979 e t-983; ANDERSON et
a\., 7977, 1980a e b, 1983 e 1984; CLARK 6 HANSON, 1983; DOÌr4ACK,
1982 e 1983; DOMACK et at., 1980; MOLNIA, 1983; POMLL, 1983;WRIGHT
E ANDERSON, 1982; WRIGHT et al., 1983).
Nesse

A1én dos trabalhos mencionados

acina, BOULTON E
DEYNOUX (1981) elaboraran uma síntese e revisão a respeito de ¡nodelos glacio-terrestre e glacio-narinho, considerando o estado de
conhe cinento até aquela data.
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O

projeto deno¡ninado )r'igen das dianict.itos e

de

v.ochas assocíadas do Subgrupo f ta:r'ar,é, no suL do Estado do Paz,anã
e novbe do Estado de Santa Catarina, foi subnetido à PETROBRÃS en
1980, cono proposta de trabalho de Mestrado, a ser subsidiado por
aquela Enpresa, atravós de contlato com o IG-USP, dentro de seu

prograna de apoio aôs cursos de pós-graduação do país.
Após sua aprovação, em 1981, pôde-se contar não só
com o apoio financeiro da Ernpresa, cono, também, dispor de informações estratigráficas pertencentes ã rnesna, referentes ã área em

estudo, que fazen parte de relatórios inéditos. De particular interesse f orarn os dados cartográficos e geológicos, e de levantamento de perfis geológicos, e as seções colunares levantadas ao
longo da área, entre Campo do Tenente (PR) e Itaíõpo1is (SC), Lapa e São Mateus do Sul , e Palrneíra e São João do Triunfo, as duas
ú1ti¡nas, totalmente, incluídas no Estado do Paraná, parcialmente
uti"lizadas na presente pesquisa.
A exístência dos perfis e colunas estratigráficas,
facilitou, sen dúvida, a execução do trabalho, já que evitou parte da tarefa de levantamento topográfico básico, referente ãs duas
primeiras seções, Após o reconhecinento realizado, verificou-se
que o trecho Palrneira-Irat.i exibia aflorarnentos de rnelhor qualida
geral
de, a1én de ser melhor orientado, com respeito ã direção
das ca¡nadas sedimentares, do que o Palmeira-São João do Triunfo,
conforne já haviam apontado SAAII q SANTOS (informação verbal), finalrnente abandonado nesta oportunidad.e. Para esse trecho,
foran utilízados, ern grande parte, os perfil e seção levantados
por esses autores. Mesmo estes, contudo, tiveram que ser revisados e conplernentados , tendo en vista diferiren no enfoque estrati

grãfico utilizado.
Os objetivos básicos do

projeto foram., portanto,

os

seguintes:

a. Estabelecinento de facies dos diamictitos, atra
vés da análise de sua geometria, estruturas e relações estratigrá
ficas, e comparação corn modelos disponíveis de sedimentação em an
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biente glacio-terrestre, e subaquáti.co, inclusive glacio-rnarinho;

b. E stabelecirnento do ambiente de deposição dos
ritmitos (varvitos) associados aos di.anictitos, através da utiliz

açâo da mesna netodologia;

c. Estabelecimento do anbiente de deposição dos arenitos. Alguns dos corpos alongados, dentre os quais o Arenlto
Lapa, interpretado cono de origem fluvial (1'OMMASI , 1973), poden
corresponder, na realidade, a algum tipo de depósito fluvio-g14
cia1, inclusive do típo esker, A netodologia a ser utilizada seria aná1oga ã dos casos anteïiores;
lìeconstlução da evolução paleogeogrãfica do Sub
grupo Itara'ré, oa área, através da aná1ise de distribuição <1as fa
cies, acompanhada do levantanento de estruturas sedinentares direcionais.
c1,

A análise de facíes utílizada,baseou-se, pois, no
exane das características dos diamictitos, 1i.to1ogia. rnais importante na seqllência Itarar6. Jã a subclivisão de facies, fundarnenta
-se, essencialmente, na.s características da estratificação, feição sedinentar básica para a diagnose de origen dessas rochas; le_
vou em conta, ainda, un outro conj unto de r:aracterísticas,
cono
geometria dos corpos, textura, estrutura, relações de contato e
espaciais con outras litologias e con o embasanento, a partìr de
inforrnações da literatura e da experiência. pessoal, no canpo,
Complenentarmente, procedeu-se ã coleta sisternáti*
ca cle anostras de litologias c1ásticas finas, e de rliamict j.tos ,pa
ra as aná1ises palinológica e micropaleontológica. Tais j-nfornrações foran utilizadas, adicionalnente aos daclos físicos, para a
interpretação dos paleoarnbientes sedimentares, j.dade e cor:re1ação
da seqllôncia estudada,

relação a este aspecto, utilizou-se, cono refe
rôncia. o esquena bioestratigráfico geral desenvolvido por DAEMON
ô QUADROS (f970) para o Neopaleozóico d.a Bacia do Paraná, conpleCom

rnentado por DAEMON (1974), no que diz respeito ã integração dos
clados palinológj-cos de aflorarnentos e de outros grupos fõsseis.

No decorrer do trabalho, tornou-se evidente que as
facies e arnbíentes sedinentares das rochas do Itarar6, na área,di
feren substanci alrnente daquelas estudadas por SAAD (I977) e SANT0S (1979), ou identificadas por outros autores (SOARES €ì LANDIM,
I973), na parte noïdeste da Bacia do Para¡á, predoninando, aparen

tenente, os dia¡nictitos depositados en condições subaquáticas,
lo menos en parte marinhas.

pe

j-m, foì possÍve1 ensaj.ar, prelininarnente ,
a
subdlvisão faciológica básica da seqlJência Itarar6, divulgada em
algunas contribuições a reuniões científicas (R0CHA CAMPOS q CANU
Ass

T0, 1983 e 1984).
A eyolução do conhecimento veio a demonstrar, contudo, que a situação eÍa bastante rnais conplexa do que a inicialmente irnaginada, do que resultou a necess j.dade de revisar os co
mentáïìos e conclusões inicíais, conforrne ROCHA CAMPOS q CANUTO
(no prelo), e o presente trabalho de l4estrado,
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ÃREA DO ESTUDO

1,

E

TRABALHOS PRÉVIOS

1. Ãrea do Estudo

A área abrangida pelo presente estudo delinita-se,
ao norte, pela rodovia BR-277 (estrada que liga as cidades de Pa1
neira e Irati), pela rodovia BR-116 (entre as cidades de Canpo do
Tenente e Itaiópo1is), e, a leste e oeste, pelos linites inferior
e superior do Subgrupo Itarar6 (Figura -t),

vista geológico , a área en questão situa-se ao su1 do Arco de Ponta Grossa, importante elenento tectônico, que influenciou a sedinentação fanerozóica da Bacia do Para
nã (NoRTHFLEET et al., 1969).
Do ponto de

área, a faixa de aflorarnento do Neopaleozói
co tem sua direção infletida para SE, contornando o eixo do Arco.
0s dados da literatura indicam que as canadas, nessa região, são
subhorizontais, apresentando mergulhos regionais da orden de 1o.
Nessa

Ao que pârece, o Arco de Ponta Grossa, enbora tenha a sua conformação atual derivada de novinentos ocorridos,
principalnente, no Neojur'ássico-Eocretáceo, condicionou a deposição do Subgrupo Itara'r6, a julgar pela disposição das is6pacas g

xibidas no mapa da Figura 2, construído por

NORTHFLEET

et al,

(1e6e).

história tectono-sedimentar do A¡
co de Ponta Grossa, contudo, não estão, ainda, totalnente esclare
cidos. Segundo FERREIRA (1982), a tectônica regional é fortenente
influenciada poï um sistena de lineamentos orientados na direção
N0, correspondendo a zonas falhadas corno as do rio Piqueri e rio
Alonzo (VIEIRA, L973), 0 conportanento diferencial desses elernentos e os movinentos relativos, ascendentes e descendentes, dos
blocos do ernbasarnento, linitados por e1es, seriam os elenentos
condicionantes da evolução do Arco de Ponta Grossa, ao longo do
Os pornenores da

ternpo geológico.

cRosso//

DOt

MINAS

SUL ,'
(

GERAIS

)

SÃo

PAULo

)

-'-- \

.còpiJo.i v \r
\O PAULO

?

PARANA

'-l

¡U

(.-..
|I
do Ardio I
,-^,.!^ I oR.-.)'./^

I. Soored¡r
S.

-7

Þ

r( nenl e
,.qompo do
oo Te
.¡rRio
t)] Negro l

Sr.¡la a i
Anronio
r¡'o-oOiifiò
jrñìò \

M do
lr4.
do

i I

.N

CURtTtBA

)", ;¡'
?a

q

I

l8otáo'enlo do sur

.,q

\

\

(r.j

Q

STA. CATARINA

a

,-._.-.

\ '\.
RIO

ì

GRANDE

/---

..

Seções

pe sq

u

isodos

DO

SUL

F

I GURA

I -

O
t--#

IOO

2OO km

de localização da área do estu¿lo, incluindo os
três perfis pesquisados. Pontilhado: Subgrupo ltara
re. A leste: rochas nais antigas; a oeste: rochas

Mapa

mais j ovens

.

4go

¡

BRASILIA

- r/c FtF

+

esÃo pauuo

FLORIANOPOLIS

(
è

'Þ'

(v
Þ

!-,.,
/v,
'

ALEGRE
'-1'

O

ì
I
(./
o
o

leste: Itararé
l:=ll
ll. : .':l Oeste: Aquídauana
FIGURA

2 - Ãlea de aflorarnentos e mapa de isópacas do Subgru
po Itararé, e do Grupo Aqui.d^auana (NORTHFLEET et
al' , 1969) .

-11-

intervalos particulares do
Subgrupo Itararé, preparados por NIEÐEIROS et 41. (1971), são, taS
b6rn, extrenamente úteis para o entendimento do conclicionarnento geo
lógico loca1, de sedi¡nentos do Subgrupo' No napa referente ao ínteïva10 inferior (Figura 3) , correspondente ã atual Fornação Can
po do Tenente (SCHNËIDER et a1.,1974), por exenplo, nora-se que
Mapas de isópacas de

as isópacas são truncadas, quase que perpendicularnente na sua re
gião mais oriental; porérn, tên a sua configuração, claranente, in
fluenciada pela presença de un elenento positivo nais a oeste, ru
no ã parte central da Bacia, sendo, coincidentenente, paralelas à
margem S0 do Arco, onde ocorre.n áreas alongadas, de maior espes
sura de sedirnentos, correspondentes a sub-bacias e1ípticas, refle
tindo a paleotopografia do ernbasarnento devoníano e/ou pr6-carnbria
no, cuja estruturação pode ter sido controlada tectonicanente. Ê'

significativo notar, também i o paralelismo existente entÌe esses sul
cos deposicionais e as direções de estrias glaciais sobre o embasanento, na área en estudo (FUCK et al., 1965; FUCK, 196ó;BIGAREL
tA & SALAMUNI , 19ó7), o que sugere a possibilidade da alteração
daqueles por abrasão 91acial, ou, alternativanente, por ação flu
via1.
As isõpacas referentes ao intervalo nédio do Subgrupo Itararé, correspondente ã Forrnação Mafra (SCHNEIDER et a1.,
1974), por sua vez, denotan, mais claranente (Figura 4), a existência de elernento tectonicamente positivo a nordeste da área estudada, ao longo de cujo flanco sudoeste dispõern-se de nodo, gros
seirarnente, concordante. Enbora a influência dos elementos tectônicos, de orientação SE-NO, seja, ainda, clara ao longo do eixo
do Arco, a feição rnais dorninante neste intervalo corresponde a uma extensa área alongada, ou sub-bacia, cujo eixo tem orientação
NE-SO e que se estende lateralnente, ocupando boa parte da ârea
em estudo, sob a forma de una espécie de enbaiarnento, separado da
zona principal de subsidência por um elemento alongado, nais positivo, tambén orientado de NE-S0,
Final¡nente, o mapa xelativo ao intervalo superior,
correspondente ã Fornação Rio do Sul (SCHNEIDER et al-., 1974), de
nonstra a existência de duas sub-bacias (Figura 5) , separadas por
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positiva, orientada segundo E-NE' ðenominada Arco
de Porto União. Una de1as, cujo eixo de subsidência é, aproximada
mente, E-0, ten sua região de rnaior espessura ao sul de Papanduva,
entre Blunenau e Caçador, no Estado de Santa Catarina, a SE do Ar
co de Porto União. A outra sub-bacj"a, con eixo disposto segundo
SE-NO, engloba urna seqüência sedimentar mais espessa, na região
circundada pelas cidades de São llateus do Su1 , ao sul, Ponta Gros
sa, a leste, e campo Mourão, a norte-noroeste, no Estado do Para
ná, As isópacas relativas a esta parte do Subgrupo Itararé' sugerern, nais claranente, influência do Arco de Ponta Grossa, durante
a deposição dos sedinentos, dado o seu nítido paralelismo ao longo
uÍra feição

do flanco SO, ao redor do Arco' A feição tectono-sedinentar dominante, na ârea ern estudo 6, cono se vê, a dorsal de Porto União.

estruturais rnais conuns cor
respondem a falhanentos nornais, a maioria de rejeitos desconheci
dos e, em parte, associados a diques e outras intrusivas básicas
cretácicas, cujos efeitos, sobre os sedimentos ern estudo, nem sen
pre puderarn ser detectados com seguranç4.
No carnpo, os elernentos

I.2,

Trab aIh os Prévios

A literatura geológica, publicada ou não, sobre a
ârea da pesquísa, 6 relativamente extensa e diversificada; cerca
de 60 itens foram pesquisados, no decorrer dos t¡abalhos, devida
mente analisados e fí chados.
Na resenha abaixo, pretende-se sintetizar os aspec
tos principais dessas contribuições prévias, partÍcularnente ' no
que tange aos conceítos referentes a facies e ambientes de deposi
ção, dos sedirnentos do Subgrupo Itararé, ern particular dos diarnic

titos,

A descoberta por Eusébio de Oliveira, em 1908, de
fósseis narinhos, inicialnente descritos por RUEDEMANN (1929) e O
LIVEIRA (1930; 1936), em seclirnentos do Subgrupo Itarar6 do Paranã
e Santa Catarina, resultou en duas concepções dj-ferentes a respei
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to do arnbiente de deposição dos dia¡nictitos associados' cuja ocor
rência na Bacia do Paraná iâ era conhecida desde o final do sécu1o passado,

(1912) e RUEDEIvIANN (1929), por exenplo,
nencionaran a possibilidade de diamictitos dessa parte da Bacia
do Paraná terern sido depositados a partir de gelo fLutuante, en
LEINZ
bacias, pelo nenos en parte, narinhas. Discordantenente
(1937), en seu estudo da glaciação neopaleozóica do su1 do Brasi1, elaborou urn ¡nodelo no qual os sedirnentos rnarínhos representa
rian depósitos de ingressões de curta duração, ocorridas ern inter
valos interglaciais, sob controle glacio-isostático.
WOODWORTH

nodelo de LEINZ (1937), de glaciação predominantemente continental , com intercalações rnarinhas interglaciais,
teve arnpla aceitação e prevaleceu ãté 1967, conforrne discutido abaixo.
ALMEIDA (1945), por exemplo, utilizava esquema si
nilar para interpretar a seqüência de eventos docunentados pelos
sedimentos marinhos do topo do Subgrupo Itararé, na área de Teixeira Soares (Rio da Are j-a, Baitaca e Passinho), sucedendo a dianictitos, atribuindo-os a una transgressão rnarinha pós-glacial
controlada glacio-isostaticanente.
O

verificado, os fósseis des
cobertos por Oliveira provinhan de três carnadas de siltito ou fothelho escuro, estÍatígraficarnente dístintas, do Subgrupo Itararé: una referente ao topo da parte superior (Fo1he1ho Passinho), u
rna relativa ã base da parte superior (Carnadas de Vila Nova = Fothelho Guaraúna) e outra referente ã parte rnédia (Camadas de Mafra = Folhelho Ortigueira), correspondendo ' atualnente ' respecti
vanente, ao topo e base da Forrnação Rio do SuI , e rnetade superior
da Forrnação Mafra, a primeira de distribuição geograficarnente ampla, observada desde o norte de Santa Catarina até o norte do Paraná (nltøgIDA, 1945; LANGE, 1952 e 1954; LocZY' 1964; MEDEIRoS et
al, 1971). Mapeanento e lavantanentos estratigráficos, Ievados a
efeito por esses últimos autores, mostraïam que várias ocorrênern
cias de folhelhos, atribuidos ao Passinho por LANGE (1952)
Conforne posteriorrnente
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e Ortigueira, no Estado do Paraná, corresponderiarn, o
primeiro, ã base do intervalo superior do Subgrupo Itararé (Forma
ção Rio do Su1) e, o segundo, ãs Camadas de Mafra. Do rnesrno nodo,
correlacionaran os siltítos fossilífe¡os da Pedreira Butiá
con
braqui6podes e bivalves (ROCFIA CAMPOS, 1966), a cerca de 15 krn a
oeste de Mafra, con o Folhelho Passinho, rio topo da atrral l;ormação Rio do Sul.
Guaraúna

Verifica-se, pois, a partir do relato acirna, a gran
de incidência de intervalos contendo fósseis narinhos nas Forrna
ções Mafra e Rio do Su1 , particularmente na região c1e Rio Negro-Mafra que, cono será visto, 6 si.gnificativo do ponto de.vista da
facíes e anbiente de deposição dos dianictitos locais.
pelo seu conteúdo
fossilífero, sedimentos correlacionáveis aos três intervalos nari
nhos, acima referidos, isto é, de baixo para cirna, Cantadas de Mafra (Folhe1ho Ortigueira), Canadas de Vila Nova (Fo1he1ho Guaraúna) e Folhelho Passinho, aflora¡n ao longo dos perfis estudados na
pïesente pesquisa (Figura 6, ern anexo) .
Embora nem senpre reconhecíveis

(1952), MENDES
(1961) e ROCHA CAMPOS (1970), a fauna marinha de Mafra, Vila Nova
e Passinho seria constituída, pîedominantenente, de braquiópodes
(LangeLLa ímbituuensís, )z,biculoidea guaz,aunensis" Chonetes v'ione
grensis), alón de bivalves, restos, dentes e escarnas de peixes,
etc. Alguns desses elenentos (LangeLT.a inbituuensís e )z,bieuloidea guaraunensis, por exenplo) foi registrada, tanbén, no Folhetho Guaraúna.
Na área de Mafra-Rio Negro, folhelhos ou siltitos
escuïos aflorantes no kn 0,3 da BR-116 (Canadas de Mafra), contêm
abundantes foraminíferos arenáceos, principalnente do gênero anmodíscus, conforne notado inicialmente por MEDEIROS (1971). Nessa
rnesna região, SALAMUNI et a1. (196ó) demonstrararn a existência de
um outro níve1 de folhelhos escuros fossj-1Íferos, cerca de 50n, a
cina das Carnadas de Mafra, aTnbos de poslção estratigráfica aparen
atual
tenente constante, respectivanente na metade superior da
Fornação Maf,ra e base da Formação Rio do Sul.
De acordo com as revisões de LANGE

Do ponto de

vista da litoestratigrafia,

várias ten
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tativas foram feitas para subdividir o Subgrupo Itararé na área
estudada, com a utilização de diferentes abordagens. LANGE (19S4)
propôs a divisão do Subgrupo Itararé em duas fornações, a basal
de origen glacial , incluindo 4 a 5 horizontes de tilitos,
estes
de extensão regional, denoninada Formação palneira e a superior,
incluindo o Folhelho Passinho e facies associadas (Baitaca e Rio
da Areia), de origen narinha, a que charnou Forrnação Teixeira Soares, tanbén, extensivanente desenvolvida no paraná e notte de San
ta Catarina. Este esquena, adotado na revisão da estratigrafia da
Bacia do Paraná, preparada por SANFORD E TANGE (1960), coincide.
fundarnentalnente, com o de LOCZY (1964). Nos dois casos, o Folhetho Passinho foí reconhecido cono uma canada-guia, de extensão an
pla nâ Bacia do Paraná e, portanto, útif paîa a subdivisão e coÍrelação do Subgrupo Itararé.

Quase na nesma época, BEURLEN

(1955), con base en
napeanento regional, na escala l:2S0,000, da Folha Geológica de
Ponta Grossa, identificou quatro "horizontes tilíticos" que supôs
serern, juntanente con o Folhelho passinho, de distribuição genera
Iizada ern toda a 'area por ele cartogïafada, e litologicamente cor
relacionáveis con unidades 1ito1ógicas sinilares de São paulo e
sul de Santa Catarina. 0s quatlo tilitos foran denoninados, em or
dem estratígráfica: Caniu, Elias Fausto, Mo¡nbuca e Orleans, os se
gundo e terceiro nomes enprestados de seus possíveis equivalentes
na seção do Subgrupo ltarar6 do vaLe do rio Tiete (ALMEIDA E BARB0SA, 1949; BARBOSA q GOMES, 1958), e o ú1tino correspondendo ao
"tilito" basal da c1ássica se.ção de lllHfTE (1909) , no suI de Santa
Catarina.

Ernbora os trabalhos de mapearnento nais ¡nodernos
(por exemplo, MEDEIROS et a1,, 1971) tenham confirmado a extensão
regional de várias das carnadas rnarinhas do Subgrupo Itarar6 ,
a
sua correlação, en ânbito bacial , ainda não pôde ser feita com se
gurança. As pesquisas aqui desenvolvídas dernonstrararn,ta¡nb6rn, a
relativanente pequena persistência lateral dos corpos de diamictito que, somente em casos particulares, podern, realnente, servir

de canadas-guia estratigráficas.
Una

outra interessante

abordagem ao problena

da
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subdivisão litoestratigráfica do Subgrupo Itararé. derivou dos
trabalhos de mapearnento litol6gico (ou de litofacies), iniciados
no Paraná, sob a coordenação da Comissão da Calta Geológica desse
Estado (FUCK, 19ó6; MURAToRI , 1966; FUCK q BIGAREIIA, 1967; BIGARELLA et aL, 1967; TREIN, 1967). A identificação de associações,
abrangendo dia¡nictitos recobrindo embasamento estriado e, por sua
vez, seguidos por sedinentos fluviais e lacustrinos, forarn chamados, por eles, "periglaciais", e interpretados, respectivarnente,
corno tilitos e depósitos "periglaciais", depositados durante fases de avanço e ïecuo das geleÍrasl isto levou ã identifì-cação de
duas "glaciações" na ârea, a sudeste de Ponta Glossa, particularnente na âtea da Folha Geológica de Quero-Quero. O pacote sedi
nentar envolve, al6n dos tilitos, arenitos de granulornetrias diversas , varvitos e folhelhos, sedimentos da parte basal do Subgru
po Itararé ! correspondentes ã atual Fornação Canpo do Tenente,que
afloram ao longo da rodovia BR'277. As contribuições acirna são,
tambén, irnportantes pela caracterização granulonétrlca óos diamic
titos e sedinentos associados.

trabalho f.az-se, tanbérn, referência à
possibilidade de identificação de fases de avanço das geleiras
neopaleozóicas na área estudada, con base no ¡econhecimento de ti
litos basaís (inclusive de alojarnento), a1 guns deles assocíados a
evidências de abrasão glacial e cisalhamento, causados pelo movirnento do gelo, sobre enbasarnento pré-canbriano ou intrafornacio
na1 . A correlação lateral desses corpos, contudo, é extrenanente
difíci1, não só pela variação lateral das facies, cono, tanbén, pe1a disponibil idade de afloramentos.
No presente

Nunerosas referências aparecen na

literatura

con-

sultada, a respeito de afloramentos de rochas ao longo dos perfìs,
exa¡ninados na presente pesquisa, ou en áreas adjacentes ' 0 seu co
nentário extensivo, contudo, demandaría nais espaço do que se dispõe no presente texto. Assim sendo, faz-se referência, sonente, a
algumas das principais obse¡vações da literatura, pertencentes ãs
tentativas de identj. ficação de facies, rnecanismos e arnbientes de
deposição dos dianictitos, e alguns dos sedimentos assocíaclos rnaís
notáveis.
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(19f2) e OLIVEIRA (1927), por exernplo, referen-se a aflo
ranentos do Arenito Lapa, exarninados entre esta localidade e as
proxirnidades de Porto Amazonas, sobrepondo-se a dianictitos. Esses autores reconheceram a possível forna alongada do corpo arení
tico e seu contato erosivo sobre os dia¡nictitos. À rnesrna conclusão parece ter chegado MAACK (1946), ern seu clássico Irabalho sobre o Arenito Vila Velha, o que, aparentenente, considerou cono u
na extensão norte do Arenito Lapa, suposição que, en grande parte,
coincide con observações feitas no decorrer da presente pesquisa.
Conforne dernonsttado por MEDEIROS (f971), o Arenito Lapa alonga-se por cerca de 60 km en direção NO e N, desde as proxirnidades
de São Bento do Su1 (SC). O trabalho de l'fAAC K (1946), acina referí
do, inclui informações sobre as características granulonétricas

WOODWORTH

de

dianictitos do sul do Paranâ,

Outro espesso corpó arenÍtico, identificado cono
"loessito" ('.oess litificado) por 0LIVEIRA (1927) , un dos sedimen
tos nais característicos da área de Rio Negro-Mafra, parece ' contudo, corresponder a extenso corpo tabular, deposítado subaquati
canente, conforme denonstran as poucas estrutulas sedirnentares que
exibe (sALAMUNI et a1 ., 1965 e l9óó; MEDEIRoS et 41., 1971). Mais
recentenente, FUCK (1966), MURAToRI (1966), SÀLAMUNI et a1 ' (1966) '
BIGARELLA & SATAMUNI (T967), FUCK E BIGARELLA (1967), ROCHA CAMpos (1967), TRErN (196i1 , FRAKES q CROWELL (1969), TOMMASI q RONCARATI (1970), MEDETRoS (1971), MEDEIRoS et al ' (1971), RoCIIA cAM
POS (1972), TOMMASI (1973), SCHNEIDËR et al . (1974), ROCHA CAMPOS
et a1 . (1981), etc, referern-se, tanbém, a vários dos afloramentos
abrangidos pela presente pesquisa; incluern nunerosas ínfornações a respeito da distribuição estratigráfica, estruturas, textu
ras e granulo¡netria, processos sedí¡nentares, facies e origern dos
dianictitos, além de dados sobre direçáo e/ou sentido do movimento ilas geleiras neopaleozóicas, na área, e de paleocorrentes do
Subgrupo Ita'ra'ré, cuja discussão pormenorizada tanbén ultrapassa
os objetivos da presente revisão. Muitos destes serão referidos
nos capítulos que se seguem,

. (1966), por exemplo, interpretaran
como produtos de cortente de turbidez, ritnitos espessos, afloran
SALAMUNI

et

aI

_2L_

e Rio Branco. Vale notar que grande parte
das feições diagnósticas, tais cono, marcas de sola e estratifica
tes

em

Rio Negro-lt'fafra

ção gradacional , não comparecen nos ritrnitos da pedreíra da prefeitura, en Rio Negro, identificados cono varvitos típicos por R0
CHA CAMPOS

et

al

.

(1981).

A presença de nurnerosas feições sedi¡nentares, deno
tando f lr¡xo gravitacional de massa, en diamictitos e outras rochas do Subgrupo ltarar6, foi notada, entre outros, por BIGARELLA
q SALAMUNI (1967), FUCK E BIGARELLA (19ó7) e TREIN (1967), na regiáo a sudeste de Ponta Grossa e, mais regionalnente , no su1 do
Paraná e norte de Santa Catarj.na, por R0CHA CAMPOS (19ó7), FRAKES
MEDEIROS

I (1973) e SCHNEIDER et a1. (1974). Essa caracterís
tica, aliada ã naior incidência de níveis co¡n fósseis narinhos,
intercalados entre os diamictitos das partes ¡nédia a superior do
Subgrupo Itararé, em especial na área de Rio Negro-Mafra, levou a
(1971),

TOMMAS

hipóteses de sedimentação ou "ressedirnentação" desses materiais,
subaquaticanente, en anbiente marinho, inicialnente aventada por
ROCHA CAMPOS (1967) e FMKES q CROWEIL (1969 e 7972), ou ã presen
ça de una sub-bacia de sedi¡nentação narinha ocupanalo o sul do Paraná e noïte de Santa Catarina (MEDEIRoS & THoMAZ FILHo, 1973).ME
DEIROS (1971) e TOMMASI (1973) denonstraran, tanb6rn, através de
napeamento, a forrna de corpo linear, alongada e,
relativa¡nente
contínua do Arenito Lapa, sua extensão ao norte dessa localidade,
como sugerido por TREIN (1967), e provável origem f1uvia1, vinculando-o ã Fornação Mafra. MEDEIROS et a1. (1971), identificaram
un outro inportante corpo de arenito fluvial , tanb6m pertencente
ã Fornação Mafra, porém estratigraficanente acima do Arenito Lapa.

A descoberta de nunerosos pavimentos estriados, so
bre aÌenitos da Formação Furnas (D) e do próprio Subgrupo Itara-

ré,

segundo

RELLA

planalto do Paraná (BiGARELLA & SALAMUNI , 1967;

BIGA-

et a1., 1967; FUCK & BIGARETLA, 1967), demonstrou, claranen

te, a direção N-S de movinento das geleiras neopaleozóicas. O sentido tlo deslocamento para N-NO, contudo, foi deduzido, inaliretanen
te, a partir de estudos da petrofábrica de clastos de clianictitos

-)t-

diretamente associados. Resultados se¡nelhantes proviera¡n das medi
das de paleocorrentes de arenitos do Subgrupo Itarar6. Interessan
te notar que, até então, a interpretação do sentido do rnovimento
do gelo baseara-se, somente, e¡n medidas de orientação de do'oras
e¡n diamictitos, que MARTIN (1961) atribuiu a enpuxo glacial , com
orientação si¡nilar, isto é O-NO. As estruturss nencicnedas aci¡na,
entretanto, parecen corresponder a dobras causadas por fluxo gra
vit.acional de nassa e, pôrtanto, relacionadas ao paleodeclive 1ocal , conforme foi possíve1 observar durante a presente pesquisa.
Infornações adicionais sobre a direção do gelo e proveniência dos
sedirnentos do Subgrupo Itaraté, através de identificação e medj-da
de estrias e outxas feições 91 aciais, e de paleocorrentes na ãrea estudada, encontraln-se em TOMMASI (1973)' As prineiras são in
teiramente consistentes com as obtÍdas pa-ra a área do segundo pla
nalto, indicando um deslocamento predoninante para N-NE. As rnedidas
de paleocorrente, não obstante, mostrararn relativa dispersão.
O conhecinento da estratigrafia e subdivisão clos
presente
sedirnentos do Subgrupo Itararé , na ârea focalizada no

trabalho, evoluiu grandenente coa os trabalhos de cartografia
geológica e estratigrafia de seni-deta1he, levados a efeito pela
PETROBRÃS (TOMMASI E RONCARATI , I97O; MF."DEIROS Et AI ., T977; TOM
MASI, 1973; SCHNEIDER et al .,7974), conforme já foi referido anterior¡nente. Tais pesquisas resultara¡n na caracterízaçáo mais ade
quada do pacote sedinentar, e na proposta de sua subdivisão en
três intervalos (MEDEIR0S et al ., 1971; TOMMASI , 1973), coïrespon
dentes ãs trôs formações nomeadas, fornalrnente, por SCHNEIDER et
a1. (1974) .

bioestratigrafia e cronologia da seqtiência sedimentar e¡tt foco, a1én dos dados derivados dos invertebrados ¡narinhos ! que indican, no geral , somente una idade neopaleoz6ica para o Subgrupo lt.ataré (RoCHA CAMPoS, 1966 e 1970), vale
Quanto ã

nencionar as inforrnações constantes dos trabalhos de DAEMON € QUA
DROS [1970) e DAEMON (7974), sobre a palinobioestratigrafia neopa
leozóica da Bacia do Paraná. Estes autoxes processaran algunas amostras de afloranentos do.s perfis estudados neste trabalho, ou
de áreas próxinas (Vi1a Nova-Mafra; Guaraúna; Ortigueíra; Pas-

-23sinho) , procurando correlacioná-los com o esque¡na bioestrati1râf.i
co por eles desenvolvido. As idades interpretadas, contudo, diferen das obtidas con base nos negafósseis, conforrne comentado por
ROCHA CAMPOS E ROSLER (1978).

Final¡nente, nos úttinos anos e durante a fase inicial de trabalhos de canpo, relacionados à presente pesquisa, sur
giran várias contribuições voltadas para os aspectos de facies e
sedimentação, tais cono os de RoCHA CAMPoS q CANUTO (1983 e 1984)
e GRAVENOR & ROCHA CAMPOS (1983). Estas inclue¡n algurnas tentativas prelininares de identificação das facies, processos de deposi
ção de alguns dos dianictitos, e seus prováveis anbientes, confor
rne

jã

cornentado

anteriornente (p, 6 ).
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METODOLOGIA

2.

1.

Campo

trabalho fundanentou-se, basicamente '
no exane e interpretação de características e feições dos dianictitos e c1e rochas associadas do Subgrupo ltataté, expostos en cor
tes de três rodovias. que cruzan a faixa de afloramentos dessa unidade estratigráfica do Neopaleozóico da Bacia do Paraná, a sulO presente

-sudoeste do Arco de Ponta Grossa.
Os aflorarnentos examinados, en cada caso' ernbora
não contínuos, cornpõem três perfis estratigráficos generalj'zados,
defínidos pelas localiclades principais, que narcam. aproxinadarnen-

te, o inÍcio (base) e fin (topo da faixa de aflorarnentos do Subgl'upo, a saber (Figura 1):
a, PerfiL PaLneixa-Iz'ati, Ëstado do Paraná, ao lon
go da rodovia BR-277, entre os krns 158 e 226;

nâ

b. Perfil Lapa-Sào Ma,teus do SuL, Estado do Paraao longo da rodovia BR-476, entre os krns 48 e 114;

c. PerfiL Canpo do Tenente-ItaiópoLís, Estados do
Paranâ e Santa Catarina, respectivanente, ao longo da rodovia BR-116, entre os kns I1 4 e 205 (Paraná), e 0 e 26 (Santa Catarina.)
.

ção E-0,

Os perfis exaninados tên, grosso nodo, a orientaN85oE e N55oE, respectivanente, e, tendo en conta as in

fornações estratigráficas regionais da Bacia do Paraná (NORTHFLEET et al., 1969; FULFARO, 1971 ; SCHNEIDER et al . , I974) pode-se considerá-1os, tanbém, aproxinadanente perpendiculares à dí
reção deposicional (depositt)onal etrike), da unidade sedimentar
e

xaminada.

A docurnentação geológica básica, disponível no ln1
cio do presente projeto, obtida através da generosa cooperação da
da
PETROBRÃS (MEDEIROS et a1., 1971), constava de napa geológico
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á'rea. na escala de I:50.000. perfis estratigráficos nas escalas
1:50.000 (horizontaJ- ) e 1:1,000 (vertical.l , e seçcies litológicas
colunares derivadas , na escala 1 :1,000.

perfis estratigráficos nostram a seqtlência l.ito
Iógica aflorante ao longo das rodovias, suas relações <ie contato
e sua correlação aproxinada, alén da subdivisão estratigráfica fo¡
nacional do Subgrupo Jtarard, na ã,rea, As seções colunares interpretadas, por sua vez, exiben o empilhanento 1dea1 das litologias
aflorantes ao longo dos perfis analisados, as relações espaciais
dos corpos, e várias feições sedi¡nentares e tectônicas.
Os

0 naterial relativo aos docunentos pré-existentes
foi., sem dúvida, extremanente úti.1. partj.cularmente porque evitou
a necessidade da execução de grande parte dos levantanentos topográficos, geralnente de¡norados e, até certo ponto, pouco precisos,
Sua utilização nesta dissertação, contudo. demandou a revisão co¡n
pleta das infornações, tendo en contâ diferenças conceituais utilizadas, a1á¡n da inclusão de dados aclicionaís, obtidos durante os
trabalhos de campo.
disso,

o desenvolvi.lnento do trabalho, ve
rificou-se. no caso de um dos perfis di.sponíveis da
PETROBMS
(Palneira-São João do Triunfo), não ser possível a sua utilizaçào
conpleta, por causa da rnã qualiclade dos aflorarnentos e oríentaçào
do perfj.1, pelo rnenos na segunda ¡netade dessa rodovia. Assrm sendo, preferiu-se substítuí-1o pelo perfil Palmeíra-Irati, que teve.
portanto, que ser conplenentado corn outT'as informações. Os dados
topográficos, neste caso, fotaml e¡n parte, extraídos de um perfil
prelinínar, executado por SAAD € SAN1'OS (infornação verbal), Tanto o perfil, quanto a seção colunar foram, tanbém, revisados,A d.l
ferença de interpretação referent.e ao contato Subgrupo Itararé-Forrnação Furnas, ao longo deste perfil exi.giu, ainda, a extensào
deste por nais 6 kn, na sua parte in j-cia1 , no runo NE. até a base
da seql.lênci a Itarar6 af lorante , con.torme anteriormente cornentado.
Vale notar que. pelo fato de as seções colunares corresponderen a
perfis rnuito longos, de mais de 50 kn de contprímento, o empilhanent.o estratigráfico exibido envolve corpos de litologias que po
A1é¡n

conr
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den estar, geograficamente, muito afastadas entÌe si e não necessariarnente en contato direto, conforne já observado por SAAÐ (1977).

tectônicos, várias fathas e diques narcados nos napas de MEDEIROS et al . (1971) e FUCK
et aI. (1965), alén de outras, interpretadas a partir de exane
de fotografias aéreas, foram conferidas no canpo. 0s rejeitos das fa
thas são, no geral , de difícil interpretação e só em alguns casos pude
ran ser estirnados, con base en correlação 1itológica de estratos
aflorantes dos dois lados das supostas estruturas, fornecendo valores da orden de até 80 n.
Con relação âos elenentos

utilizada na presente dissertação foi, portanto, en linhas gerais, análoga ã descrita por
A netodologia de canpo

SANTOS

(1979), obedecendo às seguintes fases principais:
Reconhecirnento

estratigráfj.co geral dos perfis

envolvendo:

a. Identificação macroscópica inicial das litologias, observações gerais sobre forma dos corpos, contatos, estruturas sedimentares, a1én, de elementos do condicionanento tectônico (falhas)
;

b. Identificação dos contatos defini.clos na litc)
ratura para as unidades forntacionais, nas quai.s se subdivide o Sub
grupo Itararé, na área (SCHNEIDER et a1 ., 1974), no sent i do de tes
tar a validade das subdivisões propostas;
c. Coleta preliminar de amostras de algurnas ro
chas significativas da. seqtlência sedirnentar aflorante (principalnente c1ãsticos finos) e de dianictitos, para análises palinológica e nicropaleontológiç¿. Ëste trabalho visou ve¡ificar a potencialídade da utilização dessas técnicas para a obtenção de infor
mações paleontológicas.

d. Fotografj.a branco e preto, cores (cìiapositi
vos) e polaróide ocasíonais de alguns dos af.Lora¡nentos plincipaì s'

-)

Elaboração de alguns diagrarnas sobre as fotos polaró

j.c1e,

2. furá1ise detalhada de facies, através

s

istemát

a_

cio

ico dos afloramentos. incluindo:

a, 0bservação dos corpos de dianictitos,
características estruturais, texturais, relações de contato
outras lito 1o gi as associadas;

exane

suas
com

b. Medição de estruturas di¡ecionais diversas,
incluindo estrias no enbasa¡rento pró-canbriano, devoniano ou intrafornacional e outras estruturas seclinentares vetoriais I
c. Levantantento pornenorizado de alguns afloranentos complexos, envolvendo a elaboração. de esquemas, princì"pa1mente através da construção de painéis de fotos polaróide. Em mui
tos casos, este trabalho envolr'eu a 1ímpeza manual (e, deve-se acres
centar, extremamente penosa e denrorada) de grande parte do aflora
mento, para exposição das suas feições nais características.
3. Coleta sistemática

amostras de l itologias di
velsas para ariálises rnicropaleontológlca e palinológica.
de

2.2. Escritório
Confo¡me já mencionado anteriornente, os dados e
observações obtidas no campo foranr utilizados para a ¡evisão co¡npleta dos perfis e s t r at i gr á fi c o s , ou complementação de outros, no
sentido de tornã-los consistentes entre si e adequados para a aná

lise de facies e interpretação paleoambiental que se pretendia fa
zeÎ.

A paxtir daí, foi possíve1 construir as três seções
colunares exibidas na Figura 6 (em anexo) , discrininar os corpos
de dianictito que aparecen na Figura 7 (en anexo) e interþretar u
ma

possíve1 correlação.
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0s dados de carnpo referentes aos dianictitos, e às
litologias e feições associadas, foram, em seguida, avalíados, ten
tando-se a sua classificação em diferentes facics, segundo um conjun
to de critérios extraÍdos da literatura especializada (p. 111) . Es
tes levan em conta, princípalnente, as caracte¡ísticas estrutu
raís. principalnente a presença ou ausência de estratifícação,
textura (en visão macroscópica) , caracte.rísticas e petrofábrica
dos clastos, relações de contato,superior e inferior,e con 1ito1o
gias associadas. Adicionalmenre, os dados paleontológicos, quando
existentes, serviram para cornplementar ou testar a interpretação
de facies sugerida pela aná1ise lito1ógica.
A dístribuíção estratigráfica das facies identificadas, en ternos dos processos sedimentares envolvidos, serviu en
tão, para a interpretação da história sedirnentar ao longo das seções e regionainente. A partir daÍ e com a utilização complenentar de outros dados, tentou-se a reconstrução da paleogeografia
da â,rea e a elaboração de modelos deposicíonais para o Subgrupo I
ta'raré (p. 1a9) .

2.

3. Laboratório

0s trabalhos de laboratório, desenvolvidos, forarn
de cunho essencialmente paleontológico e abrangeran aná1ises pali
nolõgicas e micropaleontológicas de clásticos finos (principalrnen
te siltitos e folhelhos) e de alguns dianictitos. Através da lite
ratuÍa, sabia-se que algurnas das litologias da área erarn fossilíferas. Estas e outras foran, então, exa¡ninadas para obter dados ú
teis, principalnente paÍa a interpretação arnbiental . Os dados pa
leontológicos obtidos não foram, contudo, utilizados para determi
nação da idade ou bíoestratigrafia das seqtlências estudaclas, e1enentos estes que fogem do objetívo do trabalho,

utilidade na determinação de parânetros úteis patra a interpretação de processos e anbientes sedimentares, a aná.lise granulonétrica não foi utilizacla neste trabalho,
cuja abordagem foi essencialmente de exane de aflora¡nentos.
Apesar da sua
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PalìnoLogia. Envolveu o tratamento rotineiro de e
nostras para extração de palinomorfos (incluindo esporos, polens
e paleomicroplâncton) e aná1ise do típo de matéria orgânica pïesente (Apêndice).
MicropaleontoLogí<t, Consrou da desagregação das ro
chas, catação dos nicrofóssej.s (foraminÍferos arenáceos), montagem de 1âninas e identificação (Apêndice).
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3.

ESTRATIGRAFIA

3.1. Classifícação e Nomenclatura Utilizadas
0s dianictitos e outras rochas associadas, afloran
tes na área estudacla, sào englobados no Subgrupo Itararé, de ida_

de

ne

opal

eo

z6ica.

A nonenclatura e classificação estratigráfica d":
se pacote sedinentar, nos Estados do paraná e Santa Catarina, so_
freram várias vicissitudes d.urante a evolução do conhecimento geo
lógico da área.

At6,

aproximaclanente

mas for¡nacionais foram aplicadas a

, 1967, várias diferentes
partes

nor_
da seqüência sedi¡nentar

estudo, con base en trabalhos de reconhecimento estratigráfico
e napeanento regionais, ou mesno de detalhe, conforme se pode
verificar, na discussão sobre a literatura prévia (p. lS ).
Um
histórico detalhado a respeito da evolução dos conceitos até 1967,
POde ser encontrado en FIUZA DA ROCHA q SCORZA (1940) e ROCHA CAM
POS (1967), sendo, portanto, desnecessária a sua repetição neste
em

capítu1o.

1967, ROCHA CAMPOS introduziu una proposra de
classificação e no¡nenclatura das seqüências glacial e pós_91acia1
da Bacia do Paranã, já, então, consagradas sob os nones de Itata_
16 e Guatá, denominando-as subgrupo, dent.ro clo Grupo Tubarão. Es_
ta proposição levara en conta cornplexa interrelação e ínti¡na ,,con
sangtlínidade" dos componentes litorógicos do subgrupo Itararé, potencialnente desme¡nbráver en formações, e das próprias subdivisões
já reconhecíd", no subgrupo Guatá (Fornaçoes Rio Bonito e palerno), Esta proposta foi seguida por alguns autores subseqüentes co
mo, por exenplo, FRAKES E CROWELL (1969 e T97Z).
E¡n

et al. (1969), em sua revisão da estra_
tigrafia da Bacia do Paraná, entretanto, consideraran o Itararé
corno forrnação, compondo, juntamente, com as Forrnações Rio Bonito
NORTHFLEET
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e Palerno, o Grupo Tubarão.
A execução de trabalhos regionais, envolvendo 1evantanentos est ratigráf icos nais porrnenori z ados e, principalrnente,
mapeanento geológico de seni-deta1he, levados a efeito pela pETRO
BRÃS, a partir de 1971 (MEDEIROS er at., 1"971 ; TOMMASI , t97j; VIEI
RA, 1973), na Bacia do Paraná, vieram a dernonstrar a impraticabílidade das subdivisões for¡nacionais, anteriornente propostas para
o Subgrupo Itararé, ao mesno tenpo levando ao reconhecirnento, na
área e¡n estudo, da possibilidade de subdivisão deste ern unidades
fornacionais.

Estas, reconhecidas, inicialnente,

de nodo

ínfonnal

,

abrangiam un pacote inferior argiloso, con alenitos, conglornerados, dl"anictitos e canadas de folhelhos, distribuíclos de maneira
ca6tica, com corpos areníticos em forma ile canal , cortando os dia
mictitos e englobados pelos nesnos; un pacote interrnediário, de

caráter, predoninantenente, arenítico e, finalrnente, un superior,
no qual, novanente, prevalecen os clásticos finos. MEDEIROS et al ,
(1971), denominaratn esses intervaLos, infornalnente de inferior,
nádio e superior, mantendo, paîa o Itararé, a denorninação de forma
ção. A nesma prática foi adotada por TOMMASI (1973).
base nesses elementos, SCHNEIDER et a1. (1974),
en sua revisão geral da estratigrafia da Baci.a do paraná, propõen,
agora, de nodo formal, o reconhecirnento clos três pacotes sob a de
norninação de fornações, cornpondo a seqllência sedirnentar Itararé,
de baixo para cina, Canpo do Tenente, Mafra e Rio do Sul, de distribuição regíonal en superfÍcie desde o sul do Arco de ponta Gros
sa, até parte do Estado de Santa Catarina. Em consequência da sub
divisão proposta, o Itarar6 foi alçado ã categoria de grupo, passando o Tubarão ã categoria de supergrupo, abrangendo, al6n da g
nidade inferior con dianictitos, o Grupo Guatá, conposto pelas For
Corn

rnações Rio

Bonito e palerrno.

De acordo com a definição original de SCHNEIDER et
(1974), as forrnações acina mencionadas apïesentan as seguin-

a1.
tes caracte.rísticas:
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?ener¡te. Su¡nariamente, 6 consti
tuída, predoninantemente, por argiritos com laninação horizontaJ.;
secundariamente , ocorrem ritrnitos e diamictitos de natriz arenosa
"
For.mação Campo d.o

Fora¡n observadas

estrias glaciais em arenitos

corren, localrnente, na base da r¡nidade.

amarelad.os,

que

o-

q RONCAMTI (1970) atribuiram influência
glacial direta aos depósitos desta formação, baseando-se na associação de di-anictitos, partículas e pavimentos estriados. Foi a
tribuída orígern lacustrina, em ambiente oxidante, aos depósitos
essencialmente argilosos nencionados.
TOMMASI

Mafra, Consideracla como formada, princi_
palmente, por arenitos, secundados por dianictitos, conglomerados.,
ritmitos , argì.litos e argilitos várvicos.
Formação

Segundo SCHNEIDER

er a1. (1974), os sedirnentos

Formação Mafra foram depositados em condições

da

anbientais rnarinhas

e continentais. 0s sedimentos basais terian características tipicâ.nente fluviais, enquanto que as partes n6dia e superior sugeri-

riarn condições de deposição marinha, com a presença, principalnen
te, de braquiópodes e lnoluscos rnarinhos, Segundo esses autores, a
influência glacial seria predominante como agente fornecedor de
material , basean<ìo-se na presença de grancle quantidade de díanic-

titos.

Fotmação Río d,o SuL. A

parte basal á cons t i tuída
por folhelhos e argilitos, localrnente com aspecto várvico (Folhetho Lontras, en Santa Catarina e Folhelho Guaraúna , no Paranã) . A
parte superior é fornada por argilitos, folhelhos várvi co s , rit¡ni
tos, arenitos finos e dia¡nictitos.
Esta Formação, segundo SCI.INEIDER et at. (I974), 6
rica em estruturas sedinentares, e representarn depósítos, essencial
nente, rnarinhos. Argilitos e forherhos várvicos da parte basar ca
racterizariam depósitos não influencia.dos por ondas, correntes ou
mar6s, Ainda na parte basal , ocorren, subsidiarianente, ritmitos,
dia¡nictitos e arenitos, sedinentos conuns na paÍte superior cla For
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nação, devido à grande quantidade de naterial fornecido para
bacia, por intern6dio de geleiras.

a

Durante o presente trabalho de revisão estratigrá_
fica, dos três perfis estudados, procurou-se verificar a varidade
da utilização dos conceitos de SCHNEIDER et a1. (1974), não só com
respeito ã caracterização 1ito1ógica clas unidades, como tarnbén ern re
1ação ã fixação dos seus linites e extensão lateral , a par.tir das

seções-

tipo.

'
Límites formacionais, Os resultados obtidos d.emons
traran que a Forrnação carnpo do Tenente repousa, discordantenenre,
sobre a Fornação Furnas, no perfil palrneira-Irati, na altura do
kn 158, da BR-277, cerca de 6 kn aquérn clo contato, estabelecido,
anteïiornente, pela PETROBRÃs. Nos perfis Lapa-são Mateus do sul
e campo do Tenente-Itaiópo1is, este contato 6 discordante sobre o
enbasamento cristalino, embora não tenha sido obse¡vado diretanen
te no prirneiro. A natureza e localização deste linite, nos dois
perfis nencionados, concordam, portanto, con as infornações de
SCHNEIDER er a1. (1974).
A natureza do linite entre as Formações Canpo do
Tenente e Mafra, ainda não perfeitamente definida, segundo SCHNEI
DER et a1, (7974), seria, contudo, discordante, conforrne pode ser
verificado nos Kns 179 e 183 da BR-277 (per'rir palneira-Irati) , no
kn 75 da BR-476 (perfit Lapa-São Mareus do Su1) e no krn 188 da BR
-116 (perfil Canpo do Tenente-Itaiópotis).

0 contato entre as Fornações lr{afra e Rio do Sul ,
talvez seja, realrnente, concordante como afirmarn SCHNEIDER et
a1. (I974), Contudo, 6 difÍci1 iclentificá-1o no campo, pela falta
<ie

aflorarnentos adequados.

Finalnente, o contato entTe a Formação Rio do Sul
e a Forrnação Rio Bonito (pós-g1acia1), foí consider.ado por SCHNEI
DER et al, (1974J comò concordante. As observações feitas
neste
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trabalho, revelan que esse contato é erosivo, en pelo nenos
dos perfis estudados (BR-Z 7 7) .

un

Eutensão Lateral das fot'naçõas. Corn relação a este
aspecto, o exane dos perfis perrnitiu verificar que há, ern te¡rnos
gerais, realnente, uma gtande incidência de sedinentos aïgilosos
no terço inferior do Subgrupo ltararé, equivalente ã Formação Can
po do Tenente.

Verificou-se, tanbén, no geral , a predoninância de
ternos arenosos na Forrnação Mafra, e o retorno do donÍnio de sedi
¡nentos nais fínos, na Fornação Rio do Sul, conforme descreveram
SCHNEIDER et al. (I974). Ëntretanto, as observações levadas a e-

feito indicaram, tanbén,

variação expressiva na cornposição 1i
to1ógì.ca destas unidades, não só na vertical, como lateralrnente,
conforme conentado a seguir.
uma

Diferenternente do que af irrnam SCHNEIDER et al.(1974),
a Fornação Campo do Tenente apresenta predoninância de dianictitos, seguidos de folhelhos e nenor quantidade de arenitos, con ex
ceção do perfil Palneira-I¡ati, onde os arenitos equipararn-se aos
folhethos, em espessura.

A Forrnação Mafra parece apresentar, realnente, naior
quantidade de arenitos nos perfis Canpo do Tenente-Itaiópolis e
Lapa-São Mateus do Sul ; entretanto, o esquena parece não funcionar para o perfil Palneira-Irati, no qual a predoninância é, cIaramente, de diamictitos, pelo nenos nos dois terços inferiores, em
bora, secundariamente , os terrnos areníticos sejam mais inportantes, con relação a rnateriais mais finos.
A Formação Rio do Su1 parece ser constituída, real
nente, por sedirnentos finos no perfì-1 Campo do Tenente-Itaiópo1is.
Entretanto, nos perfis Lapa-São lvlateus do Sul e Palneira-Irati, já
há un certo equí1íbrio na proporção entre os terÌnos finos e os
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dia¡nictitos. E irnportante notar que os dianictitos são pouco nume
rosos na parte superior da Fornação Rio do Sul , nos perfis Canpo
do Tenente-I taiópo1is e Palneira-Irati.
Apesar das variações

laterais encontradas, decidiu

-se empregar, nesta dissertação, os nones formacionais propostos
pela PETROBRÃS, para deno¡ninar as três partes , inferior, nédia e
superior do Itararé, tendo ern vista as tendências gerais verifica
das e discutidas no início deste sub-ítern.
A hierarquia da denominação aplicada ao Itararé, en
volve, ainda, alguna controvérsia, conforme já observado, ROCHA
CAMPOS (i967), por exenplo, argumentou a favor da utilização, pe1o menos provisória, dos terrnos Itarar6 e Guatá cono subgrupos,
dentro do Grupo Tubarão. Corn relação ao Subgrupo Itararé, tal so1ução fundamenta-se no reconhecinento do caráter cornplexo da unidade, potencial¡nente desrnenbráve1 em subdivisões nenores (formações), como, realnente, viria a ser confirrnado rnais tarde. A con
sangtlinidade, contudo, é, claranente, evidenciada pela constante
presença conun de dianictitos de origern glacial , ao longo de todo
o pacote sedi¡nentar. A inclusão da seqtlência glacial sob uma deno
ninação hierárquica inferror, poT'tanto, refletiria nelhor o paren
tesco das subdivisões, en termos de orige:n,
Assim sendo, e até que a contTovérsía seja assenta

da, julgou-se preferíve1 nanter a denorninação Subgrupo para o Ita
raré, do que deco.rre a classificação e nonenclatuïa estratígráfica exibidas na Tabela I.

3.2. Descrição dos Perfis

.

3.2

.1. Introdução

As seqtlências litol6gicas exa¡ninadas ao longo dos
três perfis estudados., incluindo as caracterÍsticas estruturais e
texturais nais inportantes dos sedimentos estão exibidas nas Figuras ó e 7 (en anexo). Nesta ú1tína, estão representados, sonente,
os dianictitos e alguns dos corpos arenÍticos rnais irnportantes, a

TABELA I - Evolução da Classificação e Nomenclatura
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lém dos intervalos interpretados cono marinhos, com base nas aná-

lises paleontológicas realizadas.
Confor¡ne se

vê, as rochas mais

conuns

do

Subgrupo

Itararé, nos três perfis, são, en orden decrescente: iliamictito,
arenito, siltito, folhelho, e ritnito e conglonerado. Destas, os
dianictitos são os que encerram maior interesse genético, por cau
sa de suas irnplicações paleoclináticas e freqüência, sendo, portanto, considerados elenentos-chave para o esclarecinento do arnbi
ente e história deposicional do pacote sedimentar,
A abordagen lnetodol69ica util j.zada no presente tra
balho, baseia-se, como já explicado, essencialmente, no exane de
afloramentos e na caracterização negasc6pica das rochas, suas estruturas e text,uras, e relações estratigráfícas. No sentido aqui
utilizado, diamíctito é um terno anplo, que abrange sedinentos de
mat'ri z 1amíti"ca, s í 1t i c o - ar g i 1o s a , con raros clastos dispersos, a
té os de natriz aÌenosa, irnpura e rnal selecionada, tambén corn clas
tos raros,. passando por sedinentos de natriz constituída de nistu
ras de diversas proporções de areia, silte e argila, extrenanente
variáve1, granulonetricanente, e com clastos dispersos de raros a
abundantes. Denornina-se, aqui, natz,iz, a fraçáo ínferior a 2 nm, e
cLastos, as partículas de diânetro superior a esse va1or.

, faz-se referência particular ãs característica\ dos diamictitos, discutindo, tarnb6n, de rna
neira nais subsidiária, as outras Litologias, desde que nais dire
Na descrição que segue

tanente associadas ãquel as

3.2.2. Perfil Palmeira- Iratí
3

,2 .Z .1

.

(BR-277)

General idades

0 perfil estudado ao longo da rodovia BR-277, de o
rientação geral E-0, conpreende o trecho entre o kn 158. a aproxirnadarnente 18 km antes (a SE) de Palmeira, e pouco antes do kn

-40-

226, a cerca de 5,5 km adiante do acesso para a cidade de Teixei-

ra

Soares

,

P a'r

anã

A espessura do Subgrupo

Itararé, aflorante ao lon-

go dos 68 kn analisados, é de cerca de 670 m (levando-se em conta um
rejeito aproxinado de 80 n, resultante de falhas existentes na re
gião do rio Caniu) , Destes, 200 rn corresponden à Forrnação Canpo
ào Tenente, 2zo fi ã Fornação Mafra, e os 250 m restantes ã Formação Rio do Su1 , dados estes não exatanente coincidentes com os de
MEDEIROS et a1 . (1971), que consideran cerca de 730 n para a espessura total , 210 m para a Formação Canpo do Tenente , 320 m para
a Formação Mafra e 200 n para a Fornação Rio do Sul .

A diferença verificada na espessura da Fornação Ma
fra. deve-se, provavelmente, ao fato de ter sido, aqui, considera
do o rejeito devido ãs falhas acina ¡nencionadas, Por outro 1ado,
a diferença <¡bservada par.a a espessura da Formação Rio do Sul , po
de ser reflexo de valores distintos de ângu1o de nerguj.ho regional das camadas, utilizados nos cálculos da espessura.

, os afloranentos são de boa
qualidade, especialnente nos dois terços iniciais do perfil (Forintensanente
rnação Carnpo do Tenente e Mafra), enbora, en parte ,
deconpostos. 0 trecho correspondente à Forrnação Rio do Su1 , contu
do, inclui nuitas zonas desprovidas de afloramentos, provavel¡nente devido ã existência pretérita de rochas menos resistentes ao
De uma maneira geral

intemperisrno e erosão.
Conforme
(MEDEIROS

já mencionado, informações biblíográficas

et al., 1971), trabalhos de campo e o exame de fotogra-

fias aóreas da região perrnitiram detectar

algurnas falhas e/ou diques de diabásio que afetara¡n os sedimentos estudados, As falhas

rnais freqüentes e irnportantes, estão Iocalizadas entre os kns 183
e 188, cujos rejeitos forarn estinados corn base na correlação lito
1ógica, entre camadas situadas antes e depois da zona falhada.

perfil,

A base do Subgrupo Itararé foi estabelecida, neste
no kn 158 da rodovia BR-277, portanto, cerca de ó lcn aquérn

-Á1_

(a SE) do 1ímite traçado por

et al . (1.971). A interpïera
ção de MEDEIROS et a1 ' (r97r) concord.a corn a de FUCK et ar, (196s),
que nostra uma faixa estreita do arenito atribuído ã Formação Fur
nas' cruzando a rodovia BR-Z 77, nessa mesma região. os sedirnentos
en questão foram exa¡ninados en aflorarnentos,que ocorrern nos dois
lados da rodovia, principalnente no seu lado sul. TraLa-se c1e um
arenito esbranquiçado, compacto, fino a m6dio, felclspático, mal
selecionado, de acanarnento pouco nÍtído e con estratificação cruza
da planar e acanalada. Clastos cle arenito grosso, feldspático, fo
rarn notados em vários níveis do corpo,
MEDEIROS

Ao longo de planos rnais ou nenos irregulares, correspondentes a planos de estratificação, foi verificada a presen_
ça de lineações, sob a forma de estrías e sulcos, orientados sub
paralelanente segundo a direção N-S. As lineações poden ocorrer so
bre superfícies onduladas, oncle têm a forrna de sulcos rasos.

A ocorrência das lineações,em pelo rnenos três ní_
veis diferentes, dentTo do arenito, indica não se tratarem de es
trias desenvolvidas devido ã abrasão 91aci.a1 , encontradas sobre o
Arenito Furnas na região, mas um tipo de lineação intïaestratar,
possivelmente decorrente de movirnento gïavitacional en nassa, do a

renito.

0 mapa de FUCK et a1 . (19ó5),mostra afloïarnentos
contínuos de arenito e rnanchas cle diamictito, atlibuídos ao Subgrupo Itararé, no rumo 0-S0, ao longo da roclovia, a partir da loca
lidade de Papagaios Velhos, na altuÌa do km 154.
Durante os trabal.hos de canpo, verificou_se que
diarnictitos são comuns, além dos arenitos, a partir do kn 15g, lo
ca1 aqui considerado cono contato entre o Subgrupo ltarar6 e a
Fornação Furnas. Nesse locar, dianictito da parte inferior do sub
grupo Itarar6 recobre, discorclantemente, arenitos cla Fornação
Furnas (D) ' Estes ocorren sob a forna de estTuturas ruinifornes
ou afloran, descontinuanente, sob a forna de áreas planas, ao n_í
ve1 do terreno, nos dois lados da rodovia; ern alguns casos, exi
ben estrias atribuÍdas à abrasão 91acial.

^a

A estratigrafia

do trecho entre o kin 164,5, desde
pouco antes da ponte cia RFFSA, correspondente à base do Subgrupo
7:-a'ra'r6, na interpîetação de MEDEIROS et al. (19i1), até as proxi
midades do kn 178, no cruzanento cla estïada para São João do Triunfo, resultou da conbinação dos clados fornecidos por aqueles au
tores, colr os derivados do trabalho de SAAD E SANTOS (infornação
verbal) , inteirarnente revísados e cornplementados nesta dissertação.

0s contatos entre as subclivisões for¡nacionais do
Subgrupo Itarar6 utilizadas,obeclecen, ern grande parte, ãs inforna
ções de MEDEIROS et al. (1971). O linite entre as Fornações Canpo
do Tenente e Mafra, neste perfil, localiza-se na altura do km 179,
local onde ocorrem arenítos atri.buidos à Forrnação Mafra, sobre fo
thelhos do íntervalo inferior, en contato brusco. O aflorarnento
situa-se logo após o cruzanento da rodovia que liga palneira a I
rati corn a estrada Palneira-São João do Triunfo, repetindo-se, aproxirnadamente, 4 km adiante, devido à variação topográfica 1oca1 .

0 contato entre as Fornações Mafra e Rio do Sul pa
Tece estar situado nas proximidades do km 203, onde ocorre o ú1ti
no corpo arenítico de expressão. O contato exato não foi local j.za
do, ernbora tenhan sido examinadas as cercanias do corpo cle arenito acima mencionado, fora da estrada principal.
0linite entre o Subgrupo Itarar6 e a Forrnação Rio
Bonito (Perniano), é concordante, porén brusco. Ocorre entre arenitos fluviais dessa ú1tina unidade, sobre siltitos ci-nza-escuros
do topo do Subgrupo Itarar6 (Fô LheLho passínho) , observáveis na
altura do kn 226, coincidindo, portanto, com os contatos demarcados por MEDEIROS et a1. (1971) e SAAD q SANTOS (infornação verbal).
A seqllência 1ito1ógica reconstituída é exibida na
Irigura 6 (em anexo). A representação, cono nos outros dois casos,
é obviamente, en parte, derivada da recons trução geornátrica,nem sempre correspondendo ã situação real . Muitas sinplificações tiverarn que
ser adotadas, con exclusão das variações de menor porte que, ernbo
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ra significativas, não puderan ser representadas na escala adotada,

3.2,2,2

. Dianictitos

Os dianictitos da parte ínferior do perfil, até a
ponte da RFFSA, correspondendo â base da Forrnação Carnpo do Tenen

te, são, predoninantemente, averrnelhados, de natriz arenosa, estra
tificados e, nais raranente, de aspecto rnaciço.
0s dianictitos estratificados podem ter aspecto ne
gasc6pico maciço, ou conì estïatifì.cação pouco nítida, rnas a maioria ínc1ui intercalações de arenito, aïgi1ito, subparalelas, sob
a forrna de lentes ou lâninas estiradas e, f reqllentenente , deforrna
das, cono dob¡as recunbentes ou até contorcidas. Podem alternar,
en canadas decin6tricas, con arenito conglornerático, de estrati.fi
cação gradacional. Outras esttuturas associadas são as falhas de
escorT'eganento associadas a diques clásticos.
A forrna dos corpos é de difÍcil deterninação, dada
as características dos afloramentos, enbora, aparentenente, predo
minem os corpos tabulares, não nuito espessos (métricos).
No contato do Subgrupo Itararé corn o Arenito Furnas, verifícado ã altura do kn 158 da BR-Z77, rnanchas pouco espes
sas de díanictito maciço, conpacto, preenchem depressões largas do
enbasarnento, ao lado da estrada. Estrias não fora¡n observadas nes
se local , embora ocorran ern áreas planas, desenvolvidas sobre o a
renito devoniano. A natureza do diamíctito, portanto (tilito
de
base/de alojanento), não pôde ser caracte rizada adequadanente.
Pouco adiante desse 1oca1 , o dianictito de aspecto
geral maciço exibe acananento pouco nítido, contendo estruturas
de fluxo sob a f orrna de dobras recurnbentes, de aspecto estirado

(cisalhadas) e falhadas, con seixos pequenos, ínclusive de sedimentos, corn eixos rnaiores alinhados subparalelarnente à estratificação. 0 diamictito é cortado por corpo lenticular extenso de are
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nito grosso, na1 estratificado sernelhante a cana'J.. Logo abaixo do
contato, nota-se a presença de diques verticais, possivelmente as
sociados a sobrecarga do corpo arenÍtico. Af lorarnento situado cer
ca de 100 n em seguida, inclui, alén das intercalações <lefornadas
de argila, várias falhas de escorregarnento de traço curvo, às
quais se associarn diques c1ásticos.
No aflorarnento das proxinidades do kn 160, pelo me
nos 8 ¡n de canadas plano-paralelas decin6tricas de dianictito de
matTíz arenosa, com clastos raros, inclusive de siltito,
alterna¡n

-se

arenito conglornerático de estratificação gradacional ou
contên intercalações deste, com clastos con eixos naiores concordantes con a estratificação. A seqtlência, provavelnente deposita
da por fluxos ou correntes densas, assenta-se sobre arenito
ou
siltito laminado, con dobras ou corrugações, as prirneiras de eixos E-0, aparentenente afetando estïuturas inteïnas do tipo estra
tificação cruzada (Figura 8a). 0s arenitos recobrern, en contâto
(dobras
brusco, diarnictito arenoso contendo estruturas de fluxo
recurnbentes) , como na Figura 8b. Alén dos tipos já
mencionados,
alguns díanictitos rnaciços forarn observados, nas que poden representar aspectos dos corpos estTatificados. Dianictitos estratificados podern alternar-se corn laminitos com clastos dispersos, seme
thantes a varvítos.
com

Essa parte da seção é, ainda, caracterizada pela
ocorrência de un corpo relativamente extenso e espesso de arenito
quaÌtzoso rnal selecionado, nódio-grosso. No leito do córrego das
Antas (km 164,3), o arenito exibe estratificação cruzada acanalada e nunerosas dobras longas, do tipo "charuto" (anticlinais fechados e de eixos dobrados) , con eixos de direção aproxinada E-0
(Figura 9). A forna geral do corpo não pôde ser clararnente visua-

Iizað.a, rnas adrnite-se tratar-se de depósito c1ástico fluvial ou a
té, possivelnente, deltaico (tú,vez lenticular) associado ã seqtlência subaquática descrita a seguir.
No afloranento sj,tLìac1o junto ã ponte da RFFSA (km
164,5) o arenito é fj.no, feldspático, relativánente bern selecionado,
com estratifi caçáo ontzaða festonada, lineações de partição variando de
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FIGURA 8a

FIGURA 8b
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FIGURA

9 - Dobras em arenito d¿r Fornação
-277, km 1ó4,3 (en) .

campo clo Tenente,

BR-

Nl0oO - N60oE e inclui clastos ralos de arenito feldspático grosso, possivelmente da Formação Furnas . Vã,rias superf ícies internas
(Figura 10), pelo menos 4, do arenito (acamanento), exi.bem estria
ção paralela, con orientação N-s, que supõe-se, poï isso, corresponderem, mais, a lineações de aïrasto, decorrentes do escorregamento intraestratal, que afctou o cori)o arenítico.

0s diami-ctitos exanilraclos entre o entroncamento da
estrada para Lapa, até as proxirnidades do km 170, caracterizam-se
por apresentar est.ratif icação, se j a pouco nítida ou ató bem ciemar
cada. Este trecho da seção ó, tanb6nr, llotáve1 pela incid,ência de
vários pacotes de ritmitos argilosos do tipo varvito, que se intercalam, juntamente com arenitos ou diamictitos. A natureza clos
contatos superior e i-nferior dos diamictitos com essas litologias ,
evidentenente depositadas subaqr-raticamente, nenì sempre pôde ser
deterninada. Vários corpos de cliamictito clo perfil parecem ser ta
bulares, com alguns metros de espessura, no máximo. Diamictitos
verdadeiranlente rnaciços estão , port anto , ausentes .
No km 165, unì corpo cic

vírios rnctros

de

c

spes

s

uïa
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FIGURA

10 - Superfície com lineações de arrasto em arenito da For
mação Campo do 'Ienente . BR-277 , km 164,5 (PR) .

de acamamento irregular, subhorizontal, com clastos abundantes de rochas cristalin¡rs, mas tambéln cle sedirnentos,
estes formados atravós c1e erosão e levantamento clas partículas,
com posterior deposição das nesnìas (mecanismo cle rip up). O diamictito passa, acima, por transição, a rltni-tc¡ de folhelho e diamictito (varve de díanictito) carregado clc clastos intrabaciais
(arenito e folhelho) e cristal inos, os prirte j.r'os com tendência a
orientação parale1a, dos eixos rnrriorcs, ¿ìo acamanento e en torno
dos quais a matriz parece f1uir. Raros clastos "pingaclos" de at6
40 cm foram observados. O sedinento foi. eviclentemente, depositado por fluxo denso (capaz de eroclir o substrato) do tipo sLurry,
ou f luxo de detritos (Tabela I I , C:rpítu1o 5) . A seqtlência prossegue ern afloramento do laclo tlirei to da l\Il*277 , na qual vê-se uma
Sem
camada de arenito recobrindo, en contato brusco, o ri,tmito,
estratificação nítida na basc . e ilc-' estrat j. f icação f ina mais aci-

de dianictito,

frâ, paSSando, tt'ansicionalnente, para I'itmito argiloso do tipo
varvito, por Sua vez recoberto por dianrictito pouco exposto. 0
a
ritmito (con 3 m de espessura) cont6m c-Lastos de nilimétricos
centinétricos e lineações de pertição, dc orientação E-0. Mais acima , retorna tuna camada de areni to f ilro , rnal se lecionado , com abun
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dantes lineações de escorreganento orientadas segundo N45oO, dianictito sí1tico-argiloso, de aspecto maciço, con clastos centi¡nétricos, de contato não visível, e, ainda adiante, no topo da subi

da, dianictito estratificado, corn camadas irregulares de textura
variável (arenosa a sí1tico-argilosa), carregado de clastos peque
nos (nilirnétricos a centirnétricos) , inclusive ni.¡merosc,s corrstituí
dos por sedirnentos, principalmente junto à base rlos est¡atos, de
contatos inferiores bruscos, onde notan-se lineações de arrasto o
rientadas de N20oE. As evidências de novinento de rnassa (fluxo
larna) em a¡nbiente subaquático são, pois, óbvias.

de

A seção 6 encinada por extenso aflorarnento de diamictíto, co¡n espessura de 4 a 5 metros de altura e algurnas dezenas de netros de conprirnento (kn 166, Figura 11) . Iì¡nbora en parte
encoberta, a exposíção exibe várias estruturas associadas ao dianictito sí1tico-argiloso, a1ém da estratificação, indicativas de
movinento de nassa en estado inconsolidado. O acamamento que, ern
alglns locais, é pouco visível, en outros é nítido e rnarcado pela superposição de camadas decinétricas, de contato basal brusco , atê
erosivo. A estratificação é freqllenterþnte interrornpida por falhas nor
rnais subverticais e inclinadas e por massas alongadas, contínuas
ou descontínuas, intronetidas, selre thante s a diápiros, cons'ti tuÍdas por
diamictito síltico-argiloso (Figuras IZa e 12b), Estas nostrarn es
tratificação paralela ãs paredes, tambén rnarcada por alinharnento
de clastos pequenos. Os clastos do dianictito, embora, no geral
freqtlentes, nas pequenos, de rochas cristalinas e sedirnentos, incluen alguns de diâ¡netros decinétricos, associados a defornações
das carnadas junto ã base (talvez "pingados"). 0 conjunto de ferções do afloramento, evidencia deposição do diarnictito sob a forma de sucessivos fluxos densos (fluxos de lama). 0s falharnentos e
diapirisno poderiam estar relacionados ã sobrecarga da nassa dianictítica, sobre substrato inconsolidado, sendo, até certo ponto
nunerosos, assenelhando-se, ainda, a estruturas encontradas em de
põsitos glaciais, fornadas en contato coln Inassas de gelo'

dovía,

O afloranento ao longo da ravina, ã direita da ro
a partir do krn 170, por una extensão de cerca de I kn, é

extronamente elucidativo das condições de deposição

desta parte

Possíveis di ãp iro
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FIGURA

12a - Estruturas diapíricas da Iìorrnação Canpo do 'l'enente;
BR-277, km 16ó (PR).

FIGURA IZb
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da Fornação Canpo do Tenente.

A seção envolve ritnitos de diamictito e folhelho,
sernelhantes aos já discutidos, seguidos, transícionalnente, por
espesso pacote (cerca de 20 m) de laninitos ou varvitos, que se
alternan com bancos de arenito n6dio a grosso, naciço, em contato
brusco sobre os varvitos. Logo acima, inicia-se una zona reLativa
mente espessa, en que blocos ou lentes de 1a 2 metros, constituí
dos de arenito grosso, dispõern-se. desorganizadanente (talvez escorregados), dentro de nassa de folhelho a¡nar:fanhado. Esta zorLa a
poia-se, lateralmente, contra o flanco de una crista de 3 n de altura e 3ó n de largura, de arenito congloneiático, sinilar, injetado por folhelho e lanito, â¡nbos assentando-se sobre dia¡nictito
rnaciço, arenoso, nuito conpacto, seqtlôncia esta exposta na â'tea
de empréstirno da rodovia. No outro flanco, a crista de arenito é
superpósta por diamictito estratificado, em camadas de espessura
variáve1, onduladas, e cortadas por falhas normai-s subverticais e
ínclinadas, envolvendo blocos e lentes de e superpondo-se a dia
mictito rnaciço compacto, senelhante ao anterior.
A estratificação do dianictito superior, tanbén de
mat'riz arenosa, é narcada por descontinuidades (juntas) subparale
associada.
1as e subhorizontais, Não se notou variação textural
Ao longo das carnaclas, clastos centirnétricos parecen alinhar-se
con eixos maio¡es paralelos. O conjunto 6 recoberto por varvito,
em contato brusco, preenchendo urna espécie de bacia de sedimentação, desenvolvida sobre o dianictito estratificado'

A seqtlôncía ao longo dessa faixa aflorante, rnclui
dianictito estratificado, depósitos obviarnente subaquáticos, possivelrnente
glacio- lacustTinos (varvitos) ' .A.s características dos dois diamic
titos superiores coinciden com os de tilito basal, recoberto por tili
to de f1uxo, de origem supraglacial. 0 primeiro poderia representar r.m tilito de aloj arnento, conpactado sobre o embasarnento 1oca1,
não sendo, porén, esse contato observado diretanente. Aparentemen
te, blocos da parte superior deste foram incorporados pelo fluxo
do nateríal supraglacial. As falhas verificaclas, por sua vez,. no
gera1, norrnais e algurnas inversas, verticais e inclinadas, poderian estar associadas a escorreganento ou abatimento, lern-
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brando, ainda, estruturas que ocorrem ern seclimentos deformados, de
positados adj acentemente a nassas de gelo soterradas, en processo
de ablação. Quanto ã crista c1e arenito conglornerático, cujo alongarnento é sugerido nos cortes exaninados, assemelha-se a depósitos fluvio-g1-aciais do tipo esken ou kame, Os doís diantictitos,
tendo em vista a sua associação com os r.itmj.tos inferiores, poderian ter-se depositado, tamb6n, subaquaticanente. O contato superior brusco con os varvitos, contudo, sugere, alternativanente , de
posição subaérea do conjunto, recoberto por depósitos de pequeno
lago. O aflorarnento, neste caso, representaria depósitos de avanço (tilito basal) e estagnação ou recuo subseqtlente do gelo, coln
a forrnação dos sedinentos fluvio-glaciais e tilito de fluxo supra
glacial (Figura 15).
A seqtlência aflorante nos cortes existentes desde
o últino ponto, at6 a altura da Lanchonete Pingo de Ouro (proxini
dades do kn 172), inclui estratos que, ern parte, corresponderiam, 1a
teralnente, ao dianictito estratificado anterior, alén de unidades estratigrafícamente sucessivas. 0s dianictitos, aparentemente
tabulares, poden atj¡gir mais de 10 m de espessura, e são, no geral ,
estTatificados, ern carnadas planas ou deformadas, ou bancos com a1
ternância de rnatriz arenítico-siltosa e sí1tico-argilosa; a1én dessas características, apresentan, tambén, inclusões de filmes ou zo
nas lenticulares alongadas (stredks) , dobras recunbentes e
"gan
chos" (hooks) de arenito, ãs vezes isolados, ou mesmo nisturados
caoticanente. Outras vezes, alternam-se con bancos ou carnadas de
arenito grosso a conglomerático, maciço, ou con estratificaçáo gragradacional invertida, de contatos basais bruscos, clue podern predominar rla parte superior de corpos relativamente espessos. 0s clastos, de rochas cristalinas ou de sedinentos, podern ser abundantes
e apresentan-se, muitas vezes, sob forrna de placas paralelas ã es
tratificação. En alguns casos, os de rochas cristalinas são, en
sua naioria, facetados. Corpos de dianictito poden superpor-se, €fr
do inferior dentro
contato brusco, incluindo intrusão vertical
do superior, provavelnente devido a sobrecarga. Outra feição rara
são bolsas de conglonerado dentro do dianictito, que podern aprofundar-se en folhelho subjacente, sintulando deposição vertical. Li
totro.gias associadas são fo.lhelhos, que podern ser superpostos en
contato brusco, pelos diarrictitos e arenì.tos. Estes últinos podern ser
nédio a grossos, rnaciços, podem ser deforrnados internanente, in-
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kns 170 e 171, BR-277, Formação Carnpo do Tenente (PR) .
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cluindo "bolas" de diamictito (t¿1. L baLZs). ou exibir estratifica
ção cruzada planar, média, clastos de argila ¡unto à base, em con
tato brusco sobre dianictito. Estratificaçáo cruzada planar, nédia, e do tipo "espínha de peixe" (herringøone) , aIên de clastos
de argila na base, foi observada no areníto superior desta parte
da seqtlência.

Dianictitos maciços são, como já dito, raros e en
todos os casos, os seus contatos inferiores não puderan ser obse¡
vados. Un dos únicos exenplos ocorre pr'óxino ao km 173, de natriz sí1tico-arenosa, com evidências de estratificação no topo, e é recober
to, transícionalmente, por pacote de dianictito e canadas ou lentes alongadas, apatentenente ronpidas, lateralnente, de arenito
conglonerático, intercaladas, com lineações de arrasto. 0 afloramento terrnina com folhelho,em colttato brusco, cor¡ clastos "pinga
dos", A seqtlência poderia representar un tilito basal , recoberto
por tilito de fluxo e sedimento lacustrino, configurando dep6sitos de avanço e recuo da glaciação.
Os aflorarnentos seguintes,

até a altura

do lon 174,5,

en frente ao Restaurante Girassol, representam equivalentes laterais da seqtlêncj-a descrita acina, ernbora com algurnas variações. A
exposição mais significativa ocorre a partir do kn 175. A seqllência inícia-se por dianictito arenoso, estratificado por variação
textural , intercalação de 1â¡ninas de folhelho e siltito,
carnadas
finas onduladas de arenito ou concentração horizontal de clastos. O dianictito inclui zonas nenos intemperi.zadas, se.nrelhantes
a blocos de sedinento inclusos, de aparência mais naciça, e seixos (Figura 14). É seguido por ritnito de dianictito e folhelho e
folhelho com nuítos clastos, e passando, por transição, a un corpo de cerca de 20 n de espessura de diamictito sí1tico-argiloso,
co¡n zonas de aspecto naciço, rnas sendo, no gera1, estratificado
por intercalações de camadas e lentes longas (estiradas) de areni
to, ou até de lentes de ritnito de dianictito e folhelho, onduladas e dobradas (dobras recunbentes). Intercalações naiores de are
nito de espessura variáve1, assenelhan-se a estruturas do tipo
boud'tnage (Figura 15), ou a dobTas isoladas, sobredobradas (ooer
folds). Clastos são ràros, nas podern atingir decínetros de diâme
tro, en redor dos quais a estratificação adapta-se, Na parte superior
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do aflora¡nento, o diamictito é cortado, erosionalmente, por
un
grande canal de arenito fino, de 50 n de largura e 72 m de altura
expostas. 0s dianictifos s.ão interpretados, portanto, cono de deposição ou redeposição subaquática, sob a forma de movimento de
nassa gue estirou, ronpeu e dobrou os sedimentos intercalados
(tilito de fluxo), 0 arenito de canal 6 seguido de outros, na1 es
tratificado, ou com estratificação cruzada planar grande, ou pla
no-parale1a fina, e de siltito maciço (lamito). A natureza dos
corpos arenosos é difíci1 de ser estabetecida; enbora a estrutura
do tipo corte e preenchinento sugira deposição fluvial , as estruturas sedinentares das carnadas superiores não são di.agnósticas
desse a¡nbiente.
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0s ú1ti¡nos aflorarnentos da Forrnação Canpo do Tenen

te, ao longo .do perfil, são de arenito inter:cal-ado con arenito e
folhelhos. Sobre esses assentan-se arenitos já interpretados como
pertencentes à

Fo rrnaç

ão Mafra.

O intervalo n6dio do Subgrupo Itararé, ao longo da
BR-277, correspondente à Fornação Mafra, inclui, na sua base, dia
nictitos síItico-argilosos, de âspecto tnaciço, ou estratificado,
intercalados com canadas ou lârninas de arenito defornados, ou até
dobrados caoticanente. Essas seqtlências, evidentenente escotr.egadas en nassa, ao longo de paleodeclives locais, são, ern seguida,
superpostos en contato erosivo pol. un grande corpo de arenito rn{

dio a grosso, relativanente rnal selecíonado, conglonerático e com
muitos fragmentos de argì.la junto à base. O corpo arenoso, aparen
tenente, intercala-se con dianictito estratificado e exibe, en a1
guns locais, estratificação cruzada do tipo acanalado.
As características gerais do arerìito, a sua provável for¡na e extensão,e feições associadas, são sinilares ãs do
corpo arenítíco da parte basal da Forrnação Mafra, no perfil Lapa-São Mateus do Sul , descrito a seguir (p, 67). As defornações e
estruturas de escorreganento, nais freqüentes junto ã base do cor
po clástico, poderian relacionar-se con a sobrecarga representada
pela deposição rápi.da da areia sobre sub.strato plástico de díamic

tito (talvez

subaquaticamente)

.
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Arenitos parecem ser. realnente,
relativarnente
nais abundantes, não só na base, mas no resto do perfil re.ferente
ã Fonnação Mafra, na BR-277, embora longas extensões da estrada
careç¿ùn de afloramentos quê perrnitan u¡na melhor visuali zaÇão da

estratigrafia.

, os dianictitos exaninados caracteri
zam-se por sua natriz sí1tico-argilosa e por apresentaren aspecto p re doninant enen te maciço, clastos laros e forrna aparente tabular, atingindo espessuras de vários netTos e não muito extensos.
Em exane ¡nais detalhado, notan-se zonas dos dianictitos con evidências de estratificação por variação textufal , passando ã matriz arenosa, e inclusão de lentículas esgarçadas (cisalhadas) de
arenito, ou lentes e "bolas" de arenito, que e¡nbola separadas parecen terem constituído canadas, posteriormente rornpidas lateralDe modo geral

nente. A inpressão gera1, pottanto, é de que os diamictitos repre
sentan corpos sedinentados e/ou corpos ressedirnentados, através
de processos gravitacionais de nass.a, que forân, ao que tudo indi
ca, frequentes durante a deposição da Fornação Mafra.
Parte das caracterÍsticas acima apontadas para os
dianíctitos da Formação Mafra, parece repetir-se nos dianictitos
exani"nados, atribuídos ã Forrnação Rio do Sul . Estes, contudo, païe
for¡nar unidades mais espessas (talvez várias dezenas de rnetros) e extensas. Arenitos paT'ecem ser ¡nais raros e váríos pacotes de folhelho/siltito foran observados, inclusive alguns portan
do fósseis narinhos. Arenitos, contudo, voltan a incidir na parte
supe.rior da subdivisão, em associação con pacote relativamente es
pesso de siltito/folhelho escuro (Folhe1ho Passinho) , ambos portando invertebrados marinhos. 0 perfil inclui, não obstante, vârios trechos desprovidos de afloranentos,
cern

. ma
ciço, os corpos de diamictito exiben intercalações de arenito es
tiradas e ronpidas lateralnente, e lentículas e zonas alongadas
(esgarçadas) de arenito fino. Falhas de pequeno potre (centim6tri
cas a decirnétricas) poden assocíar-se às zonas intercaladas que,
Assirn sendo, ern adição â un aspecto, no geral

em alguns casos, assurnen aspectos de

¡nistura caótica entre diamic
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tito e arenito. Essas feições são. claramente, visíveis no aflora
mento do kn ¿07 (Figura 1ó) por exemplo. Ì\iovamente aqui , €rtão.
,

FIGURA

1ó - Estratificação en diamictito da Formação Rio do
pequenas falhas e dobras; BR-277, km 207 (PR).

su1,

as evidências são de deposição por processos de movimento ou fluxo gravitacional de massa. As grandes espessuras e extensões dos
corpos,e a associação con siltitos/folhelhos e arenitos fossilíferos, sugerem deposição em corpo d'água marinho.

3.2.3. Perfil Lapa-São lrfateus do Su1 (BR-476)
3.2. 3. L. Generalidades

0 perfil ao longo da BR-476 ten cerca de 66 km de
comprimento tota1, aflorando, os sedinet'rtos do Subgrupo Itara16,
desde o kn 48, at6 as proxinidades do km 114 da rodovia. A quali
dade dos afloramentos é, no gera1, boa. com exceção da parte infe
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rior do Sugrupo , cgrresponclencio ao te rço infe rior da Formação Cu[
po do Tenente.
Nen o contato rnferior. nern o limite superior
do
pacote sedimentar, pôde ser observado diretamente, no primeiro caso, dada a ausência de exposiçoes adequaJas e,no segundo, pela d!
f iculdade de localrzaçáo do af loramento indicado por I'llrDE IROS et
a1. (1971).

A espessura total estimada do Subgrupo Itararé
e
pormação
da ordem de ó40 m, corresponclendo 190 n ã
Campo do Tenen
te, 300 m ã pormação Mafra e os 15l) n restantes ã Formação lìio clo
Su1. 0s valores são, portanto, compatíveis com os apresentados
por MEDEIROS et al. (1971).

0limite entre as Formaçõe-s Canpo do Tenente e Mafra, corresponde a uma superfície de erosào entre um espesso corpo de arenito da base desta, cont diamict ito superior da primeira
unidade, observáve1 na altura cto km 75 da rodovia (Figura 17). o

I-IGURA

17 - Contato entre corpo de arcnito da Formação lvlafra e dra
mictito da Fornração Campo cio Tenente; BR-47ó, km 75 (PR).
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contato entre as Forrnações Mafra e Rio do Su1 , por sua vez, pode
ocoÌrer nas proxirnidades do k¡n 92,8 da BR-476, onde siltitos esverdeados da ültima unidade recobrem arenitos conglomeráticos da
primeira. Alternativamente , o contato poderia localizar-se um pou
co adiante, próxino ao kn 93,9, a partir de onde os clásticos finos (folhelhos e ritnitos) voltan a predominar no perfil,

características litológicas gerais do
Subgrupo Itararé, verifica-se, aqui, urna grande incidência de día
mictitos, que predorninan,ern ternos de espessura acumulada, sobre
os outros termos, arenitos, folhelhos e, subsidiariarnente, rítmitos
e siltitos, estes nuito raros.
Quanto às

3.2.3.2. Diamictitos

t'

As características dos dianictitos do terço inferior, da Fornação Carnpo do Tenente, não puderam ser estabelecidas,
com maior precisão, por causa da má qualidade dos aflorarnentos, já
nencionada. Assin sendo, a espessura reTativanente grande, representada por dianictito da parte inferior da coluna da Figura b
(en anexo), corresponde naís a una reconstrução georîétrica, que à
constatação no caJnpo.

Junto ã base da seqtlência, os diamictitos parecem
ser de rnatriz arenosa, contendo clastos pequenos, centimétricos, e
corpos irregulares ou canadas de arenito defornadas, aparentenente
rompidas, forrnando dobras recunbentes isolaclas (hooks) nisturadas
caoticanente co¡n a matriz, alén de raras lentes de conglotnêrado.
De nodo gera1, a f orrna e espessura dos corpos de dianj.ctito
não
puderarn ser estabelecidas corn precisão. Sonente nurn 1oca1, dianic
tito de aparência mal estratificada foi encontrado, recobrindo fo
lhelho e ritnito do tipo varvito, com nuitos clastos dispersos, em
contato transicional.
Outras litologias parecetî ser raras e, com exceção
de un único afloranento de arenito averrnelhado, médio a grosso,
conglonerático, estratificado, os únicos outros afloranentos des-
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sa litologia correspondem aos do Arenito Lapa, a partir do km 57
da BR-476 e que. ernbora, provavelnente, vìnculado à Forrnação Mafra, encontra-se quase que totalmente embutido na Forrnação Carnpo
do Tenente. O Arenito Lapa apresenta-se como coïpo extenso, alongado, ern forna de crísta estreita e descontÍnua, com conprimento
superior a ó0 kn e largura médla cle Z km; exibe caracterÍsticas
tipicanente fluviais, sendo cinza-avernelhado, fino a nédio, 1ocalnente grosso a conglornerático, rnal selecionado, com estratificação cruzada às vezes pouco evidente. Entretanto, como será discutido no Capítu1o 5, suas relações estratigráficas com outras 1i
tologi as sugeren origem fluvio-glacì-a1.
0s aflorarnentos situados após o aparecirnento do Arenito Lapa, e que este recobre em discordâtrcia erosíva, são de dia
mlctlto rnaciço; aos quais se intercalan alguns corpos de folhelhos,
Nos terços médio e superior da Forrnação Canrpo do
Tenente, aproxirnadanente a partir da entrada para a cidade de Lapa, os dianictitos examinados, de matriz, predorninantenente, sí1tico-argilosa, enbora tendo o aspecto geral naciço e forrna , apalentemente, tabular, poden, em algunas zonas, exibir
evidências
de estratificação pouco nítida; esta er¡idencia-se pela inclusão de lârninas, lentes alongadas, ou faixas de arenito ou siltito,
"bo1as,' de areni-

to,

camadas descontínuas ou rompidas,

lateralrnente, de arenito,
defornadas, onduladas ou dobradas sobre si mesmas, ou sob a forma
de dobras recumbentes isoladas, às vezes complexas, às quais podern associar-se diques clásticos de arenito. Clastos grandes pare
cen ser raros, predorninanclo os nilinétricos a centìmétricos, en
alguns casos alinhados subparalelamente ã estratificação. En pou
cos locais foi possíve1 verificar as relações c1e contato superior
e inferior, entre os dianictitos e as litologias acima e abaixo.
conforne discut ido rnais adiante.

0 afloranento situado imediatamente após a ponte
da RFFSA, nas proxirnidades do kn 63,5, nos dois Iados cla rodovia,
exibe (Figura 18) zonas descontÍnuas de diamictito rnaciço, cortado
por falhas e, en parte, provavelmente, escorregado j unto ã base.
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18 - Diagrarna parcial do aflorarnento do kn 63,5, BR-476,
Canpo do Tenente (PR).
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sobreposto, em contato brusco. por canada de diamictito. finamente
estratificado ou laninado, com ciastos raros. A laminação e dada
por descontinuidades ou juntas subparalelas Figura l9), sem que
(

l
t

FIGURA

19 - Diami-ctito laminado, de fluxo, da Formação Campo do
Tenente, englobando lentes de d iamictito maciço (parte central da fotografia) ; BR-4 76, km ó3,5.

se note variação textural associada. Somente em raros casos for
verificada a presença de alinha¡nento de clastos pequenos, parale1os ã est.ratificação. Esta é ondulada ou dobrada, e interrompida
por falhas normais, verticais ou incl inadas, e por falhas de escorregamento, de traço curvo, normais , envolvendo corpos lenticulares alongados de diamictito maciço, semelhante ao inferior,
e
"bolas" de areia (Figura f8). O diamict ito laninado passa, por tran
sição, no topo, pârâ zona com aspecto de fo1helho, por sua ve z re
coberto, êfl contato bruscó, por pacote de arenito, varr¡ito e fo-

thelho (Figura 20).
A seqtiência exposta e interpretada como constituída de tilito basa1, recoberto por tilito de fluxo e dep6sitos 91a
cio-lacustrinos. 0 movimento de massa sobre o tilito de base, te-
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FIGURA

20 - \'arvito e arenito recobrindo diamictito
laminado
Formação Campo do Tenente, BR-476, krn ó3,S (pR).

da

ria sido responsáve1 pela mobilização de blocos deste, incorporados ã massa que fluiu, provavelmente a partir de posição supragla
cial. A foliação do topo do dianictito estratificado, poderia sugerir deposição subaquática. o conjunto 6, contudo, recoberto, em
contato brusco, por depósitos tipicamente subaquáticos, representados pelo arenito e folhelho superiores. A interpretação acima
implica, pois, €lt deposição atrav6s de fase de avanço (ttL,
basa1) e estagnação/recuo (ttli
de fluxo. e depósitos subaquáticos superiores).
Os afloramentos seguintes, entre os kns 65 e óó,
parecen compor um conjunto que está melhor exposto na pedreira do
DER, que se situa afastada de cerca de s0 m da estrada, no lado
direito, na altura do km 65,5. A seção 1oca1, conforme descrita
por ROCHA CAMPOS (1972) e GRAVENOR €, ROCHA CAMPOS (1983) , é
constituída de cerca de ó m de diamictito maciço, cortado por
juntas horizontais descontínuas , ao que parece, desenvolvidas pe-

1o a1ívio de carga; este passa, por transição, ûâ parte superior,
para zona de estratificação pouco nítida (Figura z1), marcada pela
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FiGURA

2r - Diamictito estratíficado, pedreira de Lapa,
ó5,5 (PR)

BR-47ó.

km

.

inclusão de 1âminas tênues de arenito e siltito, aparentemente ci
salhadas (esgarçadas), ao longo do comprimento. 0 resto da seção (aproximadamente 4 m) e formado por cliamictito laminado. ri!
mito de diamictito e fo1helho, constituindo varvito (Figura ZZ).
e folhelho. O diamictito, o ritmito e o folhelho estão sobrecarregados de clastos angulares a subarredondados, centimétricos, a
maioria de sedirnentos locais, muitos com os eixos maiores paralelos à estratificação e, em torno dos quais. a matriz parece fluir.
Além disso, notam-se seixos "pingados" de até 40 cm no ritrnito a
folhelho, ou lamito superior, para os quais o dianictito passa, por
transição (Figura 23),
As características da seção indicam deposição suba
quática do dianictito maciço, que poderia, contudo, representar
um tilito
basal, seguido da sedimentação da seqtlência estratifica
da, por processos de fluxo gravitacional de massa, envolvendo flu

xo tipo sLuz.r,g, capa z de "levantar" , incorporar e transportar frag
melttos de argila, e correntes de turbidez, responsáveis pela formação dos ritmitos tipo varve, e, finalmente, depósitos de suspen
são, representados pelos folhelhos superiores. A presença de clas
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Diamictito .e ritmito; pedreira de Lapa, BR-476,
65,5 (PR).
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FIGURA

?,3

Clasto "pingado" em ritnito da pedreira de Lapa.
-476, km ó5,5 (PR).

BR-
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tos "pingados" na parte superior. estratificada, do diamictito, no
ri.t¡nito e fo1he1ho, denota a presença de gelo flutuante (icebergs),
na bacia de sedi¡nentação. A seqtlência poderia, deste nodo, representar depósito de avanço e estagnação/recuo do gelo que, 1oca1mente, teria atingido a bacia de sedírnentação,
0 pacote sedirnentar inter¡nediári_o do Subgrupo Ita
raré, correspondente à l;ornação Mafra, é narcado ! no seu início,
pela incidência de um espesso e extenso corpo de arenito, senelhan
te ao anteríormente referido, na área de Lapa, A natureza erosiya
do contato entre o corpo arenítico, sobre dianictito sí1tico-argi
1oso, maciço na base. e estratificado pela intercalação de canadas centim6tr.icas de arenito, e cortado por diques c1ásticos, pode se¡ observada no afloramento do km 75,2 (Figura 17). A zona de
contato é caracteri zada pera ocorrência cle intercalações ou mistu
ra entre dianictito sÍltico-argiloso e aïenito, ambos em várias
camadas defor¡nadas (Figura ZS). O segundo, sob a forna de dobras
tipo "charuto". ãs vezes redobradas, contérn nunerosas lineaçòes
de arrasto (veja no Capítulo 5, p. 145), paralelas aos eixos das
estruturas,
Deforrnações intensas ocorrem, tanbém, no

flanco su
doeste do corpo arenÍtico. e em arenitos finos e ¡nédios, con intercalações de siltitos e argilitos, de estratificação plano-para
1e1a, e cruzada planar. estratigraficamente abaixo da nassa principal , acima descrita, nas, possivelnente, coîrespondente a parte
da mesma cunha clástica ¡(uns 78 a 79), As camadas expostas, ao lon
go de pelo nenos 80 m, forrnan seqüências tipo granodecrescente as
cendente, dobradas e falhadas. Um pouco maj.s adiante, arenito de
estratificações plano-paralela e cruzada planar, de grande porte
(nétricas), repousa, en aparente discordânci_a erosiva, sobre dia¡mc
tito de aspecto rnaciço, este cortado por diques clásticos e con
intercalações de arenitos defor¡nados na zona superior, junto ao
contato c orn o arenito.
As estruturas, aparentenente, indíca¡n sobrecarga da
rnassa arenítica, depositada rapidanente sobre u¡n substÌato ainda
p1ástico de diamictito. As 1íneações varian de orientação entre
N2OoE e N20oO, aproximad.amente.
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Figura 24 - Diamictito com inclusões deformadas de arenito,
ção Campo do 'lenente. BR-47ó, kn 75 (PR).

Forma

0 arenito está melhor exposto em um amplo anfiteatro situado no lado esquerdo da estrada, junto ao km 7s,2. o sedi
mento e quartzo-feldspático, de. granulação média a grossa, conglo
merático, com clastos de dianictito e folhelho, e exibe estratifi
cação cruzada do tipo planar e acanalada, marcas ondulares de col
rente , deformações j-nternas do tipo dobras convolutas, al6m
de
lineações de partì.ção. As paleocorrentes estão , grosseirarnente , o
rientadas segundo SE-NO (N20oO).
A partir de reconhecimento fej.to expedidamente en
fotos aéreas da região, verj.fica-se que o corpo não apresenta a
forma tipicamente alongada que caracteriza o Arenito Lapa. Trata-se, na verdade, de corpo c1ãstico de forma lobada, relativamente
extenso lateralmente , embora corn maior dimensão, grosseiramente
coincidente com a elongação daquele, e tamb6m paralela ãs direções das paleocorrentes. Sua espessura máxima atinge cerca de até
100 m, com largura de até 10 km e comprinento mínino de i0 km. As

estruturas sedinentares são,

como

vimos, tipicamente fluviais e

o
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corpo podería corresponder a una cunha clástica do tipo fluviaLdeltaíco. O estado inconsolidado do substrato di.anictÍtico, evidenciado pelas defornações que afetan este, poderia sugerir depo
sição subaquática do arenito, 0 contato superior deste com outra
litologia, contudo, não é conhecido.

Dianictitos

exarninados, pertencentes

ã

Fornação

Mafra, ça'racte'rizan-se, grosso nodo, pelo aspecto naciço, co¡n matriz síltico-argilosa ou sí1tico-arenosa, clastos raros, no ge'raI centin6tricos, por6n nostrando áreas de estratificação poude
co nítida atrav6s de intercalações de lâninas de argíla ou
faixas esgarçadas, ou carnadas e lentes longas e irregulares, onduladas, de arenito,-e alinharnentos de

clastos,

corn

eixos

rnaíores

paralelos ao acarnamento. Outras feições associadas são as intercalaçõe.s esf6ricas de arenito, às vezes correspondentes a dobras
circulares, dispersas na natriz. Diamictitos não estratificados
e os bem estratificados são raros. Litologias associadas são are
nitos, folhelhos e síltitos (1a¡nitos) , cujas relações coÍr os coll
pos de

dianictitos são variadas.

No af lorarnento prõxino ao krn 80 , por exe.nplo , dois
pacotes de díanictitos estão separarlos por intercalação de fothelho corn relações de contato mútuo distintas. A unidade inferior é aparenternente maciça, a não ser pela existência de algunas zonas de seixos alinhados com eixos naiores horizontais, e
a inclusão de arenitos deforrnados. Os clastos são pequenos e raros a conuns. Seu limite superior con o folhelho parece ser brus
co. O diamictito superior, por sua vez, assenta-se en contato ní
tido sobre o fo1he1ho, nas contérn intercal-ações finas deste e nu

nerosas inclusões de corpos de arenito, dispersos na natriz, deforrnados, redobrados e "injetados" pelo dianictito, ou interpostos en cunhas irregulares, tanb6n deforrnadas, que se estreitan
para baixo. As evidências apontam, portanto, neste caso, para a
sedirnentação ou ressedinentação dos diarnictitos sob a forrna de
fluxos de nassa, que defornaran as litologias inclusas, ern anbiente , provavelnente , subaquático,

A relação íntirna entre os dj.anictitos e sedinen-
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tos subaquáticos, 6 melhor demonstrada, ainda, no afloranento do
km 81,2, Neste loca1 , ao longo de cerca de 100 m de conprinento,
inteicalarn-se dianicti.tos de aspecto naciço, ou interestratifica
dos corn folhelhos, ãs vezes alternando-se, mais ou menos ritnicamente, con estes, en canadas cent j"rnétricas. Os ritnitos contêm
clastos abundantes, na maioria pequenos (poucos lnilÍmetros a
6 cn), inclusive de folhelhos, dispersos na natriz e alinhados

paralelarnente ao acanatnento, senelhante¡nente ao que acontece na
pedreira de Lapa (p.64).0s contatos entre as diversas 1ito1o
gias são bruscos ou transicionaís, nas a intercalação clos corpos
indica prováve1 deposição subaquática dos diarnictitos por ftruxo
denso, ou sLurry, como já conentado.

(nais

O afloranento seguínte, no kn g1,3, tanb6rn longo
de 200 m) , denonstra as relações entre dianictito da For-

mação Mafra e outras litologias associadas. A exposição conpõe_
se de um dia¡nictito inferior, com intercalações subpaÌale1as de

arenito, irregulares, onduladas e, aparentenente, defornadas (es
tiradas laterâlmente), sobre o qual se assenta extenso corpo de
arenito nédio a conglornerático, corn até 15 m de espessura. O con
tato entre essas unidades 6 brusco, irregular, ondulado, em lo_
cais onde a base do arenito, localrnente com clastos, deprime o
dianictito inferior ou penetra neste sob a forma de intercalação
cuneiforrne subhori zontar, con estratifícação interna paralela ãs
margens. 0 aspecto dessa estrutura 6 a de um canal estreito, ero
dido dentro do dianictito. se não fosse pelo contato irregurar,
supostanente erosivo, poder-se-i-a, tanb6rn, pensar em estrutura
de sobrecarga defornada, po' movirnentação lateral do arenito sobre o sedirnento inferior, p1ástico. O espessanento do arenito,la
teralnente, reforça o aspecto acanalado clo clepósito, que, em sua
extensão 1atera1, apresenta-se recoberto por sedirnento sí1ticoargiloso (1ani-to) con raros clastos, intercalações de lâninas e
lentes estîeitas ' e de corpos deforrnados irregulares de arenito
e siltito, cortado por falhas verticais, de tïaço ondulado. Si_
tuação sernel-hante de contato entre arenito conglomerãtico, sob a
forna de cana1, e siltito ou lamito aparece nos cortes dos kms
83 e 86. As deformações mostradas pelos arenitos intercalados e,
at6 certo ponto, a natureza do contato, contendo estruturas de
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dianictito inferior e de certa movirnentação en massa deste.

do

0s arenitos "acanalados" não exibern qualquer estru
tura sedinentar diagnóstica (como, por exernplo, estratificação cru
zada) , a não ser, localnente, un acananento plarro-par.aLe1o irregu
1ar, na1 desenvolvido. Poder-se-ia, pois, tratar, de depósito forrnado por fluxo denso de areia (fluxo de grãosJ, sobre o substrató
de díanictito, porén capaz de erodí-lo, nas as feições sedinenta
res correspondentes não foram, também, notadas. O 1a¡nito superior
é, evidentemente, um depósito subaquático de fluxo de lana, en bacias con acesso esporãdico de areias e siltes, incorporadog e deforrnados por rnovinentação lateîal da rnassa inconsolidada.
Alén dos já mencionados, associados aos diamictitos, o perfil estudado inclui urn pacote, relativarnente espesso (em
torno de 20 in), de fo1helho/siltito escuro (krn 86,5), de estratifi
cação fina, con concreções epígen6ticas calcá-rias, de origem nari
nha co¡no dernonstran os fõsseis que contén o cha¡nado FoLhelho Ortigueira, que correlaciona-se, pela posição estratigráfica, con as
Carnadas de Mafra, na parte média da Fornação Mafra. Suas relações
estratigráficas corn camadas acima e abaixo, contudo, não estão totalmente esclarecidas.
Outro pacote, ainda mais potente, de folhelho/ siltito narinho, con cerca de 50 n, denoninado Folhelho Guaraúna, cor
re lacionável con as Carnadas de Vila Nova, ocorre nâ parte
inferior da Fornação Rio do Su1 , entre os kms 94 e 100; outros corpos
nenos espessos, são freqüentes ao longo da netade superior da unidade. Os clianictitos dessa parte do perfil, entTe os kns 100 e 102
da BR-476, cuj as relações de contato com as carnadas cle clásticos
finos não puderarn ser deterrninadas, afloran nuna série de cortes e
pedreiras ao longo da rodovia, mostrando-se rnacíços e con matriz
sÍltico-argilosa; apïcsentan, por6rn, zonas de lentícu1as (st,eake)
ou lâ¡ninas pouco nítidas de siltito e arenito, aparentenente esgarçadas ao longo do conprirnento, e raros corpos esf6ricos e alon_
gados de arenito, de contornos pouco nítidos. Clastos poden ser
relativamente conuns e grandes, de at6 30 crn ou mais de diânetro e,
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en pelo nenos ul[ afloranento, forrnarn alinharnento horizontal des
contínuo, do tipo paoimento 'intîatiLítìco de cLastos, associado a
cisalhanento. um bon exenpro deste tipo de dia¡níctito, aflora na
pedreíra do lado esquerdo da rodovia, junto ao krn 102, onde che_
ga a atingir cerca de 10 n de espessura míni¡na.
Algunas feições dos dianictitos, que parecen for_
mar corpos tabulares extensos e espessos, coincidern, pois,
con
os de tilitos basais. Sua associação con, e a freqüência dos fo_
thelhos ¡narinhos na seção, sugere a possibilídade de deposição
subaquática, a partir de geleíra assentada sobre o substrato.

Vale notar que a parte basal do perfil exposto paîece estar recortado por nunerosas falhas norrnais, que podern pro_
vocar a repetição de carnadas, cornplicando, assin, a interpretâção
estratigrãfica e a própria catacterízação das litologias.

3.2.4, Perfil
3.2 .4 .1

Carnpo

.

do Tenente_Itaiõpo1i.s

(BR_116)

Generalidades

A seção examinada ao longo da rodovia BR_116, no
intervalo entre o km 174 (proxinidades de Carnpo do Tenente) e o
antigo kn 131,5, atuat km 26 (proxinídades de Itaiópo1ís), ap.re_
senta excelentes afl0ranentos, principalnente nos arred.ores das
cidades de Rio Negro e Mafra. As exposições são de pior qualida_
de por causa do intemperismo, no trecho ap6s Mafra at6 o final
do perfí1.

perfil, tanto o contato inferior do Subgrupo
Itarar6 con o embasamento cristarino (pré-carnbriano) , quanto o su
perior, co¡n a Fornação Rio Bonito, do Subgrupo Guatá, p,rderarn ,e,
direta¡nente observados. 0 prineiro situa_se no kn 174, entre
día_
nictitos e rochas netan6rficas pr6-carnbrianas ; rnanchas de sedimen
tos do subgrupo ltararé, contudo, poden ocoïrer, isoladarnente, an
tes deste 1oca1 , onde se inicia a faixa contínua de aflora¡nentos.
Neste

-73O contato superior foi assinalado na altura do kn 26, entre arenito da Fornação Rio Bonito, ern contato brusco (erosivo) sobre
dianictito da parte superior do Subgrupo Itararé. O linite infe
rior coincide, pois, com o.estabelecido por MEDEIROS et a7.
(1971); o superior, por6n, situar-se-ia cerca de 2 km antes do
ponto mencionado por esses autores.

Através da metodologia utilizada, a espessura Inedida do Subgrupo Itararé, nesta seção, atinge cerca de 740 n,dos
quais 200 m pertencem à Fornação Campo do Tenente , 230 n à Forna
ção Mafra, e os 310 n restantes ã Formação Rio do Sul. 0s valores acima são ligeiramente distintos dos estabelecidos por MEDEI
ROS et al. (1971), Diferen, entretanto do valor registrado por
SCHNEIDER et a1 . (1974) para a seção-tipo da Fornação Mafra (350
m).

A seqtlência sedimentar do Subgrupo Itararé é cons
tituída, principalnente, de dianictitos, arenitos e folhelhos,se
cundarianente, ocorren siltitos (lanitos) e ritnitos, incl-usive

varvitos.
relação aos contatos formacionais, o prineiro
deles, entre as Formações Canpo do Tenente e Mafra, deve ocorrer na altura do kn 188, onde coneçan a aparecer, corn maior fre
qtlência, na seção, arenitos intercalados con dianictitos. Enbora
não observado diretarnente, acredita-se que o contato seja brusco, por causa da natureua das rochas envolvidas, concordando corn
Corn

MEDEIROS

et al. (1971).

autores, o linite entre as Fornações Mafra e Rio do Sul é concorda¡te; porén não foi este obser
vado diretamente, durante os trabalhos de carnpo realizados para
o desenvolvimento desta pesquisa. 0s primeiros siltitos/fo1heth.os encontrados, considerados por MEDEIROS et a1. (1971) cono
pertencentes ã Fornação Rio do Sul , localizam-se nas proximidades do kln 6, da BR-116, ern Santa Catarina, logo ap6s afloramentos de arenito da Forrnação lvlafra. Essa litologia ocorre, não obs
Segundo esses
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tante, pelo nenos I kn a nordeste desse ponto
1965), onde poderia situar-se o contato.

(SALAMUNI

et al-,,

3,2.4,2, Dianícritos
0s prineiros dianictitos cIo Subgrupo Itarar6 na
-area, junto ao contato co¡n
o ernbasanento cristalino, podem ser
observados no aflorarnento do km 174 (Figura Z5). Neste loca1,uma
canada estreita e descontínua de dianictito arenoso, rnaciço, de
alguns decÍmetros de espessura náxina, está firrnente compactado
contra as paredes de dois sulcos ou vales, separados por crista,
esculpidos no enbasarnento cristalino loca1. A superfície de con-

tato entre o dianictito e o ernbasanento é polida e estriada fína
nente, segund'o a direção N-S; o dianictito 6 recoberto, en conta
to brusco (erosivo), por arenito conglomerático na1 estratificado, que passa a naís fino no topo, preenchendo o vale su1 , e por
dianictito naciço, mais ou nenos nitidanente separado do dianictito e arenito inferiores. No yale norte o diamictito inferior
envolve natacão do ernbasarnento, rnais ou menos in sítu. O dianictito superior é essencialmente não estratificado, rnas contérn algumas caÌnadas arenosas, intercaladas na parte supeïior. Tendo en
vista suas caracterÍsticas e nodo de ocorrência, o dianictito in
ferior foi interpretado co¡no urn tilito de alojanento, îevestindo as paredes de vale esculpido no e¡nbasanento, provavelnente pe
la ação glacial , ou de vale pré-existente, nodificado por esta.
Durânte a deposição do til ì. de alojanento, na
sola de geleira ativa, blocos do embasamento, como no caso do na
tacáo, forarn desalojados e, até nesÌno, deslocados de sua posição, por introníssão do t¿LL. A interpretação da origern d.o are

nito e dianictito superior é algo controvertida. O prirneiro po_
deria corresponder a depósito fluvio-g1acial, de fase de degelo.
suhseqtlente ã deposição do tilito de a1o j arnento.
Alternatiyanente, poderia replesentar depósito

de
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degelo, junto ã sola da geleira, associaclo ao a1o j arnento do diamictíto inferior , scguido da sedinrenração do diamict i to superior,
essencialrnente maciço, por ablação (talvez un tilito basal). Supõe-se, contudo, que neste ,caso, o-s contatos entre o arenito,
o
dia¡nictito inferior e o super.ior c.levessem ser rnais transicionais.
De qualquer f or¡na, as feições locais de abrasão glacial evidenci
an un avanço do gelo (provavelrnelìte o primeiro) na área,
afloranento corn cerca de g0 rn de
cornprinento, expõe feições internas de díamictito e suas relações
com outras litologias. A seção exposta inclui um espesso diamíctito inferior, sí1tico-argiloso, avermelhado, con clastos abundan
tes, incluindo muitos de origem intrabacial, estratificado
pela
intercalação de lentes estTeitas de arenito e variação textural ,e
de descontinuid.ades que configuram a1ças ou lobos superpostos ver
ticalrnente, separadas por superfícies nítidas (aparentemente erosivas), côncavas para cina, ou em contato lateral falhado (falhas
de escorregamento) , que truncam as estruturas, ou acompanhan a
sua base, com traço encurvado.
No km 175, um

0 dianictito cont6rn nunerosas inclusões de canadas descontínuas, no geral concordantes cotn a estratificação, porén rornpidas lateralnente, ou dobradas sobre si mesmas. Falhas
internas, paralelas, cruzam o diarnictito e separan, lateralnente,
este de um corpo de areníto rnaciço. O dianictito e arenito estão
recobertos por folhelho tnarrorn, de estratificação inclinada, cujo
contato inferior corn o primeiro parece tTansicional. clastos dispersos são de ocorrência rara no fo1he1ho, que incluí camadas cen
tim6tricas de arenito, passando transicionalnente, para cima, a
um diamictito ma1 expos to.
As exposições seguintes da Forrnação Carnpo do Tenen
te, ao longo da BR-116, at6 o contato con a Forrnação Mafra, envol
vem corpos de dianictito de natureza diversa, de aparência tabu1ar, relativanente espessos (vários netros), alternando-se com pa
cotes tarnhén relativamente potentes de folhelhos marrom averrne-

'
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thados (> 8-10 n), ãs vezes sí1ticos, e ritnitos ou larninitos fi
nos, do tipo varvíto, contendo clastos "pingados" de áte 30 cn
de diânetro.

Arenitos parecen ser raros, a não ser cotno inclu
sões dentro dos folhelhos e dia¡nicti.tos, No kn 177, por exemplo,
corpos de areia de contatos inferiores erosivos intercalarn-se ern
fo1helho, com clastos "pingados" de at6 30 crn.

0 excelente aflorarnento junto ao km 178, exibe
um espesso pacote de dianictito síltico-argiloso, de aparêr\ia
geral maciça, con clastos, de raros a cornuns, de rochas cristaii
nas, de até 30 cn de diânetro, principalrnente centin6tricos, dis
persos caoticanente, recobrindo, em contato brusco, folhelho cas
tanho, ou ritnito de aspecto várvico, com clastos centin6tricos
"pingados". A superfície de contato 6 lisa ("polida") e contén
lineações débeis (estrias finas), de orientação N50o0. O folhetho circunscreve "fatias" de dianictito junto ã base deste, suge
rindo cisalhanento do corpo. 0 dianictito é interpretado, portan
to, como un tílito basal , depositado na sola de geleira ativa,
cujo novinento defornou o embasarnento.
Este tipo de contato brusco entte diarnictito naciço sobre folhelho, repete-se no aflorarnento situado pouco adiante (krn 184). Neste caso, a superfÍcie lisa e ligeirarnente ondu.
lada, contém urna s6rie de lineações pouco nítidas; evidências de
cisalhanento, contudo, não fora¡n encontradas, Outlos aflora¡nentos estratigraficarnente acirna, cuj as contínuidades, por6n, não

ser cornprovadas, envolvem dianictitos sí1tico-argilosos,
rnaciços, que incluem corpos defornados de arenito, enrol-ados cono "charutos", ou en dobras deitadas, ou de disposição variada,
isolados, e inclusões de folhelhos de contatos rnais ou nenos difusos; ern seguida ocorre diamictito, tarnbén de aparência não estratificada, con clastos cofluns, centimétricos, predoninando os
de rochas cristalinas, a1érn de corpos dobrados de arenito, ou zo
puderarn

nas arenosas de

limites ilifusos.
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AfloraÍìentos, estratigraficanente internediários,
nos kns 182 e 185, por sua vez, mostran pacotes de folhelho (pro
vavelrnente o mesmo), con seixos dispersos de até 30 cn, níveis
de aspecto carbonoso e de concreções calcárias, a16n de camadas
de dianictito estratificado, contendo muitos clastos de argila.
Analisando, conj untamente, portanto, parece que a
sedinentação dos dianictitos e arenitos desta parte da seção, ocorreu em arnbiente, predorninantenente, subaquático, no qual se
depositararn os folhe.l-hos e varvitos. O corpo d'água, se¡ia atingido por gelo flutuante (icebergs) responsáve1 pelo fornecimento
dos cl-astos "pingados". Interrnitentemente, seria atingido pelo
gelo que, aparentemente, nanter-se-ia assentado sobre o substra
to (grounded) , conforme evidencia â pre6ença dos tilitos de base, en discord,ância sobre o enbasamento.
Outros dianictitos intercalados na seção, parecen
representaï produtos de redeposj.ção, atrav6s de movinentos gravi
tacionais de rnassa, ao longo de declives (tilitos de escorregamento/f1uxo) , de sedinentos glaciogênicos, depositados junto ãs
nargens da rnassa d'água. A presença de varvitos e a ausência de
fósseis fnarinhos são elenentos a favor de anbiente não- marinho.
E possível, ainda, que parte dos tíLLs basais tenharn se deposi
tado subaefeamente, já que, en pelo menos um local (km 185), dia
nictito de aspecto naciço está Tecoberto, en contato brusco, por
fo the thos

partir do krn 188, o perfil

exarninado passa a ca
Tacterízar-se pela freqllência dos componentes arenosos, típicos
da Fornação MaÍra, cujas camadas basais foran aí identificadas.
Na parte inferior do corte, con 6 a I metros de altura, lârninas
e carnadas de dia¡nictito síltico-arenoso, e arenito fino a nédio
interacamados ãs vezes ern mistura caótica, forman dobras recum-

A

bentes, apertadas e estíradas (Figuras 26 e 27), e dobras isoladas "e¡n ganchos" (ltooks), cortadas por falhas pequenas de escorregamento; aparentenente separado por uma superfície ondulada,su
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III

GURA 26

Estruturas de {'1uxo enì cl.i¿rnrictito com intercalações a
rcníticas ; vi.-st¡r geral IIR-11ó, km 189 , PR (Formação
Mafra)

FiGURA 27

-

.

Detalhe do afloramcnto exibido na figura anterior;

bra recumbente.

do
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gestiva de sobrecarga, o sedimento parece, predominantemente, um
arenito de estratificaç áo irregular, onciulada, com estratos cruza
dos pequenos a m6dios ( centimétrìcos a decinétricos), acanalados
e planares, deformados (Figura 28).0 nestno padrão repete-se, com

FIGURA

Z9 - Estratificação cruzacla def.ormacla en arenito cia l'ormação Mafra; IIR-116, km 189 (ptì).

pequenas variações, nos afloramentos e:;tratigrafic.amente superiores, até a altura c1o km 191. llm alguns clcles, arenitos finos predominam sobre os diamictitos, formando corpos superpostos com es

tratificação irregular, ondulada, inclinacla c com estratificação
ctuzada, planar ou acanalada, n6clias (dec j mótri cas) , arnbas clef ormadas, e f alhas inversas de escorregamento. Ilm outros , como no clo
kn 19I,2 , o diamictito arenoso es trati f ic¿rdo , com clobras recumben
tes, e clastos localmente orientados, paralelamente ao acamamento, alguns de diamictito, 6 superposto por ou j.nterdi.gita-se
com arenito, com clastos dispersos ,
tncga.scopicarrìente maciço,
internamente com estratificação fina, tarnb6ln deformarla. A in-
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clusão de clastos de dianictito s ub arre donclado s (t¿LL baLls) neg
tes tilitos de f1uxo, j"ndica peque¡Ìa distãncia de transporte (Figur as 29 e 30)'

altura do kn 191,5, ocorre excelente aflorarnento de dois corpos tabulares de dianictitos estratificados. O infe
rior é arenoso, compacto, mas contém lentícu1as "estiradas,', ou
camadas finas de arenito, onduladas, associadas a nicroestratificação cruzada, e falhadas. O seu contato superior é brusco e ondu
lado (por efeito de sobrecarga), sob diamictito sí1tico-arenoso,
estratificado em carnadas centimétricas a decinétricas, irregulares, corn clastos pequenos, raros a relativarnente comuns, de rochas
cristalinas e sedimentares. Alguns foran encontrados con eixos
naiores perpendicr-rlares à estratificação, ou con esta aco¡nodada
en torno, sugerindo queda vertical ("píngados"). Falhas de traço
Na

côncavo (de escorreganento) foran observadas.

0 dianictito superior é, clararnente, un tilito
de
fluxo, que inclui clastos provavelnente despregados a partir de
ícebez'ge. 0 inferíor é de identificação nais difíci1. Evidências
de ação de processo de fluxo gravitacional faltan,e a grande conpactação fala em favor de sua interpretação como um tilito basal.
Evidências de estratificação interna do tipo aqui encontrado, têrn
sido, tarnb6n, verificadas em tilitos basais, terrestres e subaquosos., pleistocênicos , inclusive de alojanento. As nesnas caracterís
ticas do dianictito inferi.or,poden ser observadas no afloramento
seguinte

, estratigraficamente mais baixo,

0s afloranentos loca1i zados a partir do kn 192, até a prirneí.ra entrada da cidade de Rio Negro, apesar de, en grande parte, representaren camadas estTatigraficarnente equivalentes,
expõem algumas caracterÍsticas diferentes da seqtlência en descrição. Alguns cortes nostram arenitos finos, de aspecto r,raciço, ou
con estratificação c'ruzada, no gera1, planar, pequena a grande
(centirnétrica a ¡n6trica), ãs vezes algo deformadas.
Junto do kn 197, un corte de cerca de 10 m de altu
particularmente, interessante,por causa das feições associa
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FIGURA ?,9

- Diamictito estratificado da Formação Mafra;

BR-11ó

km 191,2 (PR).
tr,t

FIGURA

.r 'ij¡i

30 - Detalhe do aflorancnto exibido na figura
mos trando uma "bo1a" ile t¿LL (t¿LL baLL) .

anterior,
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das aos dianictitos locais. Na base do aflora¡nento aparece una ca
nada de diamictito síltico-argiloso, mal estratificado, com inter
calações de carnadas finas de arenito e com muitos clastos sedimen
tares. 0 dianictito passa, transicionalmente, para zona de intercalação con siltito e ritmito,de dianictito e folhelho. A espessuÌa total é de cerca de 4 m, En seguida, superpõe-se uma canada
de Z a 3 netros de arenito grosso, conglornerático,e intercalações
finas, onduladas, de siltito, e incluindo clastos raros de até 40
cm, e lineações internas tipo "de arrasto".

A superfície superior do arenito é plana e está
narcada por conj unto de estrias e sulcos fìnos. retos, subparalelos, 0 pacote superior é fo¡mado por 4 a 5 netros de ritmito de
dianictito sí1tico-argiloso e folhelho, e diarnictito ou lanito es
tratificado, sí1tico, com numerosos clastos de folhelhos, As características de persistência e regularidade das estrias/sulcos
(oïientados segundo a direção N45oE) , sugeren abrasão 91acia1, não
tendo sido notadas evidências de estado p1ástico do arenito,por o
casião do estrianento. 0s diami-ctitos locais, contudo, apresentarn feições indicativas de deposição por fluxo gravitacional (tilitos de fluxo), ou denso (sLut'r'g /turbidez) , inclusive o que reco
bre a superfície estriada. Esta interpretação inplicaria en fase
de avanço da geleira gz,ounded, seguida de recuo, con deposição
posterior ou ressedimentação do t.¡LL de fluxo,
provavelnìente
subaquaticamente. E interessante notar, con relação a esta parte
da seção, a aparente ausência de ritmitos do tipo varvito; a única exceção seria a do krn 200, no qual um corpo de arenito, com es
tratificação cruzada planar, superpõe-se,'en contato brusco, a siltito e ritmito finó, contendo seixos de até 20 cm dispersos (ta1
vez "pingados").

partir do kn 202, expõe-se una seqtlôncia de estratos característicos da parte nédia da Fornação lr{af ra, nos arA

Ìedores das cidades de Rio Negro e Mafra.
seguida ã ponte sobre a RFFSA, pouco adiando atual kn 0 (Santa Catarina) da BR-116, aflora um diamictiespesso, corn pelo nenos 25 n de espessura, naciço na sua meta
Logo

te
to

em
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de inferior, con clastos pequenos (centírnétricos) e inclusão esfé
rica,de cerca de 2 m de diânetro, de arenito fino e cll ani-ctito
estratificados, dobrados concentricanente. Na parte superior do a
floranento, contudo, o diarnictito é mais arenoso e forrnado por en
pilharnento de lobos decinétricos, mutuanente truncantes, com tendência ã concentração de clastos na base das a1ças, e mcstrando
dobras (recurnbentes) e falhas inteïnas. O conjunto é recoberto,em
contato brusco, por siltito escuro, cle estratificação fína, bem
exposto cerca de 300 n adiante, em corte de, pelo menos, 15 m de
altura. O siltito/folhelho contém intercalações centimétricas de
diamictito sí1tico-argiloso,e está literalmente crivado de forani
nífe¡os arenáceos, principalrnente do gênero Amnodiscus,
A seção exposta neste trecho da rodovia BR-l16,cor
relaciona-se con pärte do pacote aflorante na chamacla pedïeira da
Prefeitura, situada dentro da ârea urbana de Rio Negro, Expõe-se,
aí, nagnificanente, cerca de 70 m de sedimentos da Fornação lifafra, representadas na Figura 31, incluindo estratos abai
xo do dia¡nictito acima referido. A Figura 31 nostra, também, sedi
nentos estratigraficamente superiores, exarninados ao longo da estrada de acesso ao antigo Seninário, nos arredores cle Rio Negro, a
cerca de 2,5 kn a N0 da pedreira, cornpondo una seção conposta de
cerca de 100 n de rochas da Fornação ¡,fafra, infeliznente, só parcialmente expostas en cortes da BR-116, desc¡itos abaixo.

pedreira, as camadas inferiores
incluen bancos decimétricos de díamictito síltico-argiloso, de estratificação pouco nítida, rnarcada por inclusões (Iârninas e "fi1nes'r) de sil-tito e fo1he1ho, e atîavessados por tubos verticais e
inclinados de invertebrados (Figura 32), intercalados con folhethos. 0 topo do banco superior de diamictito, recoberto por folhe
tho, representa un hiato sedimentar, já que apresenta evidências
de ter sido retrabalhado por invertebrados bentônicos, docunentados pelas numerosas pistas, deixadas por estes. Clastos energentes foran, aparentenente, depositados a partir de gelo flutuante
("pingados"), podendo ser observaclos, juntanente con as pistas,
na Figura 35. 0 folhelho passa, transicionalnente r a urna potente
seção de cerca de 25 n de varvito fino (milirnétríco ) , com clas
Na seção da
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FIGURA 32

FIGURA

Tubo de invertebracios em di¿mictito da Formação Mafra; pedreira da Prefeitura de Rio Negro (PR).

33 - Pistas de invertebrados e clastos emergentes, em plano de estratificação de diamictito; Formação
Nfaf ra,
prefeitura
pedreira da
de Rio Negro (pR).
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tos "pingados" de at6 2 m de diãmetro. Entre este e o dianictito
superior (equivalente ao da BR-116), intercalan-se bancos de lamito e canadas de arenito laninado, con estratos cruzados pequenos,
e de arenito fino, estratificado e dobrado (dobras ledobradas e
recunbentes) , logo abaixo da base do díamictito. Este, fornra un
corpo espesso, de cerca de 40 m, essencialrnente rnaciço, con exce
ção da intercalação de ritni.to fino, sí1tico-arenoso, con estrati
ficação cruzada pequena (centím6trica), na sua parte basa1, e de
"filnes", ou lentículas de siltito/arenito no seu j-nterior. Note-se que a facies do diamictito na pedreira, difere da parte superior da seção exposta na BR-116, na qua1, claramente, se evidencia a deposiçáo através de sucessivos fluxos c1e 1ana, As características dos dianictitos na pedreira, no entanto, são mais próximas das descrições de fluxos subaquáticos de detritos.
A seção colunar da estrada do Seminário (Fígura
31), nostra que o díarnictito espesso superior e o varvito subjacente, forman corpos extensos napeãveis, provavelnente tabulares,
recobertos por sittito fossilífero rnarinho e pacote potente de arenito fíno. Afloranentos dessa litologia não foran bern observados na BR-116, mas são coJnuns na área urbana de Rio Negro e, prin
cipalmente, de Mafra, onde forrnam "paredões" abruptos, con poucas
estruturas internas vi.síveis, a não ser a estratificação em canadas horizontais, de 40 crn, separadas por 1ârninas de argila, às ve
zes onduladas, ou encurvadas para cima, assocj-adas a possíveis es
truturas de sobrecarga, e raros estratos cruzados planares e narcas o¡rdulares, As estruturas sedi¡nentares indican, portanto, que
o arenito (anteriormente denomi-nado "loessito") é, maÍs provavelmente, un depós i to subaquático.
Dois outros aflorarnentos exa¡ninaclos, entre os kms 4
e 4,3, parecem representar os estratos superiores da Fornração Mafra, segundo a subdívisão aqui utí1izada.
No km 4 (Figura 34) , dois cortes paralelos da rodovia
expõem pelo rnenos 80 n de sedirnentos, incluj.nclo rrrn corpo de arenito fino

a médio, fornando una crista baixa, de topo ond.ulado; a crista
recoberta, dis cordarìteÍÞnte en seLl flanco su1-, por carnada
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nictito arenoso conpâcto, por sua vez, Íecoberto por pacote de
dianictito aîenoso, estratificado, intercalado co¡n carnadas irregu
lares, lentes e fragnentos de arenito. ronpidos e interdigitados
com o dia¡nictito, defornados em dobras concêntricas, isoladas.
o arenito da crista é estratificado, en cainadas de
cimétricas, com aparente gradação interna e narcas ondr-rlares (Figura 35), principalmente migrantes; pelo nenos en un 1ocal notou-se una narca de sola, senelhante a nolde de sulco. A faixa junto
ao contato co¡n o diarnictito conpacto, apresenta-se defornada, ern
dobras fechadas e cruzada por falhas pequenas (de rejeitos centirnétricos), tambén relativanente comuns no interior do corp9. 0 con
tato superior con o diamictito é liso e até polido.

dianictito inferior é conpacto, maciço, com clas
tos pequenos (centinétrlcos) , separando-se do corpo superior por
superfície ondulada nítida. O dianictito superior é atravessado
O

por juntas horizontais, descontÍnuas (talvez estratificação) e cor
tado por outras, verticaís e inclinadas, que se asse¡nelhan a fathas norrnais e de escorregamento, cono, por exenplo, no flanco N
da estrutura; o conjunto 6 truncado por canada de conglornerado arenoso, de aspecto caótico na base, sucedida por carnada de areni
to fino, estratificado, anbas inclinadas, aconpanhando o flanco
sul da crista. Cerca de 300 n adiante, o arenito apresenta-se, já,
horizontal, estratifícado e¡n ca¡tadas de 10 crn a 1-,5 rn, internanen
te exibindo microlaminação cruzacla de corrente, narcas ondulares
rnigrantes e estratificação lenticular, separada por 1âninas de ar
gil]a, Ê, interessante notar a presença de nÍveis corn fragmentos escuros, carbonosos, nilinétricos, e nesno de fragnentos rnaíores de
carvão, dispersos dentro das

camadas.

Várias das característícas do arenito da cri.sta, cu
jo alonganento 1oca1 pode ser verificado nos dois cortes da rodovia, e a sua maneira de ocorrência, coinciden con os de depósitos
ftuvio-glaciais subaquáticos (subaqueous outuash), descritos por
RUST q ROMANELLI (1975), depositados a partir de canal subglacía1 ,
desembocando em corpo d'água. No presente casor a canada de dianic
tito inferior, o seu estado de conpactação (Figura 36) e as fei-

-90 -

FIGURA

Marcas oncìulares em arenito da Formação l{afra, BR-11ó,

35

km

4

(SC).
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I GURA 36

Diamictito conpacto sobre clista de arenito,
ção lvlafra, BR-116. km 4 (SC).

Forma-

-91ções do topo do arenito) sugeren ser este um ti]Íto de alojanento ,
depositado por geleira ativa, que poderia ter modificado a rnorfoIogia da crista,recoberto por depósitos de fluxo ou de escorrega
nento gravitacionais, representados pelo dianictito superior.

0 contexto geolõgico gêral dessa parte da seção e
xaninada, a qual inclui espessas camadas narinhas fossilíferas, assocíadas a depósitos subaquáticos do tipo varvito, a profusão de
evidências de deforrnações no estado p1ástico ou viscoso de secli nentos, e a própria extensão geográfj-ca destes, aponta¡n para a g
xistência de corpo d'água de razoáve1 tananho na área de MafraRio Negro. A ocorr'ência de varvito é singular e poderia ser exp.l.i
cada (ROCHA CAMPOS E SUNDARAM, 1981) pela dirninuição temporária
da salinidade, atrav6s do afluxo de grande quantidade de água cle
degelo na bacia. de sedi-nentação, a partir de geleira junto ã nargen. A freqtlência e tananho dos clastos "pingados",dispersos no
varvito, atestan a presença de icebergs,
As condições de sedinentação narinha parecem per
sistir, ou reincidir en níveis estratigraficanente rnais a1tos, con
forrne se verifica nos afloïaÍÞntos dos kns ó e ó,5. Nesses locais,
ocorren aflorarnentos de dianictito síltico-argiloso, estratificado,en canadas finas a médias, assurníndo aspecto de laninito
ou
ritnito, e passando a folhelho con lentes irregulares finas de arenito. Clastos dispersos con até 30 cm, são muito comuns e pelo
nenos parte da seção (de vários netros) , poderia corresponder a
varvitos. Na seção exposta a partir do kn 6, da BR-116, en coïtes
da estrada para Vila Nova, en direção N, o folhelho inclui
dois
cortes de, pelo nenos, l rn cada, de siltito/folhelho negro, coln a
estratificação atravessada por tubos de invertebrados. Fósseis rna
rinhos foram registrados nessas camadas (ver no apêndice, p.184),
que se situarn a cerca de 70 m sobre as camadas fossilíferas
de
Mafra (km 0 ,3) .

et al, (1971), colocarn o contaro da Formação Rio do Su1 coincidindo corn a base dos folhelhos aqui referi
dos, na altura do atual k¡n ó,5 da BR-116. Segundo SALAMUNI et al.
(1965), contudo, os folhelhos ocorren desde o km 5, da roclovia
MEDEIROS
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(2e varvito, de SALAMUN I et a1 ., 1965) , para onde o contato
da
Fornação Rj.o do SuI (sensu SCfiNEIDER et a1., 1974) deveria, segun
do as idéias aqui sugeridas, ser deslocado.

Ritrnitos argilosos, tipo varvito, aparecen, ainda,
no kn 8, recobertos, en contato brusco (erosivo), por dianictito,
muito decornposto, contendo nuitos clastos arredondados, incluslve
do

ritnito inferior.

As característi-cas dos diarnict j,tos cla Forrnação Río
do Sul, que aparecen até o contato con a Forrnação Rio tsonito, sào
bastante variáveis, i.ncluindo desde os tipos maciços até os lami
nados, associadarnente a corpos de arenitos, siltitos,
folhelhos
e raríssi¡nos conglornerados.
Poden ser observadas as conplexas relações entre
essas lito1ogl,as, eln cortes longos da rodovia, entre, aproxinaclanente, os seus krns 8,5 e 9,4. No afloranento do kn 9 (Figura 37).
urn extenso corpo de diamictito, na parte inferior do corte, reco
berto por arenito, em contato, localmente brusco, exibe grandes

estruturas de colapso (2 a 3 nìetros de diâmetro) , lenticulares ou
arredondadas, internanente formadas de can¿das concêntricas irregulares de dia¡nj.ctito, conglorneraóo com clastos de di_anictitos e
arenito fino, afundadas no dianictíto inferior, deforrnado e fathado, principalnente, junto às margens das estruturas. Na extïemidade norte do afloramento, un espesso corpo de arenito irregu1ar dispõe-se como uln enorne anticlinal deitado e injetado por
dianictito. Este introduz-se, tambérn, sob a forrna de diápiros entre o corpo de arenito e a estrutura lenticular próxina. Diamictito aflorante no kn 8,5, provavelmente equivalente ao anterior,
nostra una estratificação fina, pouco nítida, onde alguns ctastos tên eixos naiores paralelos.
Estruturas similares ãs acima descritas, em depósi
tos glaciais, cenozóicos, fornarn-se ern condições periglaciais, por
colapso associado ao derretintento de blocos de gelo soterrados,de
posição e afundarnento dos sedinentos glaciais
(depósitos g1.aciais de lavagem e tiLL ) acumulados nessa pequena bacia, durante
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37 - Estruturas de colapso en sedinentos da Formação Rio do Sul , BR-116, krn 9 (SC).
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o que ocorre o seu dobramento concêntrico (WASFIBURN, Lg73). No
presente caso, as evidências de sedinentação subaqu á,tica, .prova
velnente, em grande parte marinha, para a Fornação Rio do Su1 ,
não seriam inteiramente compatíveis corn essa interpretação ,
jã
que a forrnação das estruturas cenozóicas,conhecidas,ocorre em ambiente terrestre (perigl aci a1) .
Outras feições sedimentares, adiante descritas, apontam, tambérn, païa essa possibilidade para a Fornação lìio
do
Su1 , não sendo inpossíve1 ter. realnìente, havido recorrência das
condições de deposição subaérea. Alternativamente, sabe-se da pos
sibilidade de preservação submarj.na c1e gelo soterrado ou de permafrost,
for¡nados em sedirnent,os terrestres, recobertos por transgressão ma
rinha.

0s sedimentos expostos n.o kn 9, co r re 1ac i on am- s e
aos que aflolan 400 m mais adiante, tanbém num extenso corte da
BR-116 (Figura 38). 0 arenito da base do corte, fino, muito compacto, forma uma crista ou bossa, de topo arredondado, recoberto
por diamictito. A superfície de separação é lisa (Figura 39) e con
tén, en várias partes, estrias finas de orientação nédia N-S. O arenito exibe nurnerosas dobras e falhas, especialnente junto ã sua
parte superior, as últinas paralelas ao topo, separando placas
deste e do embasamento, sugeríndo cisalhanento. 0 dianictito 6 ma
ciço, a não ser pela intercalação de canada descontínua de arenito,de estratificação deformacla, sí1tico-argiloso, con poucos clastos e aconoda-se sobre a topografia irregular do substrato, sendo
cortado,na parte su1 do aflora¡nento,por corpo de forrna acanalada,
cujo contato inferior 6 ero-sivo sobre o dianictito.
Novanente aqui, as feições e modo de ocorrência do
diaÍìictito sugeren tratar-se de un tilito basal, recobrindo ernbasanento nodificado pela abrasão e císalhamento, associados ao no-

vinento da geleira.
E interessante notar que evidências de cisalhanen
to no topo de arenito, recoberto por dianictito naciço,foran observadas en pelo menos dois outros níveis neste perfil, nos kns

@ ni"*i.tiro
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FIGURA 39

'11,5 e

- Contato entre diami ctito rnaciço recobrindo arenito;
Formação Rio do Sul , BR-11ó, km 9,4 (SC).

26.

o primeiro ocorre

posição topográfica ligeiramente acima, mas, possivelmente, efl níve1 estratigráfico
equivalente ao do afloramento anterior. O arenito e fino e estr¿rtificado, e o diamictito superior, síttico-argiloso, com poucos clastos.
A superfície de contato 6 lisa e contém várias falhas inversas de
ângu1o baixo,e blocos do embasanìento circunscritos por 1âminas de
diamictito. Outros afloranentos dessas duas litologias
aparecem
nos cortes próximos, entre este presente ponto e até pouco antes
do km 11. Nestes locais verifica-se que o diamictito maciço é sobreposto por ritmito fino (possivelmente varvito). Arenito estratigraficamente mais abaixo, forma bancos espessos , de aspectos ma
ciços, apresentanclo inclusões internas de lentículas de arenito
grosso, dobras e fragmentos de folhelho na base, passando a silti
to e folhelho no topo.
em

outro diamictito maciço, síttico-arenoso e com ra
ras evidências de estratificação, foi observado entre o lqn 12 (na
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altura do entroncarnento da estïada para canoinhas, à direita da
BR-116), aparentenente estendendo-se at6 perto do kn 13. 0 dia_
mictíto si.tua-se, estratigraficamente acina de canadas de arenitos finos, en contato brusco, conforrne pode ser observado em afroramento situado na estrada para Canoinhas, a cerca de 200 m da
BR- 116

.

No afloranento do krn 12, com cerca ,de 4 a 5 ¡netros cle

altura, dois pacotes superpostos de arenito aflora¡n, o superior
fino, argiloso, estratíficado em camadas decin6tricas, e o inferior, intercalado com 1ârninas e fragrnentos de argilito contorci
dos' sob a forrna de antíclinais irregurares, verticais e inclinados, con zonas de nistura desorganizada de arenito e argilito, cru
zados por falhas, tamb6n verticais e inclinadas (Figura 40). Os
doís arenitos estão separados por uma zona clecinétrica de arenito/argilito, fraturada por juntas cruzadas (senelhantes a fendas

de dessecarnento grandes, decimétricas).

As estruturas locais assemelham_se, de um 1ado, ã
larninação convoluta, mas não estão associadas a estruturas de sobrecarga, apresentando-se rnais organizadas, pelo novinento, predominantenente, ascendente dos materiais envolvidos nas defornações.
A geonetria das dobras exclui a possibilidade de enpuxo glacial ,
que, nornalmente, forna dobras inclinadas, truncaclas e falhas inversas, con vergência para1ela, As est.ruturas, de outro 1ado, as
se¡nelha¡n-se a ínvo1uções perigtaciais (crioturbação'¡ qr" ," for]
nan ern solo perenemente congelado (WASHBURN, 1,973). Estruturas
de sobrecarga de grandes di¡nensões (decirnétricas a n6tricas) , relativarnente regulares e alternadas corn intrusão vertical de areni
to e 1âninas de argila, contudo, são conhecidas en arenítos aflorantes, lateralnente, na estrada para Canoinhas (MEDEIROS et al.,
197I) , conforne já nencionado,

simílares às do km 12 forarn notad.as em
cortes do kn 13, ao que parece, en arenitos estratigrafícarnente e
quivalentes. Neste 1oca1 as "involuçõe.s" estão inclinadas, preferencialnente para S0, e mostrarn a parte inferior corn aspecto e
¡nistura íntrincada de litologias. Tanbém aquí, falhas norrnais
Deformações
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verticais e subverticais ocorrern, arém de grandes blocos de rnaterial argiloso com clastos, dispersos no neio das defornações.
Na altura do .km 16, um pouco acirna , estratigrafica
nente, da ú1tína localidade, aflora novanente un <liamictito rnaciço, síltico-argiloso, ma1 exposto na base do longo corte da rodo
via, passando,por transição,a uma zona d.e intercalações entre si1

tito laninado con clastos, siltito interestratificado con canadas
de dianíctito, larninito de arenitd f i.no, sí1tico, con clastos de
sedirnentos e lentes deci¡nétricas cle cliamictito e arenito f inarnente estratificado (laminado). outras lentes naiores do diarnictíto
inferior'ocorrem i.nterestratíficadas. As diversas facies têm a
forma de lentes alongadas, subhorizontais, separadas por juntas
encu¡vadas, senelhantes a planos de escorreganento, e contén, in_
ternanente, numerosas dobras deítadas ou caõticas, clastos di.spersos, de até alguns decímetros de diânetro, foran observados. 0
conjunto ó recoberto,en contato brusco,e envolvendo grandes estru
turas de sobrecarga, por arenito néclio de estratificação irregu_
lar, deforrnada (dobrada) na base, junto às Load (estruturas cle
sobrecarga), interpenetradas por siltito laninado, As feições dos
dianictitos locais lembra¡n os descritos para aflorarnentos dos per
fis de Lapa-São Mateus do Sul (kn 63,S) e palmeira-Irati (Kn 170,g),
nos quais dianictitos inferiores, representando, provavelnente, ti
lito basal são recobertos por tilitos de fluxo (supraglaciais).
As estruturas de sobrecarga indican, por sua vez, o estad.o plás_
tico do substrato, por ocasião de sua deposição.
últimos dianictitos exaninados no perfil da BR_
-116 aparecen na altura do kn 26. Aparentenente, dianictitos toïnan-se relativamente raros nesta païte da seção da For.mação Rio
do su1 en que predoninarn os estratos arenosos e de crásticos fi.'
nos. A seção 1ocal incluì o ú1tino cliamictito naciço da seqüên_
cia, por6n con esp6cie cle "foliação', rnal desenvolvicla, recobri'do, novanente em contato brusco e associad.o a evidências de cisa
thamento (falhas e dobras deitadas, falhadas), o arenito 1og<.r abaixo do contato, que é fino a médLo,com estratíficacáo c.ruzad.a.
Os

Outras canadas inferiores

sao

sirnilares,

coTn

estta
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tificação cruzada nédj-a, ou estratificação pouco visível. O diamic
tito (3 a 4 netros de espessura), por sua vez, pode incluir,em ní
veis superiores, lentes estreitas de arenito, cle disposição subho
rizontal , sendo recoberto por corpo de forna acanalada de arenito
fino, relativamente bem selecionado, com estruturas de sobrec,ar-

ga, na zona de contato brusco. Segundo a interpretaçäo adotada, re
presentaria un tilito basal,associado a fase de avanço glacial na
âte a.

Ainda nais acima, ocorre outro dia¡nictito de estratificg
ção pouco nÍtida, dada por lentícuIas (stz,eaks de nicroclastos),
ou intercalação de raras canadas estreitas, descontÍnuas, de ¿renito, l-entes de arenito fino, ou faixa de conglomerado de contatos difusos con a matriz, 0 ú1timo afloramento de dianictito, atri
buído ao topo da Fornação Rio do Sul , tanbén de aspecto maciço e,
provavelnente, equivalente ao anterior, surge a cerca de 50 n adiante do kn 26, abaixo do corpo de arenito fino, de for¡na acana1ada, corn estratificação plano-parale1a e, rnais acina, ctuzada aca
nalada.

partir

desse ponto, interpretado corno representando o contato entre o Subgrupo Itararé e a Fornação Rj.o Bonito,
não foram encontrados dianictitos ao tongo da BR-116. Os afloramentos observados a seguir s.ão, geralnente, de atenitos estratifi
cados en bancos grano-decrescentes para cirna, ou con estratifica

A

ção cruzada, planar ou acanalada, estruturas de corte e preenchimento, conglomerados de pelotas de argila, larninação convoluta,
narcas ondulares nígrantes e zonas bioturbadas, mais tÍpicas da
Fornação Rio Boni to.
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4.

INFORMAÇÕES PALEONTOLÓGICAS

4.

1.

Gene

ra 1i dade

s

0s dados paleont-ológicos, obtidos durante a presen
te pesquisa, estão sintetizados no apêndice, ao final deste volu
ne

0 núnero total de amostras analisadas foi

de 44,
sendo 16 correspondentes ao perfil Palmeíra-Irati, 10 ao perfil
Lapa-São Mateus do Sul e l8 ao perfil Canpo do Tenente-Itai6po1is.
As suas posições estratigráficas estão narcadas na Figura 7 (en
anexo).

e distr j.bui.ção é, com relação às três
fornações do Subgrupo ltararé, bastante irregular, grandernente ern
decorrência da disponibilidade de afloranentos frescos e de rochas adequadas para as aná1ises. Desse nodo, a rnaior parte das amostras provén da Fornação Rio do Sul e u r núnero nenor refere-se
ãs Fornações Carnpo do Tenente e Mafra.
Seu núrnero

4.

2. Palinologia

A1én dos polens, esporos e elenentos do paleorni-cro
p1âncton (tasrnanáceas, acritarcas) foram, também, analisadas as ca
racterísticas da matéria orgânica presente nas anostras. Desses,
o paleomicroplâncton e a natureza da matéria orgânica são de maior

importância, cono indicadores de condições paleoambientais.

verificar, urn número rel¿rtivanten
te grande c1e anostras mostrou-se estéri1, para palinornorfos. EIn
alguns desses casos, as características da natéria orgânica foram
as únicas a fornecerem alguna indlcação paleoanbiental.
Conforme se pode

Adìcionalmente, notoLl-se, en várias anostras, evidêncías de retrabalhanento, através cla presença cle forrnas do De-
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voniano, ou de feições de corrosão/oxidação, ou mesrno de elementos de intervalos mais antigos do prõprio Neopaleozdico, rnistura
dos con naterial, aparentenente, in sítu, Situações como estas forarn òonstatadas em amostras desde a base <1a seção, até junto
ao
topo, demonstTando a erosão e reciclagem dos sedínentos, durante
a deposição do Subgrupo Itararé.
Desta forna. a interpretação anbiental con base na
presença de palinomorfos tern que ser feita com muito cuidado. A
exclusão de forrnas de esporos do Devoniano á, relativamente, nais
fáci1, já que se ttatan de forrnas conheci.das na literatura. A separação dos elementos do paleornì.croplâncton, contudo , jã é mais
problemática,porque a sua taxono¡nia e bioestratigrafi.a não são co
nhecidas adequadarnente,
nessas considerações, algumas interpretações paleoa¡nbientais, con base palinológica, forarn ensaiadas e
textadas, com relação às facies identificadas,con base na aná1 ise
das característìcas 1ito1ógicas.
Com ba.se

En alguns casos raros, as anostras contj.nham, tambérn, rnicrofósseis, ou rnegafósseis, clue conplementaram as informa
ções palinológicas. Os intervalos interpretados como de facies ma
rinhas estão narcadas no lado esquerdo das colunas da Figura 7(em
anexo )

.

Conforme já constarado anteriormente (DAEMON E QUA
DROS, 1970; SAAD, 7977), Tasmanites sp. parece ser um elemento comum

do paleomicroplâncton do Neopaleoz6ico. Trata-se de for¡na de afinidade ainda não totalÌnente esclarecida; entretanto, de nodo gera1 , fornas de Tasnanib¿s sp. têTn sido registradas e¡n sedinentos de á
guas marinhas ïasas e at6 cost.eiras, sujeitas ã influência continent al .
Quanto â natéria orgânica, verifìca-se, nas amostras analisadas, a predominância de resíduo do tipo lenhoso, associado, ou não, con o de natureza arnorfa. Este foi encontrad.o co
no elementô principal ern alguns casos muito raros. Essa situação
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é indicativa de deposição em bacias caracte'rizadas por condições
terrestres, ou con forte influência continental , conforne apontado por DAEMON q QUADROS (1970).
anexo), pernite verificar
a naior freqtlência de elenentos indicadores de condições marinhas,
no geral , costeiras e ou, relatívanente rasas, nas aûìostras da
Fornação Rio do Su1 , o que ó, no geral , consistente com a interpretação paleoarnbiental baseada na análise faciológica.

0 exane da Figura 6

4.

(ern

3. Micropaleontologia

Das amostras analisadas, sonente 4 rìostraram-se
férteis em forarniníferos arenáceos, principalnente do gênero lnrmodiscus sp. cuja presença, na verdade, jã era conhecida, pelo menos
numa das 1oc¿lidades estudadas. Formas atribuíveis ao gênero tlaperammína sp. foram observadas pelo rnenos nuna amostra (An-RN-21). Ne!_
se 1oca1 , a abundânci.a dos nicrofósseis é grande, podendo ser identifícados, nesno a olho nu sobre os planos de estratificação

do siltito

1oca1.

também
A distribuição das anostras fossilíferas,
narcada na Figura 7 (ern anexo), ó especificada no Apêndice. Conforme se vê, as anostras corresponclem às Fornações Rio do Sul (3)
e Mafra (1); com exceção de urn caso (fun-Ml-4), a ocorrência de fo
raminíferos coincide com a de elementos do paleomicroplâncton, tam
bém indicativos de condições narinhas,

(1977) e LIMA et al.. (1983) , já havia.rn notado
a ocorrência, e até abundância, de foraminíferos arenáceos, en sedinentos do Subgrupo Itararé, en várias partes da Bacia do Paraná. inclusive em arnostras cle roch¿rs <le a.f loramentos estudados nes
ta díssertação. MEDEIROS (1971) refere-se, tanbém, à presença de
narinhos
forrnas atribuídas a Ammodíscus sp. nos siltito/fol.he1ho
da região de Mafra-Rio Negro.
SAAD

De acordo com

a literatura,

foraminífe¡os

arená-
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ceos dos gêneros encontrados são freqtlentes em associações marinhas bentônícas narginais (WALT'ON, 1964). Essa característica eco
1ógica é consistente, portanto, com a derivada das aná1ises palino1ógicas, conforme foi verificado acina,

4.4. lylegafõsseis
Além dos microfósseis e palinomorfos, a literatura

p. 103) registra a ocorrência de invertebrados narinhos, irìcluindo moluscos (bivalves e gastrópodes), braquiópodes (inarticu
la<los e articulados), peixes, e insetos,en pacotes de folhelhos/
/siltitos escuros, ern pelo nenos !rês níveis distintos do Subgrupo I taraté, cuja posição está marcada no gráfico da Fígura ó (em anexo), descritos, resumidarnente, abaixo,
(ver

a. Cana-da¿ dø 1,1a"(na": correspondem a si. ltitos escuros, aflorantes na parte rnédia-superior da Fornação lrftrfra (p. 84)
Essas rochas ocorren em posição estratigráfica equivalente e foram correlacionadas com o charnado t oLhøI-ho )tttLguzLna., aflorante
na estrada que liga Ponta Grossa a Teixeíra Soares (MEDEIROS et
a1., 1971.). Os fósseis presentes incluem (ROCHA CAMPOS, 1967; RO
,

CI{A CAMPOS E RöSIER, 1978):

a

inb i 1:uuen s i
0 r,b i c uL o i de a guaraun

Lang

e

Ll

s
en

s

i

s

Chonetes rione gz, ens ís
Nuculana uooduot thi

b.

dø Vi!-ct ñou¿: são equivalentes estratigráficos do chanado FoLhø.Lho Guan-ctina (LANctj , 1952), aflorantes
na local j"dade do rnesno nome, na estrada Polrta grossa-Teixeira Soa
res (MEDEIROS, 1971). Estratigraficamente, situam-se na parte basal da Forrnação Rio do Su1. MEDEIROS (1971) considera que esses
folhelhos distribuen-se, en superfície, desde o su1 de Santa Cata
rina, onde são denoninados loLh¿.Lho L o nft"ta"¿, at6 pelo menos a par
te central do Paraná.
Cana,da,s

-106Os fósseis identificados incluern
1967; RoCHA CAN1POS & RöSLER, 1978):
LangeLLa inbituuen sí s
0xbícuLoidea guanaunensi

ROCHA

CAMPOS

s

s ri one g z' e.n s'í. s
Acz,oLepis ? sp,
ELonichl:hg s ? sp.
Chone t

c.

e

PallLnho: 0corre na parte superior da
Fornação Rio do Sul , Sua localidade típica é a sondagem de passinho, no Estado do Paraná (0LIVEIRA, 1930), porém, os silritos/
/folhelhos escuros est.ão ben expostos próxirno a Teixe j,ra Soares,
Ao longo da rodovia entre esta cidade e a BII-Zi7 (palmeira-Irati),
dois outros níveis fossilíferos (ALl"fEIDA, 194S) foran registr.ados
e denominados Baítaca (siltitos) e Rio da Areia (arenitos), na 1o
calidade ho¡nônina, ao lado da BR-277. Afloranentos desta ú1tina,
forarn encontrados no perfil aqui estudado, por6rn, o Siltito Baitaca não foi localizado na seqüência estratigráfica analisada. ROCHA CAMPOS (1970) considera que as três l j.tologias poden represen
tar facies distintas. cuja posição estrati"gráfica 6, essencialrnente, a nesna. MEDEIROS (1971) correlaciona, ainda, os estlatos narinhos de Butiá (ROCHA CAMPOS, 1966), a cerca de 15 kn a oeste de
Maf.ta, com Linoproductus sp., Attenuatella sp., com o Folhelho
Passinho. A lista de fósseis 6 a seguinte (ROCHA CAMPOS, 19i0; RO
FttL-høLho

CHA CAMPOS E RöSLER, 1978):
FOLFIE],HO PASSTNHO

Nuculana

duonl;hi
AnthraconeiLo sp.
GLab ro cingu Lum? o'Lí u e ir ai
aoo

LLobLatta oLí,¿ eírai
PhyLLobLatta z.oæ oi
PhgLLobLatta pauloi
PhyLLoblatta sp.
Phg

ArssobLatta ? sp,
LangeLLa imbi buuensis

0r'biculoidea

guat,aunens i s

-r07 Lissoohonate

s rionegrensia

AttanuateLLa xaæoi
ELoniohtgs gonduanus
SILT]TO BAITACA
AÐ¿cuLÒpecten

nulti s eaLptus

Limipecten sp.
Stz,ebLopteria sp,

na" baz,ríngtoni
VacunelLa A,f , V. e theni dg ei

" ALLo

r'í

s

Mgonia (ou VacunelLd) ? sp.
Myonia ? sp.

Sanguinolít¿s sp.
Praeundulonya ? sp,
Schizodus sp,
Mourlonia sp,
Ret í spí z.a ? sp,
AttenuateLLa roæoí
Notospinifer sp.
ARENITO RIO DA AREIA

iculop ect en nuLt i s c alp tus
Pet,mophorus sp.
VoLsellína sp.
SaLeninyalina sp,
MyaLina (MyaLíneLLa) sp.
Atomodesna (A1;ono de sna) sp,
Au

Leíopteria ? sp.
Keene¿a sP.

Mourloniapsis sp.
Platyceras sp.
De acordo com ROCIIA CAMPOS (1970), a macrofauna do
Subgrupo Itararé, acima referida, constitui-se de fornas marínhas ,
predominantenente. de águas. relativamente rasas. A presença de
braquiópodes inarticulados 6 significativa, Lingula, por exemplo.
é uma forna rnarinha bentônica eurialina de águas rasas (AGER,
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f963); as evidênci.as geoldgicas palecen indicar o mesno tipo
distribuição para Langalla,
ã idade, a macrofauna marinha indicaria

de

un
intervalo Carbonífero Superior-Permiano Inferior (ROCHA CAMPOS q
RoSLER, 1978); estâ interpretação difere estabelecida con base nos
palinomorfos,de DAElvlON q QUADROS, 1970). Segundo, esses autores o 1i
mite superior de idade do Subgrupo Itararé atíngiria o Kungu-

Quanto

riano

(Permiano Superior).
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FACIES DOS DIAMICTITOS
5.

L

,

E DE ROCHAS

ASSOCIADAS

Gene r a 1i dade s

últinos tenìpos. un grande núnero de trabalhos
ten sido publicado, a respeito das características de depósitos
subnarinos,
glaciogênícos terrestres e subaquáticos, inclusive
Nos

discutindo os processos sedimentares envolvidos na gênese de tiLLs
e til j"tos depositados nu¡na variedade de ambientes, dentro dos gran
des donÍnios continental e narinho da glaciação.
Dentre as principa.is contribuições surgidas, nerecen citação os trabalhos de BOULTON (1967; 1968;7970a e br 1971:
197'7 \ L978). BOULTON € DENT
I97Za e b; 1975; I976a, b e c
(1974), BoULTON q PAUL (1976), BOUL',TON q DEYNOUX (1981), BOULrON
et al, (),974 e 1977), DREIMANIS (7976 e 19824), sobre processos
e depósitos glacio-telrestres, e DREIMANIS (1979 e 1982a) sobre
tilLs subaquáticos, No ânbito rnarinho da glaciação, após o c1ássico trabalho de CAREY q AHMAD (19ó1), podem ser citadas as pesquisas de ANDERSoN (L9721 1975; 1979; 1983), ANDERS0N et aI.(7977'.
1979i 19804 e bì 1981;1983e1984), CONNOLY (1978), DREWRY&COOPER
(1981), KELLOG q KELLOG (1981) e PLAFKER q ADDICOTT (1976),
ligados ã sedi¡nentação cenozóica e recente na plataforna continen
ta1 da Antártida. POWELL (1983), por sua vez, dj"scutiu, detalhada
mente, as características e facies dos depósitos glaciogênicos ma
rinhos, associados a geleiras cle maré no Alasca. O recente volune
editado por MOLNIA (1983) contém uma enorme quantidade de inforna
ções sobre a deposição glacial submarína.

referidos permitiram a identifica
ção de feições e crítérios úteis para a identificação das diverque
sas facies e ambientes sedinentares e dianictítos glaciais,
vên sendo utilizados nas investigações eln curso, do Subgrupo Itarar6 (sANtos, 1979; GMVENOR E ROCHA cAMPos, 1983; RocHA cAMPOs q
CANUTO, 1983, 1984 e no prelo; ROCHA CAMP0S et al ', 1982)' Vários
¡nodelos sedi¡nentares foram, ta¡nbé¡n, propostos, permitindo visuali
zat as relações de facíes, tanto no ambiente terrestTe , quanto ma
Os estudos acina
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rinho de glaciação (por exernplo,
VENOR et a1.. , etc, jâ citados).

BOUL'I'ON, ANDERSON, DREIMANIS,cRA

0 entendi¡nento dos pt'ocessos sedimentares que ocorrem associados à deposição glacial , beneficiou-se, ainda, das in
vestigações sobre mecanismos de fluxos gravitaci.onais (por exemplo, MIDDLETON q HAì,ÍPTON, 1973) e de deslizes e escorreganentos
de sedinentos (por exenplo, DOTT, 1963), conjunto de processos
que se sabe são ativos na nargem continental da Antártida (ANDERSON, 1972 a 1983; ANDERSON et al ..1977 a 1984; CONNOLY, 1978;
DREWRY q COOPER, 1981; KELLOG q KELLOG, 1981; PLAFKER q ADDICOTT,
1976, nencionados anteriorrnente)

5.2

.

. Critérios Utilizados

A aná1ise da informação bibliográfica e a experÍencia de caÌnpo,que vem sendo adquirida na Bacía do Paraná. permitiram discriminar urna série de feições sedinentares e estratigráfi_
cas, que parecem ser relevantes para a interpretação de facles e
ambientes de sedirnentação dos depósitos glaciogênicos, que serão
brevemente conentados, a seguir. Note-se que alguns critérios citados na liteÌatura não puderarn ser aplicados, ou o forarn só parcialrnent.e , em razão da abordagen utilizada neste trabalho e das
condições dos afloramentos disponÍveis para estudo.

5,2,I. EstÏatificação
A natureza "maciça" dos diamictitos, ou a presença
de dj.ferentes tipos de acarnanento, const,ituen feições sedirnentares das mais diagnósticas para o entendimento da origem dessas ro
chas. No caso dos diani.ctitos do Subgrupo Itararé, cuja natureza
glaciogênica encontra-se, já, estabelecida, essas feições são úteis para a análise das suas facies, necanisrnos e diferentes ambi
entes dos domínios terrestre e subaquático de sedinentação.

Dia¡nictitos representando tíLL8 ou tilitos

basais

-1r2de aloj aüìento, de ablação, ou de fusão basal , catacter:izam-se, no
geral , pela'ausência de estratificação nítida ou bern desenvolvida
(DREIMANIS, I976; GMVENOR er al ., 1984), 0s ril.itos de alojanento, por exenplo, são, ¡ì"ormalnente, muito compactos, por causa da
sua deposição na sola de geleira ativa. Dessa circunstância, decorÌe, contudo, a possibilidade do desenvolvimento de planos de
cisalharnento, afetando areias ou siltes incorporados na massa, fo
1iação ou fissílidade (DREII"IANIS, 1976; 1982b).
da incorporação de areias e siltes, acima refe
rida,evidências de estratificação poden ser notadas em tilitos de
alojanento, na sua parte superior, por ação de degelo basal (EVEN
SON et a1,, 1977), Jã nos outros tipos de tilitos
basais (de abla
ção e de fusão basal), que tarnbém poden apresentar-se cono essencialrnente não estratificados, a conpactação 6 menor ern decorrência do modo de deposição predominante. Lâninas e lontes de silte
e aïenito, paralelas à superfície de deposição , poden estar presentes, possivelmente resultantes do degelo de carnadas de gelo po
bres em detritos (DREJMANIS, 19i6).
A1ém

tilitos de fusão basal (GMVENOR et al .,
1984), as 1âninas de silte e areia, raramente incluindo clastos,
podem exibiT estTuturas de fluxo, ou, raramente, carnadas de ritní
tos e lentes de lanito, e estratificação pouco nítida, particular
nente na parte superior dos corpos. GRAVENOR et aI, (1984) sugerem que este tipo de depósito glaciogênico subaquático, deposita-se a partir da sola da geleira sob a forna de um fluxo denso de
detritos, por ablação contÍnua. A esse processo, adiciona-se a
contribuição periódica de rnassas de gelo carregado de d.etritos,
que se desprenden da base da geleira, caindo sobrê a massa serni-fluida, redistribuindo-se e nisturando-se, por movimentos de nassa. Esta tanb6m, evenLualmente, poderia fluir para depressões 1oNo caso dos

cais pr6-existentes, levando ao acúmulo de grandes espessuras. A
presença de areia e si1te, pol' sua vez, indicaria que a deposição
ocolre junto à frente da geleira, onde esses materiais são maís a
bundante s .

Dianictitos glaciogênicos estratificados, de outro
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lado, abrangen

, desenvolvidu" "* .ondições subaóreas e, principalmente, sr.rbaquáticas. De nodo geral ,
estão eles associados a fases de recuo ou de estagnação de geleiras. Incluen-se, aqui, os þiL /s ou tilitos de fluxo, formados a
partir do material concentrado supraglacialnente (tilL, sedimentos fluvio*glaciais e glacio-lacustrinos) , que se deslocam ao lon
go dos declives locais, formados na parte frontal, ou o derretirnen
to de nassas de gelo íncorporadas dentro do t¿LL ou de sedinentos
pró-glaciais (BOULTON, 1972), depositando-se subaereamente, ou em
um anplo espectro de facies

corpos d' ãgua glacio-Iacustrinos, adjacentes às geleÍras.
Esses

tipos, ovidentenente não se diferenciam,

en

suas características fundamentais, de alguns depósitos glaciogêni
cos subrnarinos, a não ser, possivelmente, pelo volume, extensão e
relações con outras facies.
Sedimentos formados subaquaticamente, em associação
com geleiras e¡n recuo, corresponden a várias categorias de fluxos
gravitacionais de sedinentos (MIDDLETON & HAM'PTON , 1,973), incluin

do,

nurna

fLou) e,

extre¡nidade, os produtos de fluxos de detritos (debris
no outro, os derivados de correntes de turbidez,

et al, (1984) propõern subdividir esses depósitos glaciogênicos subaquáticos en duas grandes classes: a)
fluxo gravitacional de sedi¡nentos; b) fluxo subaquático de fl.uidos
(Tabela III). A classificação, embora úti1 é rnuito abrangente, já
que, no segundo grupo inclui uma gama variada de depósitos fornaGRAVENOR

dos por fluxos de águas de degelo desembocando subaquaticanente,
a partir de geleira. Estes varia¡n desde facies proxirnais, à f¡ente do ge1o, por exenplo, leques de eskev', depósitos deltaicos, co
nes de areia e cascalho, às vezes intercalados co¡n fluxos de detritos, podendo interdigitar-se, rnais distalmente, com ritnitos,
en parte varvitos, 1ençóis de areia e l"anitos marinhos, correspon
dentes aos depósitos de lavagem (outuash) subaquáticos de RUST E
RoMANELLI (1975) e lanitos marinhos (GRAVENOR et al,, I984). esses sedi¡nentos, p re dorninantenent e de correntes de turbidez, e de
decantação de partículas en suspensão, e.não raro,associados com
clastos "pingados", não serão, aqui, considerados, particulamente por não envolverem dia¡nictítos típicos. Serão, contudo, trata
dos quando en associação íntima con os depósitos glaciogênicos
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0s tipos de estratifi.cação gera¡nente associados
con os depósitos de fluxo gravitacional de sedinentos, são variados. Vale notar quê, en razão da interação de vários processos di
ferentes na forrnação de un depósito, è- provável a conbínação das
suas feições características, o que pode dificultar a interpretação (MIDDLETON E HAMPTON, 1973). Os fLuxos de detritos glaciogêni
cos, incl-uindo os charnados tiLLs ou tilitos de fluxo, caracterizan-se pelo empilhafiento de carnadas de espessura variável (centímétricas a nétricas) , estratificação de f1uxo, lâminas e lentes
''esgarçadas", e contorcidas de silte e areia, Äs camadas poden
estar defornaalas ern grandes ou pequenas dobras recurnbentes, às ve
zes isoladas na massa ("ganchos"), 0 acananento pode, ainda, €Dvolver a variação textural causada por episódios de rernoção dos
finos ou a intercalação de lentes, ritnitos ou lânitos. Falhas de
escorregarnento são de ocorrência conun.

'

Três outros tipos de depósitos são rnencionados por
GRAVENOR et al. (1984), na categoria de fluxo gÌavitacional de se
dinentos: fluxo glaciogênico sLut'r,y, fluxo glaciogênico de turbidez e fluxo de detritos glaciogênicos caótico. No prineiro caso!
incluern sedirnentos internediários entre fluxo de detritos e f1uxo de turbidez, catacterizando-se por apresentarern larninação cen
tirn6trica, carregados de clastos de sedi¡nentos, re¡novidos do subs
lralo (T¿p up) e ex:utabaciais. Os prineiros poden apresentar-se
defor¡nados e circunscritos por lanrinação de f1uxo. As lâninas ou
canadas podem enp.ilhar-se com separações obscuras, ou at6 alternar-se corn depósitos de suspensão (argilitos,/folhelhos) numa ritmicidade sinilar ã dos varvitos (GMVENOR q ROCHA CAMPOS, 19S3).
Os depósitos de correntes de turbidez abrangen vários tipos
de
ritnítos, desde turbiditos a varvitos típícos, cujas estruturas
são sobejamente conhecidas (MIDDLETON E HAMPTON, 1975; GUSTAVSON et
al,, 1975: R0CL4, CAMPOS & SIJNDARAI{, 198I) , não necessitando, portanto,
de sua referôncia específica no presente texto. Clastos "pingados" poden ocorrer dispersos,

os chanados depósitos glaciogênicos caóticos, in-

-r15cluern nassas desoldenadas de

detritos de tananho variado, até

de

porte (decin6tricos a métricos), em dife¡ente estado de con
solidação, en uma rîattíz diamictítica. Nào possuem, portanto, qual
quer tipo de estfatificação e sua natureza aproxima-se nais da de
depósitos de escorregamento (sLunp) ! cono descrevem MIDDLETON q
grande

HAMPTON

(t973),

5.2,2, Intercalações
A interpretação genét,ica dos corpos de sedimentos
intercalados nos dianictitos já foi abordada, parcialnente, acin-a.
FRAKES f, CROWELL (1969; I972) chanaram, anterioïnente, a atenção pa
ra o prováve1 significado das intercalações, na interpretação das
facies dos diamictitos, particularmente na identificação de processos de novimentos de nassa assocÍados, principalmente, a ressedimentação de corpos dessa litologia.
laterâImente, boud,inage sedimentar, dobranentos e contorções diversas (sLump ooerfold), pseudo-nódu1os, são feições conuns en muitos dos dianictítos
exaninados, não raranente aconpanhados de falhas nornais ou inversas e
de escorreganento Ide traço côncavo, para cima), e injeção de díques c1ásticos, Em alguns casos, estas estruturas foran encontradas en associação com defornações de sobrecarga, fornadas, por exemplo, junto ao contato entr:e grandes corpos de arenito,
sobre
postos a diamictítos.
Canadas ronpidas

5,2,3. Textura

característica foi sonente avaliada, megascopi
canente, e, portanto, a sua utilidade é muito 1i¡nitada, face a
possÍvel fatta de consistência nas estinativas, A não ser em poucos casos, não se conseguiu notar una correlação nuito íntima ou
constante, entÏe a granulometrj.a da ma1L]"iz dos d.ianictitos, carac
terizada em ternos da proporção relativa de areia, silte e argi1a, e os tipos dos ilepósitos. Alguns depósitos, interpretados co
Essa
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originári.os de fluxos de detritos glaciogênicos, subaquáticos
marinhos, rnais extensos e espessos, tê¡n matriz sí1tico-argilosa.
mo

Alguns tilitos de fluxo, contudo, apresentan-se con matr i-z desde,
predominantenente, arenosa, a arenítico-síltosa ou sí1tico-argilo
sa. 0 rnesno parece ocorrer con os tilitos basais (de alojanento,
de ablação ou fusão basal).

A literatura (ANDËRSON, 1983) rnenciona que tíLLs ba
sais, fluxos de detritos e dianict,ans E! aciô -mar inho s , da rnargen
continental da Antártida, são indistinguÍveis granulornetricamente. Contudo, enquanto os 1;iLLs da platafor¡na continental mostran
una notáveL homogeneidade textural, dentro de urna mesna unidade,
verifica-se una grande vatiaçá"o vertical na granulometria de sedi
nentos glacio-rnarinhos.

5

,2,

4,

Clastos

A observação 'realizada sobre as características dos
clastos, envolvendo conposição, tamanho, densidade e petrofábrica, não foram feitos de maneira sistenática.

, tílLs e tilitos de aloj amento exiben
uma petrofábrica nais claramente definida (clastos alinhados e im
bricados paralelamente ao fluxo de gelo) qve os tills
e tilitos
de ablação, ou de fusão basal (ANDERSON, 1983; GRAVENOR et a1.,
1984), No caso de tilitôs de alojanento, por causa da alta conpac
tação dos depõsitos, torna-se difíci1, na maior paîte das vezes.
a medição dessa propriedade, Dados existentes pala os outros tili
tos basais, indican urna situação variando desde urna petrofábrica
definida, at6 caótica,
De modo geral

Petrofábricas sinilares ãs dos tilitos basaís, aparentemente desenvolvern-se no caso dos fluxos gravitaci.onais de se
dimentos (ANDERSON, 1983). Segundo LiNDSAY (1968), o desenvolvi¡nento da petrofábrica relaciona-se cÕÌn o regine de fluxo, variando de ca6t j.ca, durante a fase turbulenta e pôuco antes da deposí
ção, a paralela, durante o fluxo laninar.
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Quanto aos depósitos glacio-narinhos, a petrofábri

ca tende a ser, no gera1, caótica, com preferêncra para a orients
ção vertical de clastos alqjados. Essa deposição tende a ser controlada pela natureza do substrato, ocorrendo rnais narcadarnente
nos angulares. Retrabalhamento pode alteîar a petrofábrica origina1 (ANDERS0N, 1983).
situação particular, refere-se às concentra
ções de clastos que podern ocorrer, basicarnente de três rnodos di
ferentes: a) em alinharnentos horizontais continuos ou descontínuos, do tipo paviÌnento de clastos, e que parecen ocorrer associa
dos a tíLLs ou tilitos basais (DREIN{ANIS , 7976); b) na base., nos
lados de fluxos de detritos ou projetando-se (emergindo) no seu
topo (MIDDLETON 6 HAMPTON, 1973); e c) en concentrações tipo "bol
sa" ou 1ente, corn limites difusos ou nítidos, en parte representando material "despejado" a partir de icebergs, sendo engl-obado
pela massa viscosa do ddamicton subaquátì"co. Alternativamente, po
dem representar depósitos residuais (Lag) ta¡nbén, em parte, renoUma

bilizados junto con o diamicton.
Outras características dos clastos, como forma com
posição, f reqtlência, tananho e feições superficiais, embora, €ff
parte, úteis, foran notivo somente de observações esporádi-cas.
(1983) nencíona que clastos em t¿LLs ou
tilitos basais devem ser, geralnente, rnais arredondados (e, tambérn, inenores), por causa da rnaior abrasão g1acia1, do que no caso
dos detritos supîa ou englaciais, clepositados ern condições subaquáticas. Sedirnentos glacio-marinhos, portanto, deveriam nostrar
um aunento na angularidade dos cLastos, acompanhando a ¡naior sele
ção da matrLz. É, tamb6n, prováve1 que esses clastos tenham mais
chance de manter as feições superficiais de abrasão (estrias), que
os prímeíros,
ANDERSON

5.2.5. Forna, espessura e extensão dos corpos
No caso dos afloramentos exarninados, nem senìpre
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foi possível estabelecer-se, com precisão, a forrna e espessura
dos corpos. por causa da erosão e extensão lateral linitada. Afor
rna varia, aparentemente. de lenticular ou lobada, a tabular e em
cunha, Formas lobadas e tabLtlares (grossei.rarnente "acanaladas") o
correm ern depósitos de fluxos gravitacionai.s de sedirnentos (f1uxos de detritos e tíLLs ou tilitos de t-1uxo) . IíLLs ou ti1ítos ba
sais tendern a ser tabulares i tj, litos ou tllLs de alojamento, contudo, assunern forrnas de corpos descontínuos, en cunha, deitados
ou inclinados sobre bossas ou cristas do ernbasanento.
(1983) afìrna que tíLLs e fluxos de detri
tos são, usualnente, menos exLensos que depósitos glacio-nar:inhos.
No presente caso, diarnictitos interpretados cono depósitos de flu
xo de detritos submar:.nos, variaram, en espessura, desde alguns
decímetros, at6 dezenas de netros, podenclo atingir extensão mapeá
ve1. No geral, contudo, parece que essas propriedades podern variar, grander,rente. no caso dos depósÍtos subaquáticos da platafor
ma de regiões de alta latitucle (ANDERS0N, 1983).
ANDERSON

5

.2.6. Relações estratìgráficas e contatos

Muitas inforrnações, úteis a respeito da facies e
origern de diamictitos, poden ser obtidas, a partir do exame do ti
po de relações espacíais que apresentam con outros corpos de lito
1ogia, conforrne, en parte, já acirna re.terido.

são, tipicamente. interdigitados ou recobertos por depósitos fluvio-g1aci ais ou glacio-lacustri
nos, nos quais os corpos de arenitos e/ou conglornerados apresen'
tam-se confinados em canais, exibj.ndo estruturas sedimentares de
grande porte, tais cono estratifi.cação cruzada' Outras facies, cos,
tumeiramente associadas a biLLs ou tilitos terlestres, correspondern a argititos várvicos e a varvitos glacio-lacustrinos. Estas,
contudo, poclen, aparentenente, intercalar-se en secltlências ntarinhas, desde que o afluxo de grandes volurnes de água de degelo, a
partir de geleiras narginais, provoque er redução drástica da sali
nidade, evitando, assim, a floculação imediata das argilas (ROCHA
T1:LLs con1'inentais
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CAMPOS

E SIJNDARAM,'I 981)

Depósitos supraglaciais, tais como, tíLLs e tilitos de f1uxo. e falhas em sedirnentos pró-glacíais adjacentes, poderiam indicar deposição em contato com gelo (GRAVENOR q ROCHA
CAMPOS

, 19I3) .

continental da Antártida, nota-se a tral
sição entre depósitos de fluxos de detritos e de deslize ou escor
reganento,rurno à plataforrna continentâ1, e con turbiditos, afastando-se da costa (ANDËRSON, 1983). Por causa da irregularidade
das platafornas continentais de regiões glaciadas, esta transição
de facies ocorle, tanbén, nas mesrnas. 0 ú1tino autor acina mencio
nado refere-se, ainda, ã drástica redução na proporção de detritos "pingados" de icebaz'gs, a pa.rtir da nargen da plataforma, por
causa do naior tenpo de permanência do gelo f lutu.ante nessa parte
Na margem

da margem coiìtinental

'

e
A associaçáo entre dianictitos ou díamictitos
turbiditos, que alguns autores consideran como indicativo de origem não gTacíal para os segundos, 6 de ocorrência comun na margem
continental da Antártida (ANDERSON, 1983). ANDERSON (1983) enfati
sa não ter sido verificado a ocorrência de t'iLls ou díamòctons
glacio-narinhos associados corn sedirnentos rnarínhos não turbidítícos (1amas marinhas, por exernplo) , sendo estes desprovidos cle cont
ponentes "pingados".

Dianictitos interpretados cotlo originados por f1u
xos de detritos, da parte média da Formação tr4afra, contudo, inter
calarn-se entre folhelhos e siltitos (lanitos) desprovidos de clas
tos "pingados", que, entretanto, são de ocorrência comurn em varvi
tos ocorrentes na rnesna seção (p. 84).
Os tipos de contatos ínferior e superior dos diamictitos parecen ser, tarnbén, de grande relevância paÍa a diagnose de origern dos rnesnos ' riLls/tí1itos basais e fluxos gravitacio
nais de sedinentos apresentan, no geral, contatos inferiores brus
cos con o substrato, No prineiro caso, este pode exibir estlias e

-LZl

estruturas de cisalhamento (dobras, falhas) associadas ao movimen
to da gel-eira ativa. Sulcos e estriações erosivas,e estÌuturas de
sobrecarga podern, de outro lado, aconpanhar os segundos (IIIDDLETO{
E HAMPTON, :-g73). Os contatos superiores podern ser, tarnbén, bruscos, de tíLLs e tilitos com areni.tos e outros sedimentos fluvio-glaciais; passagens bruscas e transicionais dos fluxos de detritos con outros sedirnentos subaquáticos, incluindo outros tipos de
depósitos de f l-uxos gravitacionais, ou depósitos glacio-marinhos,
podern ocorrer. ANDERSON (1983) observa que, na plataforna continental da Antártida, tiLLs basais exibern contato brusco con sedinentos glacio-rnarinhos.

aqui estudados mostram que os tilitos
basais poden apresentar os dois tipos de relações con outros sedi
nentos ; aqueles clepositados subaquaticarnente poden passar, transi cionalrnente, para di"amictitos larninados e ritnitos de dianictito
e folhelho ';ipo s Lu1t:y, ou folhelhos, ou lami-tos ' Fluxo glaciogêni
co caõtico de diamictito e arenito descrito, por GRAVENOR Ê ROCHA
CAMPOS (1983), na Forrnação Rio do Sul , assenta-se, aparentemente
en discordância, sobre ritrnitos, en situação que sugere ação erosiva. É importante salientar, contudo, que a observação dessas
características de contato ern afloramentos pode ser prejudicada
por alterações causadas por diagênese e intenperisTno '
Os exenplos

5.2,7. Feições geornórficas
Estas feições irnplicarn na associação de dianictitos con pavírnentos ou ernbasanento e/ou feições periglacrais, tâis
corno, pseudomorfos cle cunhas de ge1o, estTutuïas de colapso (fathas, depósitos tipo "pingo"), involuções, eskers fkam¿s, ou "sol-o"
poligonal. Várias dessas feições implicam ern deposição subaórea
(por exemplo, pseudomorfos de cunhas de geIo, involuções), enbora
se saiba da preservação de permafrost e gelo no solo' ern sedinentos glaciais na plataforrna continental do Ã.rtico, recobertos poI
transgressão rnarínha. Neste caso 6 possíve1 que algurnas estruturas (por exernplo, de colapso) possarn se desenvolver em decorrência do degelo. Esket's e kames, por sua vez, ernbora, no geral' tí-
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picos de arnbiente terrestre, podern formar*se subaquaticarnente, ad
jacentes a geleiras assentadas sobre o substrato (grounded) , abai
xo do nÍve1 do lago ou nar (CAREY €r AIIMAD, 1961). Essa nesrna sitúãção pode levar ã ocorrência subaquática de feições de abrasão,
tais corno estrias, sulcos e atê poches rnoutonn6es, cono ocorre na
plataforna continental da Antártída (ANDEIìSON, 1983).
5.2. 8. Fósseis

A d1scussão do Capítu1o a (p. 101) resL¡rìe as infor
mações inportantes a respeito dos fósseis e seu significado pa1e oamb

ien ta1

.

Fósseis, inclusive narinhos, podern ser encontTados
no interior de dianictitos, seja ín situ, ou, mais conìumente,
transportados. De modo geral , ocorren, contudo, en sedinentos narinhos associados (folhelhos e siltitos/lanitos) .

fósseis devonianos (paleonicroplâncton e esporos) e¡n diamictitos neopaleozóicos da Bacia do
Paraná, é fenômeno bastante conhecido, que pode causar dificuldaO retrabalhanento de

des na sua interpretação.

5,3. Tipos de Díanictitos
Tendo ern conta o contexto geral acirna esboçado, os
dianictitos da área estudada podem ser subdividídos ern doís tipos
fundarnentais: os negascopicamente maciços (ou não estratificados)

e os estta.tíficados.
A Tabela II resune as pr j,ncipais caracterÍstícas
dos dianictitos, seus prováveis modos de cleposição e ambientes.
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5, 3.

1. Di.anictitös naciços (ou não es t rat i fi

cados

J

Conpacto, em cunha I uariedade A). Os dia¡nictitos
da variedade A constituem corpos de seção "ern V", que se dispõern,
geralr ente, inclinados, ou deítados , e fortemente cO'ftpactados con
tra irregularidades do embasanento, se j a de rochas pré-carnbrianas
ou de arenitos do próprío Subgrupo I t araré .
São nassas descontÍnuas de dianictito síltico-argi
loso a arenoso, con poucos decímetros de espessura náxina, e de
extensão lateral reduzida. Não ¡aro, exibem uma "fo1iação" irregu

1ar, e petrofábrica de clastos com eixos ¡naio¡es paralelos entre
si e con a "fo1iação". Projeções do dj.anictíto podem penetrar en
irregularidades do embasanento e até circunscrever fragmentos des
te. En alguns casos, contêm ì"ntercalações (lentes e carnadas) de
siltito ou arenito.
A superfície superior do ernbasanento subjacente, po
de ¡nostrar-se polida e/ou corn estÌias finas, paralelas. A orientação das estrias, quando possível de ser observada, coincide com o
alonganento aparente das cristas ou bossas do ernbasarnento. Ìulais
ïaranente, a prõpria superfícíe superior do dianictito é, também,
estriada paralelamente, evidenciando recorrência da ação glacial.
Outras feições associadas são as estruturas de cisalhamento, que
afetan o substrato, junto ao contato, sob a forna de falhas e dobras.

Díamictitos maciços deste prineiro tipo são de ocorrôncia rara nas secões exaninaclas. 0s dois melhores exenplos
forarn encontrados no contato entre a Forrnação Canpo do Tenente e
o enbasarnento cristalino, no kn 174 da BR-116 (Figura 25, p. 75)
e no aflorarnento do kn 4, da mesma rodovia, pertencente à Forrnação Mafra (Figura 34, p. 88) , Outros aflorarnentos desSa varieda
de poderian ocorrer na base do Subgrupo Itarar6 (Fornação Canpo do
Tenente), recobrindo arenito da Fornação Furnas, no perfil pal¡nei
ra-Irati (BR-277). 0s prineiros afloranentos são, aí, pouco exten
sos e de rná qualídade, não permitindo a observação acurada das ca
racterísticas diagnósticas.
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0 diamictíto do kn 9,4 da BR-116, que, neste 1ocal, recobre bossa e vale de arenito da Fornação Rio do Su1 , enbora, localmente, de forna, aparentemente tabular, contén rnuitos ele
nentos eJn colnum com os mencionados para a variedade ern discussão.

Diamictitos com as características acima foram interpretados cono tilitos de aloj anento (Lodgenent tilLites), depg
sitados na sola de geleira en novinento. Tilitos de aloj anento
são un tipo de tilito basal de ocorrência relativamente rara, no
ambiente terrestre, podendo, tanb6m, fornar-se sob geleira assentada sobre o substlâto (grounded gLac.iez'), em anbiente subaquãti
co, inclusive na paîte proximal da platafoïma continental (BOU!
TON 6 DËINOUX, 1981; GRAVENOR E ROCHA CAMPOS, 1983; GRAVENOR et
a1, 1984). Nos exenplos apontados, associarn-se con depósitos superiores de diamictito naciço, em contato brusco, interpretados como
tilitos basais (lcn 174, BR-116) ou recobren dep6sitos fluvio-glaciais
sendo superpostos, cliscordantenente , por tilitos de fluxo e outros sedimentos de natureza subaquática, provavelnente marinha
(p. 87).
,

tabular ( uariedades B-E), Este 'e o tipo
nais conum de dianictitos rnaciços, aflorantes na área en estudo,
Sua forrna é tabular, e suas espessura e extensão lateral são variáveis e só puderam, na maioria das vezes, ser grosseiramente
Compacto

estimadas,

características gerais, apîesentam a matriz
sí1tico-arenosa a arenosa e espessura métrica. Os clastos dispõen
-se caoticanente na mat'rí2, ãs vezes a1i¡hados subhorizontalnente.
Seus contatos, inferior e superíor, com outras litologias, podem
ser bruscos ou transicionaís. Outras feições, particularmente as
relações con outras litologias e facies, e prováveis anbientes de
deposição, permitern reconhecer 4 (quatro) variedades de dianictitos não estratificados tabulares, denominados B, C, D e E. Aflorante, por exemplo, no krn I70,7 ða rodovía BR-277 e }<rn 63,5 da BR-476,
a variedade B corresponde a diamictíto compacto, que ocorre cono
Corno

nassas extensas

, lateralnente contínuas na base, ou descontínuas

-rz5na parte superior, onde o corpo é recobe¡to, bruscanente, por diamictito estTatificaclo, ou se separa ern blocos irregulares, nais ou
menos ir¿ sítu, envolvidos por dia¡nictito estrati.ficado ou laninado. 0 contato inferior desses corpos não foi exarninado diretamente. nas supõe-se ser discordante sobre arenitos estratificados e
ritnitos do tipo varvito. Em urn dos aflora¡nentos (BR- 277,lqÍ I70,7),
este tipo de diamictito foi encontTado enbaixo, ou en contato 1ateral , corn crista de arenito conglonerático fluvio-glacial do t1
po esker/kame, O diamíctito rnaciço é, provavelnente, un típo de
tilito basal (podendo, at6, corresponder a tilito de alojanento).
já, o diarnictito superior, estratificado/laninado é interpretado
cono tilito de fluxo. possivelnente de detritos supraglaciais, se
guido, ern contato brusco, de dep6sitos de arenito, folhelho e var
vito. Os dianictitos incluem-se en seqtlência sedimentar (Fornação
Carnpo do Tenente) tida corno de origern continental e depositaran-se, ao que parece, subaereamente (p. 531 ,

inclui corpos mais extensos e mais
espessos, que recobren, em contato brusco, folhelhos con clastos
dispersos ou arenitos com estratificação cruzada ou plano-parale
la (kms 178 e 184). A superfície do contato é plana e "1isa", po
dendo conter estrias finas, ma1 definidas, e a zona de contato eA varíedade C

xibe estruturas de cj.salhamento (falhas inversas, dobras recumben
tes), nos sedinentos do substrato. 0 contato superior desses diamictitos 6 brusco (rararnente transicional), sob folhelho ou areni
to con estratificação cruzada, O dianictito pode mostrar evidências de estratificação na sua parte superior. Essa variedade insere-se ern ieqtlência de deposição subaquátíca continental , eventualrnen t e subaérea.

A variedade D 6 de definição, ainda, pouco

clara

e

diamictitos de facies distintas. Afloranentos excelentes deste tipo ocorren, por exernplo, ao longo da rodovia BR-476, no trecho correspondente à Fornação Rio do Sul (entre os
krns 100 e f02). Poden for¡nar corpos extensos e r'elativamente espessos (vários netros) .
pode envolver

As feições associadas são, de u¡n lado, corpos de

a
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renito de forrnas diversas, em "bolas", dobras, em cunha, ou de ca
nal , carnadas ronpidas e baudíns, com poucas evidêncías de estrati
ficação por intercalações de várias litologias; em outros casos
essas intercalações são nais raras, e a par de evidências tênues
de estratificação, por inclusões de sedinentos, pode ocorrer alinhamento descontínuo de clastos, do tipo "pavinento", associado a
evidências de cisalhanento.
As evidências disponÍveis são, pois, de novirnento
de ¡nassa (escorregamento) de alguns desses dianictitos, que poden
ter se depositado como b¿LLs basais (de ablação ou de fusão basal) , Ern outros casos, as evidências de deforrnações pós-deposicio
nais são raras, nas a inclusão de pavinento de clastos sugere ori
gen cono t¿LL basaL. 0 contato inferior, contudo , na rnaioria das
vezes não pôde ser exa¡ninado. 0 a¡nbiente pode ser subaéreo ou sub
aquático.

Finalnente, un tipo particular de diamictito

estratificado, tabular,

denomínado

não

E, foi distinguido en aflora-

nento na pedreira de Lapa (kn 65,5 da BR-476), e no km 165 da rodovía BR-277 (perfil Palrneira-Irati), a1én de pelo nenos una outra exposição na estrada Carnpo do Tenente-Lapa. Trata-se de dianictito essencialnente maciço, cortado, subhorizontalnente por
juntas, na parte Ínferior, corn vários netros de espessura; este
passa, transicj.onalrnente, acina, para zona estratificada ou laminada, pela intercalação de siltito e arenito, dianictito laminado
e ritnito de dianictito e folhelho, sobrecarregados de clastos, a
rnaioria j-ntravaciai s (rip up), e folhelho. Clastos "pingados" são
conuns nessa païte da seção. O contato basal desses corpos não

foi

observado.

tipo de diarnictito é interpretado como
tilito basal , depositado por fusão na sola de geJ,eira. 0 contato
superior, com depósito de fluxo gravitacional de sedimentos , turbiditos (ritrnitos) e dep6sitos de suspensão (folhelho) , sugere se
dírnen t aç ão subaquática (p. 64).
Esse ú1timo

)
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5.3.2. Dianictitos estratificados
Diamj.ctitos com acamamento pouco nítido, a bem de
senvolvido, apresentam una ampla variedade de tipos, sendo os mais
conuns nos perfis examinados.

parte, pocleriarn Íncluir até alguns dos já descritos anteriornente, nos quaìs se notou uma estratificação insipi.ente, variáve1 sonente em níveis, ou eÌn áreas particulares dos
corpos examinados. As relações estratigráficas con outras litoIo
gias, faci-es ou estruturas, entretanto, perrnitem, na rnaior parte
das vezes, separá-1os. Poden assumir fornas, aparentemente, Labulares, acanaladas, ou envolver a superposição de lobos que se tTtrl
cam na base. Sua espessuïa é extremarnente variáve1, desde decíme
tros, até várias dezenas de metros; nesses casos, podem fornar
Em

corpos extensos, napeáveis.

estnal;ificação pouco nítida ( oariedade A). Dta
nictitos dessa variedade ocorrem sob a forma cle corpos tabulares, de espessura extïenamente variáve1, desde decírnetros at6 o
náximo de 40 m observados. Neste caso pode ter distribuíção
anp1a. Sua estrutuïa interna erìvo1ve a presença de intercalações fi
nas (lentes, camadas finas e 1âminas) de siltito ou arenito, que
imprine um acamamento tênue. Os corpos intercala¡n-se con pacotes
de folhelhos e de varvito, com contatos bruscos ou transicionais,
ou recobrem, em contato brusco, com evidências de deforrnações (es
corregamento, sobrecarga) arenitos estratj.ficados, Larnitos e varvi.tos; podern passar, transicionalmente, ou em contato brusco, a
siltito/lanito
ou folhelho/siltito fossilífero. 0s próprios diamictitos podem incluir tubos preenchidos, de inverteb¡ados, e pis
tas. 0 ¡nelhor âfloramento deste tipo de ilianictito ocorre na pedreira da prefeitura, en Rio Negro (PR), na altura do krn 205 da
rodovía BR-116 (Figura 52, p.
86). As caïacterísticas do dia
nictito indican sedimentação por sucessivos fluxos de detritos co
alescentes, em ambiente subaquático, provavelmente narinho,
Do
ponto de vista rnegascópíco, não é facil separar esta variedade de
outros tipos, incluindo entre os dianictitos naciços (variedade
D) , enbora as relações estratigráficas corn outras litologias e fa
Com
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cies possa ajudar a diagnose.
estnatificação fina-mádía (oaz'ie
dade B), Duas ocorrências principais forarn encontTadas, desta variedade, ern afloramentos do kn 170,7 da BR-277 (Figura 13), e kn
63,5 da BR-476 (Figura 18), arnbos já mencionados, anteriornente
(Formação Campo do Tenente). Caracterizam-se pela forma tabular
dos corpos, com lami.nação ou estratificação, regular a irregular,
fornada por disjunções onduladas, dobradas, cruzadas por falhas
normais e de escorreganento, e circunscrevendo massas lenticulares alongadas, de dia¡nictito maciço, sobre o qual se sobrepõen em
Laminados ou com

dis cordâncí a.

tí1itos de fluxo, possivelmente de naterial supraglacial, associados a tilitos basais e re
cobertos por depósitos lacustrinos (fo1helhos, varvitos) . No caso
associan-se,
do afloranento do km 170,7, do perfil Palneira-Irati,
lateralmente, con corpo alongaclo de aïenito conglonerático, fluvio-glacial (possivelnente representando depõsitos do tipo esker
São considerados cono

ou

kame)

.

Estratíficados por oariação teæturaL ou intercaLação de outras Litologiae ( uariedade C/. Diamictitos aqui incluidos aflorarn cono corpos de aparência tabular, embora en vários ca
A
sos essa característica não possa ser deterrninada claranente '
espessura é, norrnalnente, métrica. A estTatíficação, essencialnen
te irregular, é marcada, seja pela variação textural , superposì.ção de camadas ou bancos, intercalação de carnadas, lâninas e lentes de s j-1tito ou arenito, f reqtlenternente "esgârçadas" (ou cisathadas). Dobras recurnbentes, e "ganchos" de tamanho pequeno a né
dio, foram encont¡ados ; os clastos , geralmente pequenos, poden in
cluir grande porcentagen de fragnentos de sedirnentos, e exibir uFalhas
ma disposição orientada, paralelanente ã estratificação.
norrnais e inversas podern cortar os corpos, que, em alguns casos,
apresentam-se, ainda, atravessados por intrusões de dia¡nictito do
tipo diapírico (Figuras L'1,,72a e 1,2b). Tarnbém não 6 inconurn ocorrer a intercalação entre esses dianictitos e outras litologias (fothelhos, ritmitos), formando corpos alongados, descontínuos, sepa
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rados por descontinuidades senelhantes a falhas de escorregamento.

Trata-se de variedacle muito conurn de dianictito,
con excelentes afloramentos ao longo da BR-277 (Fornação Campo do
Tenente), como por exernplo, no kn 166 (Figura 1l) e BR-116 (For
mação Rio do Sul), junto ao kn 9 (Figura 37). Seus contatos superior e inferior podern ser bruscos ou transicionais.
Estes dianictitos, ern linhas gerais, aproxirnarn-se
dos da variedade seguinte, diferenciando-se, somente, en algttns
pornenores.

Estratifícação por oaríação terturaL ou intencala
ções de outTas Lil;oLogías (oaz,iedade D). Esta variedade inclui
diamictitos relativarnente extensos, lateralrnente, aparentemente
tabulares, corn vários netros de espessura.
Afloranentos demonstrativos ocorrern ao longo da ro
dovia BR-116, a partir do kn 188, correspondendo à Forrnação Mafra.
No kn 189, nota-se a intercalação de dianictito a
renoso ou sí1tico-arenoso, com lâminas, carnadas e lentes de arení
to, anbos deforrnados, constituindo dobras recumbentes, ou "ganchos" isolados dentro da rnassa. En alguns locais, a nistura entre
as litologias pode ser caótica. 0 contato inferior dos corpos é,
provavelmente, brusco e o superior 6 brusco ou transicional , com
corpos de arenito de estratificação plano-paralela irregular, estratificação ctuzada e narcas ondulares deforrnadas (Fíguras 26, Z7
e 28. Os clastos exarninados são de disposição caótica, ou forrnarn
alinhanentos paralelos ã estratificação.

diamíctitos cnì questão correspondem a tÍpicos
tilitos de fluxo, cuja deposição suba.quática ou subaérea nen sempre pode ser estabelecida claramente.
Os

Estr,at¿ficûção nítida ou pouco nítída,
(uariedade ¿). 0s diamictitos aqui incluidos

iz,xegulaz'

formarn corpos tabu-
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lares, corn estratificação ou laninação ben desenvolvida , e características e deposição dos cl-astos semelhantes ä das variedades C
e D, discutidos anteriornente.
No afloramento do kn 4 da BR-116 (Figuras 34, 35 e
e 90) , o día¡nictito inclui carnadas rompidas ,

; p s. 88
boudins, fragrnentos, "bolas" e dobras de areníto, dispersas na ma
triz, ãs vezes de naneira desordenada, sendo cortado por falhas
nornais. Recobren crista de arenito, interpretada corno de origen
fluvio-g1acia1, sendo sucedido, eTn contato brusco, por camadas de
conglomerado desorgani zado e de arenito fino, estratificado, toda
36

a seqtlência, provavelmente, de origern subaquática.

0s dianictitos exiben evidências de deposição pol
fluxo gravitaçional de sedj-mentos; associadanente, outTos necanismos de novimento gravitacional de nassa, tais como escorregamentos, poden ter j"nteragido penecontenporaneanente, tendo en vis
ta a relativa integridade das intercalações arenosas.

Ritnita de diamictíto e foLhelho (part.edad¿ F),
Dois afloranentos interessantes desta facies ocorrem na pedreira
de Lapa, junto ao kn 65,5 da BR-476 (ROCHA CAMPOS , I97Z; GRAVENOR
Ê ROCHA CAI{POS, 1983) e no kn 1Ó5 da BR-277 (entroncanento da estrada para Porto Amazonas e Lapa) ' Ambos correspondem a exposições da Fornação

Campo

do Tenente

'

Aparentenente, são corpos pouco espessos, tabulares, de alternância rítnica de lâninas e carnadas de diamictíto e

fo1helho. Passarn, por transição, inferiornente, para dianictitos
maciços (tilitos basais) , sendo sucedidos, tanbán en contato trãnsicional, por varvito e folhelho con clastos "pingados". A deposi
ção é, evidenternente, subaquática, através de processos de fluxo
sLut,r,g e correntes de turbidez, alternados com deposição de material ern suspensão. Podem representar varvitos típicos (Figuras 20
e 21, ps. 64 e 65).
Acanalados ou con sttperposição de Lobos (uaz'iedade
G) , En pelo rnenos dois afloranentos, nos kms l-75 e 0 da rodovia BR
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-1.1.6, foram iclentíf ic¡rcìos diaÍìictitos estTat.iricaclos,
for.rranclo
corpos cle aparôncia geral acanal¿rc1a, em seção tr¿nsversal , con o
acamamento irregular e nlarcado por superfícies ou clescontinuida-

des (possivclmente sr-rperf Ícies de erosãLo); estas supe rtíc:ies trun
can as uniclades sr,tperiores, assuni.ndo, às vezes o aspecto de al_
ças superpostas. A espessuta var j.a cle poucos a atci -J0 m.
A estruLura intt:rna inclu:i d.efornações e dobras, in
clusi.ve recumbentes. de intercalaçõe s clo ¿rr.e¡r j.to e silte. Os clas
tos, clos quais una l"arga p::oporção pode ser intrabaci.al , tendern
a se d.i.spor de naneira par¿ìle 1¿r ao acratnanento c poclem acunul.ar-se
na basc clas a1ças. Nos af lr¡ramentos ex¿r¡ninad.os , os dianictitos
passam, acina, gÏaclacionalnente, a :t.o1he1ho, or_r são recobertos,
eÍì contato brusco, !or este s. A sr_rperf icie j.nferior c1e contato,
cono j á cornent¿rdo, ó cii.scorclante (eros.iva) sobre outras litologias, inclL.rsivc diamictitos, T'rat¿rm-se cle f l.xos gravitacionais
de detrltos (fluxos c1e .l arna) típicos , subaquáticos
.

5.4. Associzrções cle [ìacies
A análise das f ¿rcie s clos c'lianícti tos ensaiacla no
i-cen anterior (5.3' ) c as reraçoos c-stratigráficas clestes conì ou
tras 1ito1ogi.as, as próprias facres cle stas, e a associ.ação cios se
dinentos con fcições e estrutrÌras diagnóst.ici.rs , c1o ponto cÌe vista
gen6tìco, coÍro por exemplo as estTias e a forna clo embas¿ìnie nto,
depósitos f 1.uvi.o-g1'ci.ais e poriglacia:is, pe rn:item reconhecer, pre
lirnin¿:rrmente, itlgunas associações de facies, indicativas dos vá_
rios tipos de ambientes seclimentares, registraclos nas rochas clo
Subgrupo Itararé, na áre a.
A variação das f acies eTìcontril.das, na vertical
€)
n¿L holizontaJ., implica lluna cli.stribui.ção ntaìs ou menos conplexa
das associações e . portanto, clos ¿lnbientes respectivos , na ã.rea

objeto de estuclo. Assin sendo, os ¡node-[os de seclinentação 97acial , clue poclem ser elaborados, e as rr:construções paleogoográficas, representatn a rréd:ia das si Cr-rações que p::evaleceïan em cada
j.nte rva.l.o de tempo anal j.sado,

-r3zq C¡,NUT0 (1983; 1984; no prelo) reconheceran, prevíanente, em ternos gerais, algunas associações de
facies clos sedimentos do Subgrupo Itararé, na área estudada. De a
cordo con esses autores, trôs associações básícas poclen ser reconhecidas na área, cienorninadas poï eles: a) Associação teï'?estTe/
/de geLeíra 'tgrounded" (assentacla sobre o substrato) 1 b) Associaçãa de tilitos de fluro e az'enLtos defornados', e c) Associação de
1;tLi t o s gLacio-maz'inhos,
ROCI-IA CAþlP0S

A plirneira associação, conì tilitos megascopicanrente rnaciços , interpret¿l.dos como c1e alo j ¿lnento, representarìa a f a
cies terrestre de geleira, assentt,Lrlm etn slÌbstrato rochoso (gnounded) ,
caracterizada por depõsitos glacro--tacustrinos, inclusive com var
vitos na parte basal das seções examinadas. l,ocalnente, poclem re
correr, relacionadas a estruturas de invol.ução, denonstrando reavanços de geleíras na bacia.

A segunda assoctação, seria caracterizada por dia
mictítos e arenitos deformados, ãs vezes complexanente misturados, exibindo dobras de escorreganento, falhas de diversos tipos
e fragnentos de camaclas rornpiclas, feições estas tÍpícas de til j-tos de fluxo.
Finalmente, a terceira associação, tanbém contendo
j.tos
dianict
estratificados, terlam resultaclo de movinentos gravitacionais de massas de sedinentos glaciogênicos, que parcccn ter
sido retrabalhados e deslocados por escorreganento/':f luxo ao longo
de taludes, en anbiente subaquátt.co, pelo nenos en païte marinho,
Esse movimento pode ter ocorrido em nassa, ou sob a forna de f1uxos viscosos, ou de fluxo s Lurz,g, ou de correntes de turbidez. Lo
calmente, poden estar associados a arenítos fluvio-glaciais, varvito e folhelho rnarinho, em sub-bacias pequenas.
0 maior detalhe atingido na presente pes<1uisa, per
mitiu verifícar que, enbora a subdivisão proposta por ROCHA CAMPOS q CANUTO (1.983, 1984; no prelo) fosse, no gera1, vá1ida, não
refletia a complexiclade da história seclinlentar do Itararó, no su1
do Paraná e norte de Sitnta Catarina. Mais recentemente, GRAVENOR

-
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et a1. (1984) descre'yeram associações de facies de sedimentos gla
ciogênicos, fornaclos durante fases de avanço e recuo de geleíras
(1'abe1a III) que, ern grande parte, colncidem com as aqui discutidas. Vale notar que as associações abaixo caracterizadas, incluen,
igualrnente, conjuntos rle litologias forrnadas, provavelmente, durante av¿nços e recuos clars geleiras neopaleozóicas, na área estudada, embora a ônfase da descrição seja sobre os depósitos da fase de expansão do gelo,

utilìzacla na cliscrininação foi, necessarianente, um pouco sintética, i.sto é, é prováve1 que as associa
ções sejan conplexas, abrangendo nrais de un conjunto de 1ito1ogias representativa.s de anbientes distintos" Segundo a experiência adcluirida, durante o desenvolvinento desta pesquisa, feições
citadas na literatura, utilizadas para discriminar as cliferentes
facies glaciogênicas, não são sempre reconhecíveis ou disponíveis
para exame em afloramento. 'Tambén ad¡nll-e-se que diamictitos gl.aciogônicos, forrnarlos em diferentes circunstâncias arnbientais, podern exibir un t:spectro si¡rilar cie feições básicas (estruturais,
texturai s, est ratigrã licas, etcJ.
A

aborclagem

5.4.1. Associação terrestre/ou
o subs lrato

c1e

gelei.ra assentada sobre

assoc j.ação

é represcntad.a por camadas finas
de tilito de alojamento, co ìpactado contra cristas ou vales do em
basamento (pré-cambriano/devoniano), ou por corpos tabulares, relativanente pouco espessos, de tilito trâsa1 cornpacto.
llsta

0 primeiro tipo pocle ser sobreposto, em corìtato
brusco, por dianictito naciço, ou de estratificação pouco nítida
(tilito basal); o segunclo tipo pocle clispor*se en corltato 1ateral,
ou recobrir, parcialnente, corpos l.ineares de arenito conglornerático (do tipo esker/karne) e ser recoberto, tarnbén, em contato bTus
co, por diamictit.o j.rregular/r'egular¡ìente estratificado, que nostra 1âninas/camadas onclulaclas e clef ornadas, falhas nornais, rever
sas e de escorregancnto, e inclusões lent j.cul.¿res do tilito basal

Dep6s

itos de geleiras
e¡n avanço
I

-----------]
f
Deposição di¡etanente Deposiçãõ
da sola do gelo ativo

a partir da
fusão de gelo ativo

Tilito

Dianicton (tito)

de alojanerto

fus ão basal

I

ts
I
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rnaciço (t.ilito de fluxo, supraglacial). Esta associação pode repousar sobre, ou ser seguida de varvito, areníto e folhe1ho. Fósseis rnarinhos não foram encontrados em 1Ítologias cl.esta associação.

5.4.2. Associação de plataforna i.nterna/de geleira
tada sobre o substrato

assen

Pode, tanb6m, incluir tiliro de alojanento, sobrepondo-se, latera]mente, sobrc corpos li.neares de arenito, estrati
ficado ou com narcas ondulares mígrantes, e estratificação <Tuzada, con superfÍcie de contato lisa/po1icla, além de estruturas de
cisalhanento no substrato. Mais conunente, cornpõen-se de diamicti
to delgado ou espesso (decirnétri co a métrico), tabular, maciço ou
de estratificação pouco visíve1 (tilito basal), que recobren arenito ou folhelho, a palte superior dos quais é lisa ou polida, ou
ci s alhada.

0 tilito

de alojamento pode ser seguido de díanictito e arenito interacarnados, defornados, rornpidos e falhados
(constituindo til.itos de fluxo/escorregados) , conglonerado e arenito fino, de estratificação cruzada, indicando cleposição subaquá
tica. As crìstas de arenito poden exibir feições senelhantes às
de depósitos de lavagen glacìa1, sr-rbaquáticos. Fósseis ¡narinhos o
corren raranente nos diarnictitos, mas poden ser coûìuns en litoto-

gias associadas.
0s tilitos basais, de outro 1ado, são recobertos,
disconformenente, por folhelhos, ou truncados por corpos de arenr
to acavalados. Lateralmente e verticalnente, apreseûtam áreas com
laminação rnal desenvolvida e inclusões de arenito cleformado, ol.r
nesmo passarn, acirna, a ritnitos de di ani ct 1to e folhe lho, sobrecarregados de clastos, a naioria intrabacial, e varvito e folhetho contendo clastos "pingados".
Enquanto o tilito

rnacÌço é interpretaclo como tencjo
se depositado na sola de geleì.ra, as ca¡radas deforrnadas inclican
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sua deformação por movj.rnentos penecontempoïâneos à deposição. 0s
ritnitos cIe diamlctito :Êormaram-se subaquaticalnente, provavelnente por ação cìe fluxos densos (sLuz'z.y), va.rvitos e folhelhos, por
sua vez, representarn depósi.tos de correntes de turbiclez e cle suspens ão

.

Outros típos de di¿Llrictitos estratifj.cacios, desta
associação, representanclo tilj.tos de fluxo e que, provavelmente,
relacionam-se corn fases de estagnação e recuo do ge1o, tên acamaTnento rnarcado pela intercalaçã.o de f i.l.ntes e 1âminas de siltito/a,
renito, ntuitas clas quais parecem ter sido cisalhadas ou "esgarça
cìas", paralel.anente ã estratifjcação, Estruturas associaclas comuns são as dobras ¡ecunbentes, e "ganchos" de aren:ito e siltito.
0s corpos de arenito, que poden predominar em certos níveis, aprg.
sentan linites inferior e supe r.ior bruscos, estratificação e estratos cruzados deforrnados, estTutura acanalada, a16m de inclusões irregulares ou esf6ricas de cliamicti.to, Corpos lineares, 1on
gos, clcscontínlros, Jc arcnitos Iluvì.cis, com estratificação, orientados de SE-NO ou N-S e, portanto, paralelos às estrias do emba
samento, poden ser ecluivalentes lateraís, mas, tanb6n, truncan fa
cies desta associação. Poden, tanbóm, tepresentar depósitos de 1a
vagern g1.acia1, suba6reos ou subaquáticos,

5.4.3. Associ.ação dc pl ataforrna externa/bacial
Ilj-anictitos p(}rtencentes a esta associação, fornaÏt
unídades finas a rnulto espessas (ató 40 m, pelo menos), tabi.rlares, rnapeáveis, em muitos aspectos semelhantes aos coïpos descri
tos acima, da zrssociação dc pletrlorna interna, exceto pela gr.ande espessura e, possivelnente, pela ausêncía de cisalhanento, nos
sedinentos sobre os qtrais se assentant. Alguns devern corresponder
a fluxos de detrítos e ocorreln intercalados com folhelhos contendo fósseís rnarinhos , yarvitos espessos cofl clastos "pingaclos " gran
des (rnétricos), lanitos e corpos tabulares exterìsos, e relativament.e
espessos, de arenito fino.

A distribuição dessas facies pocle ser

controlacla
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pela presença de sub-bacias nìais p¡ofundas, ÇoJ¡ paleocleclj.ves nais
abruptos do enbasarnento. A ocorrência de varvitos espessos, indicam o influxo de grancles volumes de água de degelo, na área deposicional.
A cliscl j.nr:in;Lção rna:is perfeita c1¿rs associações aci
na discutidas, não pôde, aincla, ser feita coÌn segurança, en todos
os perfis, e cLependeria cle trabalho de canpo adicional e dì.sponibili.dade d.e afloranentos, Una das pri.ncipais dificuldades, reside
no reconhecimento preciso dos depósitos glaciogônicos sut¡aóTeos e
subaquáticos, conf:orme :[oi refer.iclo em discussões elaboradas poï
ANDERSON

(1983).

As :rssociações não são, exatamente, de ocorrência
Testrita a qualquer uma das forrnações geológicas do Subgrupo Itararé, podenclo, até, se alternar, en alguns casos. Grosso nodo, con
tr-rdo, pode-se cli.zer qLre a as6ócíação t,zrres bre/de geLeíz,a assenta
dct sobre o subs'brctto tende a predon:.irral na parte basal
do Subgrupo Itarar6 (Fornação Canpo clo Tenente) , que pode, tanbõm, incluj"r facies do tipo pLataforna intez.na/de geLeiz,a assentadn
sobre a subsLrato. A esse respeito, va.Le a pena l-e¡nbrar a ocorrên
cia de una série de áreas estreit¿rs de sedimentação neris espessa.
alongadas, orientadas de SE-N0, e que se extendem, da atual margen, runo ao centro da bacia.
Essas feições são, aproxinadamento, paralelas às
estrias sobre o embasamento e, portanto, sugestivas de vales pr'é-

-glaciais, l-luviais. ou, até. tectônicos.
glacial (MEIIEIROS et al., 1971).

mocli

ijcados pela crosão

A úItinr associação é conurnente encontrada na par
te n6dia e até na parte superior clo Subgrupo Itararé
(Formações
Mafra e Rio do SulJ. A prineira uniclade apresenta um conjunto de
facies, atribuíveis à c¿ssur:iaçàt) )e pLaLaf ornia eri,erna/baciaL, Fei
ções geonórficas dos sedinentos assocíados com dianictitos da
Fornação Rio do Su1 . não obstante, po(Ìen suger:ir recorrência da
associação terresl;z'e/ou de geLe'Lz'a assenbad.a sobre a subst./,ata,na
parte superior do Subgrupo Itarar:<i,
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et a1. (1.984) referenì-se, em seu moclelo
de seciirnentação glaci.o-m¿rrinha, ã possibi lic1ac1e de existência de
zona metaestáve1, associada ã cleposi ção cle pacotes espessos de
dianictitos de fusão basa1, e depósitos c1e fluxo gravi.tacional na
plataforrna extern¿, ou à cluebla cle dcclive que poderia provocar
cscot'reßamentos e dcsliz-cs. com incorporeqão de seclimentos pró-e
xístentes, em nlisturas caót j.cas tipo néLctnge. No presente caso, es
ta situação não foi satisf acoriaÌnente icientif :icacla, enbora, parte dos depósitos c1a associação de pì.ataf orlna exte¡na, þossam coïresponder a clepósitos dest¿r zona.
CRAV.ìjNOR

5.5, Arenitos e Varvi.tos
scnte clissertação referir-sc, especr_
ficanente, aos clianictitos, argunas 1i.to1ogì.as locais c1o subgrupo
It¿Lraró ocorrem de nanei ra t¿ìo notáve1, tenclo significado relevan
te para a interpretaçio piLlcoa¡nlr j untal Ja sequência sec]imentar,
quc rnerecen, pclo nìenos, rrna referôncia breve.
Apcsar.

5. 5.

c1a pr.e

1. Alenitos

Dois corpos cle ¿rrenito c1e grandc extensãro ocorïem
na área, napeáveis a esc¿r1¿rs, rcl. ativanenl--e reduz:ic'las (por exenì-

, 1 : 300. 000 ,
Fi. gura 41.
p1o

enì MEDEIROS

L97I), cono pocle ser vcrificado

na

iro caso, considera-se o .A.ren:ito Lapa, que
ocorre cn tre os krns li 7 c 59 , cortltdo , tr¿nsveï.sa1ûtente , pcla estracla principal (BR-4.76). Colrcsponcle a corpo extenso, que
aflora
sob a forma cle crista estreita e de scontínu¿r r com comprirnento su
perior a 60 km, largura nóalía de 2 krn e or.ienta.ção geral N-S (FI
gura 4lJ. Sua espessur.a ó difíci1 cle ser estabelecida, já que tern
o seu topo exposto e erodido. À{EÐIìIIìOS (1971) e MEDEIROS et at,
(1.971) estímatÌì-na co to superior a 100 n, com base na correlação
com arenitos senelh¿rntes cÌue af1o1.am en nívei.s estratigraficanente naj.s altos, ao ìongo do perf:i 1 da BR-l1b (perf:'_l Carnpo clo TeNo prime

ì
e

,
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nente-ltaiópolisl
nessa correlação, o Arenito Lapa foi interpretado como parte da Formação Mafra, apesar de a maior parte
do corpo estar embutida dentro da Irormação Carnpo c1o '1'enente. Essa
situaçáo estretigrá fic r não parece suficientemente esclarecida.
Com base

Arenitos sinilares exarninados, pertencentes à For
rnação Mafra, parecen constituir um outr.o corpo cle forrna mais ou
nenos irregular, enbora tambérn :Llongado, em rlireção subparalela
ao Lapa, conforme será visto nrais aciiante.
0 contato basa.l do Arenito Lapa com sedinentos cir
cundantes, da Formação Canpo do Tenente, é irregular, erosivo, e
rnarcado pela presença de conglomerado de base, sobre diamictitos
dessa I.ormação; pode ser observado nun barranco d.e una estrada
secundária que vai da ciclade de Lapa rumo ao parque do Monge, paralelamente à rodovia BIì-476 (perfi1. l,apa-Sio M¿teus do Sul), con
fo rne a Iìi gura 4 2 .
0 contato está, tatûbé , exposto entïe os kns Zl

e

22 da esttada que 1j.ga Lapa :r Carnpo do 1'enente, em barranco da es
trada secundária transversal , que se dírige à crista de arenj-to,

junto a esta (Figura

43).

Afloramentos excelentes do arenito apareccm â. norte e nas cercanias de Lapa, onde a r.ocha forma uma crista de cerca de 40 ¡n de altura, con topo plano, sobre o qual está instalado
o Parque do Monge; ocorren, ainda, em cortes da estrada pr:i.ncipa1
de ligação entre Lapa e o Parclue, em coïtes da BR-476, e rumo ao
Norte, ao longo da estrada que condlrz a Engenhe il.o B1ey, (partin,
do da BR-476).
Nesses locais, o Arenito Lapa é cinza-avernelhado,

fino a m6dio, localnente grosso a conglomerático, ma1 selecionado, pouco feldspático, subanguloso, às vezes estratificado cle ma
neira pouco marcada, en cana.las espess as , decimétricas a métrícas, horizontalnìente e en estratos acanalados (Figura 44) , com
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lìt cuR^

42

FIGURA 43

Co¡rtato entre o Ar.enito l,apa e dianictÍto cla Fo rma ão
ç
Campo do '.1'enentc, na reg,i.ão cla c i tla,ic dc Lapa . próx i
rno ao Parque clo Monge.

t'ato entïe o ,Arcnj.to L ¿Lp¿ì. e diamictíto da I;o::nação
Carnpo L1o fcncntc, kn ZI-¿¿, csjL¡¿rda que 1i.ga Lapa a
Campo do Tenen be (pll).
Con

-

FIGUR{ 4.1 - LstTatif.i.caçho cluzacla aca.oalada, observacla no
to l,apa, no Parclue clo lvlonge (l,apa, PR) .

senticlo

c1e

corrcnte varì.anclo entre

N50oO

L+ ¿ -

Areni

e N50ol.

argilito, clispersos
nos estratos inclin¿rdos. 0corrc , aincla, .lineações de partição
(.par1:ing-Lineat.tons) ori e nt¿rd.as segr-rnclo a clileção N-S , estrLltur¿ts
acanaladas, preenchidas por a.rcnito n¿rj.s Jll'osso a congloncrático,
cortanclo arenitos ûìais f inos , ¿r1ón cie marcas onclulares , Estas ú Itimas tên 'duas cristas perpentli.cul¿.rres às li.ncações de partição.
De modo gcral , port¿lnto, as estruturas direcion¿.Lis dj spõem-se paralel¿rmente ao aJ.onganento cla crista cle ¿rrenito (direção predoni.nante N-S, e rurnos NO-N-NJ:i) .
Not¿1-se, tambcinr, fragnentos cle

QLlanto à origenr, o conj unto de estrutLlras sedimen
tares obse rv¿rdas e a própria fo¡na do corpo, parece ln indicar tratar-se, realmente, cle depós:ito fluvial ou [1uvio-g1¿lcial (MEDF,IROS, 1971; MIiD.EIRoS ot a1., 197.l.). T<¡ndo en vista o contexto g1a-

cial , poder-se-ia pensar na possiÌtilidacle do Arenito Lapa corresponder a urn clepósito do t-ipo e:;k.er', tão comum nos ¿rmbierrte s prõ-glaciai s clo P.l.cistoccno (BANI-IRJE.Ll & McDONAI,D, 19 75) , corn o qual
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coincide quanto ã for'¡na e estruturas sedimetrtarcs. As observações
feitas, contudo, são consicle rarlas, ainclil . insufícielìtes païa esclarecer este r1e calhe . Vale , ai.nd¿l , mencionar qLle , se o Arenito
Lapa, realmente, pertencer ã lrornação Mafra, estaria ol.e, pel.o mg
nos em parte , interc¿rlaclo en scdinentos de natur.e za, preclornj.nante
lnente, subaquosa, conforme evicLencìam ¿rs :faci.es clos diamictitos
ass ociados des le i.ntervalo sedi.nct.ìtar. Neste caso, abre-se a pos si.bilidade dc elc cor.responrÌcr a a1¡;urLr tipo de depósito de lavagem subaquático, entrc os descritos por RUST tì ROlvlAN.B Ll,I (197S) .
problema interessante. m¿ls que não poclc ser cleviclamente investì.gaclo. r-efere-se à proveniôncia do Arenito e, prin
cipalmcnte , â sua c-.xtonsäo \¡0, j á que o corpo rLesaparece â norte
de Lapa, conf orrne pôcle sor constatado pelo exalne cle f otograf i.as a
Um

óreas. Èsta clesr'.ontitrrríclatle poderia se r rlevida à e rosão, ou à
cobertura por secLì.ne ntos nìa:i.s j ovens , ou rnr,rclança cìe f acies.

0

sua

corpo arenítico consiclerado, exten
so, porém mais dc:-scontÍnuo, 6 cortado pcla estradn principal (BR476) cerca cie .I0 km a S0 ile l.,apa, entre :rs proxj-miclades clos krns
75 e 7B a 79 , tota.lnente dentÌ-o dos l.imi tes consicìerados para a
Fortnação I'laf ra, e exibe espessura senelha¡rte à clo Aren:ito Lapa.
Entret-¿Lùto, observações feitas através de fotografias aóreas mostram que os dois col:pos areTìíticos são, cluanto ã geonetria, totat
nente diferentes , enbor¿, a pl,LrLi:: c1e necLj.clas de e_struturas dírecionais, Ìlo canpo, ambos aptesenLenì senticlos de correnLe scnelhan
tes (en torno de N50oO c N50oL). 0 a.renito [,apa corresponcle a co.r.
po de canal nlongado e sinuoso (I.ì.gura ¡11) , com nraj s cle 60 km cle
conprinento, etlquanto que o segLÌn.clo cor.po ¿Ìpreseltta, clentro c1a áTea em que é observáve1, nenor colnpl':inento e m¿rio r
pcr.sistôncia
lateral , en área, mas não exibe f or¡r¿r clel:inicla cleviclo, ta.lvez , ã
sogr.rndo grarrcle

:ição eros iva mais noclern¿r.

Sua extùnsío nllior ût1nlÌc ccrca. de 30 km e sua Iar
gura rnáxima n.ão supera os l.0 hn. Grosso moilo, seu eixo naior ó pa
ra.l.elo ä crist¿r do Arenito l,aplL, A espessurr nr¡ixinLa clo corpo, ao
1.ongo cia rodovj.a, ó de cerca cLe 90 nr (Figr-rr.a ó, en anr:xo).
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Neste segundo corpo, r,erif j.cou_se maior ri.queza em
estTuturas sedimentales e pós-deposici.onais, Exíbe, en seus flancos, intercalações de diamictÌto s i 1t:i. c o - a r g ì 1 o s o , marronì c1aro,
con raros clastos naiores do que 10 cn, nuitas vezes or.ientaclos
seguncìo as intercalaLçõcs, zonus de arelrÌtos finos laninaclos, corn
lineações de iÌr.asto (drag-Lineat'Lons), e estrur-Lrras clobraclas e
fragmentadas em forrna de charuto, com eìxo clc anticlinal recunrben
te nzr direção N10oË, arclueado para SE; ocoïrern canaclas cie arenito
dobradas complex:rnente, estTat:ifi.cação c¡uzac1a, principalmente
planar, módia (decinétr.ica) a grancle (métrica) , {ra.gmenros c1e cliq
micti to e placas de rn¿rtriz argi-J.osa, i'cluíclos ,os f orese¿$ , rì¿{r.cas ondulares pequenas (centì.nre!tri.cas) Iingttóìc1es, com senticlo cle
movi.mento N33oË, clobras recrobracras (outz.r!ozrfs) rntcrnas,
lineações de paït:ição com direções N34oO e N35oll , ,frata-se, ao que tu_
do indica, de estTut'ras de sobrecerrga, causadas pelo empírhaner-rto rápido cio corpo a'enitico sobre un substrato de <liamictito prás

tico.

Nâ sìr¿ì parte

s

j.nte

rior, observa_se, na parte
basal, que o arenito 6 grosso a néclio, conglomerãti.co, ma1 selecionado, con estratificação cruzacla planar rnóclia (clecimótrica) a
grande (m6trica); exibe, tanbém, muitas estruturas de dcformação,
tais como dobras até compl-exas, coln a fornia cle charuto, e linea_
ções de arrasto (Figura 45). Nes:;es pontos o a¡enito está nistura
do co¡n partes, carnadas e/ou fragmelìtos c're cLi.amictito sí1tico-argi
1oso, com aspecto negascopì-camente nac j.ço, sobre o qual , aparente
nente, apresenta-se em discc¡rdância eros.iv¡.r (Iìigura 17, p. Sg)
rniri

.

partes superior e ln¿rí-s centtal, exil>e estrat j._
f icação espessa, cruzada planar e festoní,r.cla , c1e grancle porte
¡nrétrica), englobando fragnentos cre cri.amicti.to e placas cre nrateria:r.
argiloso, a1ém de conter nìarc¿rs onclulaÏes tingüó icles (rumo N33oE).
Poden ser observados , tanlbén, li.netLções c1e parti.ção co'
sentíc1o
Nas

N3soE.

A orientrção gcr:r 1 dcss¿rs estruturas é NO_N_NE. No
seu conjunto, indicarn seclimcntacão fllrvì.a.1., ou, tiLlrre z, cleltaica,
podendo o arenito, no gct'¿ll , corresponcler a um corpo sÌrniì.ar ao

.A.
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Lap¿t

FIGURA 45

Lineaçoes de arr¿Ìsto (c1.z,ag - Line tzt ion s ) observáveis na
parte mais interna do segundo corpo arenítico de gr.an
clc porcc (kms "5 a 79 , BR-476, Fornaçãro Mafra),

5.5.2. Varvitos
tos c1o t:i.po varvito ( ROtll'lA CIAMPOS ti SUNDARAM,
1981; ROCHA CAMPOS er al., 19sl) foli¡.n iclenti fi.caclos en vários ní
veis dentro do Subgrupo Itarar.ó, tra áire a.
Ritm

j.

No pe rfi 1 Pa.lme ir¿l- i r.at:i , ver.ificou-se, nes ta oca_
sião, um pacote com ceTca de 20 ln c1c espessura, subjacente ao clia
nictito merciço e ã crista de arenito conglomerático c1o km I70,7.

Trata-se de ritnito de siltiIo argiloso, coÙì pares nilimétricos
centirn6tricos, não tendo siclo observaclos clastos.

a

perfil L;rpa-São Mateus do Su1, ocorreÌn cobrin_
clo, en discordância, o d:iamictito laminado clo kr¡ ó3, S (Figura 1g) ,
porón, não atinge mais do que 2 n obseryãveis (provavelmente sofre
rarn erosão) . Na mesma c¿ìtcgoria de va.rvito, poclen, eventualrnente,
No
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ser inclLridos os ri.tntitos cle r,Ìi¿rn:ic t iLo c frrlhc llro (iigure 22. p.
66) para o qual pas;sa, por trans.iq:iìro, o ilì anicttito nac.i.ço basal
da pedreira clo DEIì, 1oc¿rli ¿¿rcla no knl 65 .5.
forme riiscu¡iclo lntel.iornìcnte, o ritûìito cla pe r'¡ rnen(:ioil¿tdr' ccima te¡-5ç.-i" J orlneclo pot sLtcÇssato cle j:luxos
s Lurry ( GRAVIiNOR e r
l. . . 1.984) , cr¡nforlne a irigrrrn 22, e clecantação de material suspense . nestc não nlrì lo ciif.e rcnte dos mec¿Lnismos que lc'ranr ã f,orrnirçuo cl¿rs y¿r rt e s .
Co:r

dre i

,

¿L

0 perfil Campo clo ,Ioncnre-ltaj.ópo_lÍs é notáve1 peJ-a espessur¿¡ e e xte'são cle cor.po:; cle l.arvi to (ìa liornìação
lrlafra,
'a
regLão cie Rio Negr"o-Maf ra (sAl,Ar"rUNI c'r ¿r l . , .r 96:; e 1906 Iìoü tA cAÀr
;
PoS 6 SUNDAIìÂM, 1981 ; ROCIIA cÀtvfpos or at. , t9¡J1 GRAVENOR ir Iì.0;
CIjA

c1e

CAMPOS

,

19 8:J )

.

Nessl rcgião, os varvitos poclem atingir até ZS n¡
espessirra (Fi.gura 46) , or.r trÌvez ùtais, e :Êornar corpos cxten-

IìIGURA

4.6

Va.rvi tos da Formaçiro
Rio Negro.

Mafra, pedreir-a <ìa prefeitura

cle
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sos, napeávcis, que. poïónì, não

extensivanrente ¿lo longo
cla rodov.i a BR-1r6. As varves são rnir.imótricas e srLbm1rimétrlcas,
contendo c1àstos dispersos de ¿¡té 2 rn de diânctro, i.n tercir.rando-se com folhelhos narinhos c crianìct:ito espesso, rnal estratifi-ca
do, interprerado cor¡o iluxo cle (retr.itos subaquático (GRAVENuTì fr
ROcFtA CAMPOS

,

19 tÌ 3)

af lor¿Lm

.

Segundo SALÀlrlUN l ct al " (196S e 1.96tr) , os v¿rrvì ros
de Ri o Negr.-Maf ra conrpõcrn rLo.i s cor¡ros cri.strintos , o pri.meiro pcrtencente à Folmação Malra e cs r-ratigï¿ì:[i c¿rùìente abaixo clo primci-

ro siltito fossilÍJ:cro cl¿i íre¿l , o segunclo corpo, nã.o identif icacio,
aclui , claramcnte Çoùto v¿rrvi to , ocorrcr.i a n:,r lìorilacão Rio do Su1
,
porém aci.ma clo seguncìo .íve.I clo s.i1ti.to nari¡rho cla base cia unid.ade.

Estão, s do.is coïpos dr: va.r.vitos, sepaLr.,.rdos por
una seqtlôncia ascendcnte cle cli¿unrctitos , areni.tos e ¿rreni Los conglorneráticos interestTatificados , folhelhos e silti cos
escuros
con fósseis n¿rrinhos , si. l titos , aren:i tos e cli¿rni.cti.tos interestra
tificados, conj,nto este, de rochas, perfe ita.nente iclentificável
no cantpo.
r_r

excoção clos va¡vìtos de Iìio Negr.o e M;i:[ra, e
de outras raras ocorrô.cias, veri.fica-sc qLre ost¿ìs litologii.rs são
privatívzrs c1a Formaçào Campo do 'leuct.ìte, ocorr.enclo, poïtanto, na
parte inferior do subgrupo Itararé, associanclo-se, clesr-a fornr¿r, a
diamictitos dtr assoc'tação l;erxestre /ou dcz (teLeixa assentad.a sobre
Com

o

stLbsl:ra1;o

(p.

133)

,

Na região de Rio Negro-Mafla, os varvitos estão ¿rs
sociados a seclimentos glac:io-mari.nhos, poclendo tercm-se clepositado
em bacias prõximas da costa, associaclamente à presença de gelei_
ra, cuja ablação poderia ser responsáve1 pe.l.a redr-rção ila salinida
de cla água, conforme aponraram GRAVËNOR ti ROCI-IA CAI{POS (1.983), no
seu modelo de sedimentaçio.
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1,

Gene

ra 1i dade s

0s mapas das Figuras 47, 48 e 49. representam uma
interpretação da evolução paleogeogrãfica d.a ã.rea estudacla, duran
te a sedimentação do Subgrupo Itararé. correspondendo, respectiva
mente, às unidades inferior (Fortnação Canpo do ,l.enente) ,
nédia
(Forrnação Mafra) e superior ( Fornação Rio do Su1),
A discri¡nínação dos ambientes corresponde, obvia_
nente, a una concepção sirnplificada r1a situação predominante no
intervalo, procurando cornbinar os elementos da aná1ise de facies
dos dia¡nictitos, a sua distribuição superficial e estratigráfica.
elenentos direcionais ligados ao transporte dos sedimentos (estrias no embasanento, alongarnento de feições geonórficas, paleo_
correntes ,etc), e ocorrência e natureza dos fósseis.
das difículdades bási.cas da rnterpretação, e
para a qual os elementos disponíveis são insuficientes, refere-se
à locali zação da rínha rie costa pretéïita. conforrne será visto, es
te elenento pode ter variado na sua dispos j.ção geográfica, não só
para cada u¡n dos intervalos (forrnações) do Subgrupo Itararé, colno
tarnbén, duÌante a deposição de cacla un deres, A evolução tectono-sedlnentar da bacia, particularnente o cornportarnento do Arco de
Ponta Grossa, constitui outro elemento conplicaclor, já que a e1e_
vação e posterior erosão do pacote neopaleozóico, serìa o principal responsáve1 pela atual forrna da faixa de afloramento, o comportamento das isópacas das fornações pode fornecer algurnas indicações a respeito da extensão geográfica pretérita d.os pacotes.
em relação ã atual margem leste cla Bacia do paranâ; esta, contudo. tern que ser cuidadosa¡nente examinada à 1uz dos outros elemen
tos p al e o ge o gr á f i c o s . Ern alguns casos , poïtanto, foi necessário a
dotar nais de uma interpretação, cuja discussão se faz no t.exto,
Uma

Finalnente, valeria, alnda, a pena reiterar, que a
própria interpretação das facies dos sedimentos, inclui elenentos

- 150

Te

nent

Eenlo
Sul

n
Ø

Am

biente cÒnfinentol

Ambrente mo rinho

FI CURA 47

.

iIã,ono
ffi,
\9

| - P re'- e
2- Devoniono
3- Fm. C. do Ienente

Esker,/

kome

,y'
¿'

L¡mite otuol de
ofloromenlo
Extensõo móximo
do qe lo (verif.)

>-< Eslrio glociol
<----¡

-->

eoçõo de orrosto
Lineoçõo de portiçóo

L in

Esboço paleogeográfico do Subgrupo ltararé,
na
cfOCA cla (l('l,O : I çilo Llt Fo rrnaç ão Campo do Tenente.

-151-

o Ponto Crosso

,.t

,,.,

..,./ 1 .,.

2

',,..

,,t
1/"

o'r
O

Soores

'

lroti

'

oRio

do

Arero

-a

1eloi.tì¡0, a.'
P Amozonos&

a''

CURITIBAA

./'..'/.
'/./

'.a
Moteus
oS
do 5úl

N

t
il

ée

Esker

È

l-

Preí

Arenì to

- Cornbrìono

FiGURA

.1 S

Z-Devoniono

3 - Formoçôo Mofro

llsboço pzrleoge ográf i.co clo Subgrupo Itararé, na
época da cleposì.ção da I'rorrttação ù1a.f ra. A si.mbologia aqu.i. lrtilr.zada. d a nosma d¿ figura 4 i.

-r5Z-

t,
-/

CURITIBAO

I

?

,a'

oC. do Tene nte

-t1 -.

o Rio Negro

oMofro

'i )IíY\zd
if ; l ".,'
:
B/
l-

Pre'-

Combriono

ITIGURA

'

Bent
;./"s.
OO sul
1r.reg' inío ...

-,2

ttóidp'oris

2-Dcvonrono

3-

Formogôo RiodoSut

49 - Esboço paleogeogrãfico do Subgrupo Itararé, na
A
época da deposição da Fornração Rio do Sul.
simbologi.a aqui utilizada ó ¿r rnesma da Irigura 4 7.

- 15 3-

de dúvida, já apontados em outros capítulos. Um dos rnais irnportan
tes, refere-se ã identificação da natureza subaquática ou subaérea, da deposição de alguns dos diamictitos estudados, já que pro
cessos sedimentares idênticos podem opera¡ rros dois grandes doníníos da glaciação. Alguns crit6rios utiliza los foran discut j-dos
anterio rnente .

6

.2. Gl-aciação Neopale ozóica

A distribuição estratigráfica e a natureza dos dia
mictitos do Subgrupo Itarar6, demonstram, claranente, que a deposição destes ocorreu sob a ínfluêncía glacial constante.
As evidências disponíveis indican que as geleiras
neopaleozóicas deslocaram-se, ativamente, nas direções N e N-N0,
provenientes de regiões situadas a S e S-SE, da área estudada.
Ao que tudo indica, a gLactação ocorreu em condicões terrestres e subaquátícas, inclusive rnarinhas. Em qualquer
pela
um desses grandes anbientes, o gelo foi responsável direto
deposì.tados
deposÍção de diamictitos, al6¡r de fornecer detritos
diretamente ou ressedinentados , através de processos de novinento
ou fluxo gravitacional de massa de sedirnentos. -A ação de águas
correntes, produzidas pela ablação ou degelo, foi, tanbém, respon
sáve1 pelo acúnulo de sedimentos, em anbientes teîrestre e subaquá

tico.
A identificação de tí1itos de base, inclusive possíveis tilitos de alojanento, anbos associados a estruturas de abrasão, ou de cisalha¡nento do gelo sobre diversos tipos de substrato, constitui evidência da recorrêncía da ação glacial na ãrea. Esta envolve, aparentemente, pelo menos 6 (talvez 7) episódios de avanço de geleiras na ãrea, separados por intervalos de
estagnação ou recuo do gelo , c a'r acte'rtzado s por seus depósitos es
pecíficos.
Essas fases forarn nelhor reconhecidas no perfil

Can
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po do Tenente-l.taiópo1is (BR-1I6), correspontlcndo. cstratì.grafica
e
mente , dl¡as ì Formação Canpo clo I enente . runa à l'-ormaçCo Maf ra
3 à Formação Rio do Su1 , Infclizrnellte. enrl¡ora tilitos
bas¿ris tenham siclo reconhecidos nos dois our-ros pe rfis cstudados , depósitos equivalentes aos das fascs r.1ent'i.f .icaclas no pe rf i.l da illì-.1. 16,
não folam seguramerrte corre.lacionados, se¡ a por fal ta de afloranìentos ou var:ì.ação 1¿rtcr¿Ll. clo l:¿c.i.os.

6.

3.

Forrnaçr,-ro Ctrmpo clo Tcnc-nt-c

IJurarÌte cs te .into Iv¿r1o , a scdi.nent¿rÇão ó i.nte rpretacla cono, pTecloninalìtenrente, ou r:xclusi\¡anìente, conti.nental terrerstre, cnvolvenclo. pelo lnonos, dois avanços da gele:ira la cl:i reção norte, erodindo embasamcirÌto pró-carnbr.iano e dev'on j.ano, e intraformâcioûa1 . Parte expressiva da se,limcntação ¡rarece te r ocor
rido ern extelrsos Iagos per:lg1ac:iais , u j u1¡¡ar pe.Ia espessura,
freqtlôncia e dis tribuíÇão cle f.o.l.he.l.hos. interca.l ados com diarnicti
tos. Estes poden scr sob l epostos pr:r: Ii.]itos cle base , inrlicando
siluação de geleíra assentada sol:¡re o sLlbstr¿ìto, possivelmerlte en
condições surbaquáticas. 'l':i.litos dc f Lrrxo dei:ositarern-se , tanbém,
subaquati.canente, a jlrlgar pe.l.o conta.to transic j.on¿l1 c1e alguns,
com

os

depós

j"tos cle suspensào.

A relatìva freqLlônci ¿r cler c1¿r.stos "pingados" nos 1o
thelhos, indica a presença de icebexqs desprcgados clas ge 1e:ires,
durante a deposição lacustrina. Depressão a.tongada de orienIação
N-S , evidenciacla pela maior esires sura dos sedi.rnentos di,t Formação
Carni:o do Tenente, pode representar: vale , cr-rj a morf ,ll.ogia f o j. nrodi
ficada pela abrasão glacial..
Enbora no napa d:l Figula 47 , zr frcnte da geleira
tenha sído colocada na lat j.tude aprr:ximaclar de Curitiba, estrias
glaciais sobre o embasa¡nento devoniano, e outras clepressões alongadas, sinila.res, às acína mcncionadas, ocorren nais ao norte, ru
mo ao interior da bacía. eviclenciando uma malor extensão clo avan
ço do gelo.

-155À coincL.clênci ¡L cntrc a clisposição das estri.as 814c i.ais , da el longação clo srtlco no ctrlbls¿tneÌl Lo , piÌloocorrclÌtes e nar
c¿s r1c cles l izancnto clc :; cl cl i. ittc n o s (1i.ncaçõcs cle arrasto) , inclicant
que er t1íreção <1o p o s i c i. c¡n ¿t .l e ¿t linlia clc costa pretérita, nessa eípoca, não deverÍam tcr si..lo parllc'1as I nrargen atual cla baci¿r mas
sin perpencliculares à rnesnta. Na f í guril 47. a Ii.nha clc costa foi,
somente , tentatil¡¿uûcnte marcada, coln baso n¿L v¿l¡ iar:¿'ro de espessLLras dos scclirnentos,
1.

6,

4.

Irotmacão Ìvlal'r¿

piLlcogeografia clo jntcrv¿11o, é
complicada por dois notivos príncipiLi.s. Ilnt pr.rnrci ro .Lugar, pela
variação de f acie s entlc ¿.ts partes :infel j ol e nté cli - s r-rp e r i o r , do
pcrfil e ,<¿rninado. AssiÌrL, :r cic¡rosi cão inrcial, que parece ter se
dado ern conC,ições subaquãticas (plataforna interna), a jr'r1gar pel¿l extensáo e f re c¡{lônt.:ia clos ti..l.i. tos cle f .l uxo, associ.ados ¿r areni
tos def ornraclos, mucla, consicleravelnìente, na ãre¿l c1e ììio Negro-lvla
f ra, on<le se not¿l a p re dotrinânci.a de clepósitos subaquátì.cos , incluindo inte rvalos espessos, com fóssej s ltari.nhos, varvitos e are'
nitos , ;,11ém rle f luxos g.taciogônico:j de dêtritos e ti I ito cle f 1uxo, ou escorregaclos.
A interpïtìtaçlìo

cl:.t

¿t

A ocorrôncìa dc ti I i to de aloj antento , recobrinclo
crista cle areni.to, ind:ica a clcposiçiio atravós de ¡¡elcira ¿ISSentada sobre o substriato, porén subaquaticanìcnlc. frsta s ìttlação (corresponclente ä linha de costra, rnatc¿tda cono lì) paroce teT' sido con
trotada, locillrtenl-e , pe.l.a exlstôncia cle sub-b¿Lcia l.oca1 (e nbaiamento), sugerida pelas isóparcas cla l-ol'nração Maf r¿r. A presença esporádica d.e clastos "pingaclos", ínc1ica que i.ceb,sz'g r,- cstìveran pre.
sentes f lutuanclo nesse corpo d'ágtra n¿rr i¡¡ho.
O outro elemento clue clcve sel Ieva.do em conta, nÍl
interpretação, refere-se ao tlol'ronl.i n¿clo l\1'onj.to Lapa. 'lentlo eiÌì vlista as
caracterís ti cas fluvia.is clo co¡po , possi.velncllte re prese¡rtando r.¡tn de
pósito f Iuvio-g1ac:i,a1 , clccorleri ¿:L a interpretação te rïes cter dos depósitos assoÇíaclos cla par[e b¡"sal cìa For:nirc;ãro Maf,r'a' ]lapeînento ree
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lizado por TOMMASI (1973) nostrou que se trata de corpo alongado, descontínuo, que corta, por erosào, os depósitos dessa unidade, ernbutindo-se, em seguida, e¡n sedinentos da Formação Carnpo do
Tenente, desaparecendo u¡n pouco ao noÌte de Lapa. outïo corpo are
nítico, espesso, tanbén da païte basal da Formação Mafra, e com
características fluviais, porórn de f or¡na geral lobada, foi identi
fi.cado, cuja posição estratigráfj.ca pode ser, aproximadamente a
rnesma do Arenito Lapa, no perfíl Lapa-São Mateus do Sul (BR-476).
Essas considerações inplícariarn, portanto, na interpretação
da
possÍvel linha de costa, cono situada nrais ao norte do térnino do
depósito fluvial do Arenito Lapa, e algo perpendicular ã atual
margem da bacia (linha A, Figura 48).
Outra alternativa, seria considerar os arenitos co
rno un típo de depósito de lavagem subaquático, simil.ar aos já des
critos na literatura (RUST ç ROMANELLI, l97S), produzidos pela
condução de água de canal subglacial , desenbocando a partir de ge
leira situada junto à rnargern de corpo d,água.
Admite-se, contudo, que faltan e1e¡nentos de juÍzo
sufícientes para resolver essa controvérsia. Na verdade, a própria posição estratigtáfica do Arenito Lapa deveria ser motivo de
revisão, a fin de verif icar se o rnesmo nào pertence, realrnente, à
própria Formação Canpo do Tenente.
A inteïpretação de deposição subaquátíca da Forrna
ção Mafra, irnplicaria numa extensão ¡naior do anbiente ¡narinho, du
rante o intervalo correspondente, conforne mostrado na Figura 4g
(1inha B) , com a geleira deslocando-se sobre o substrato, e avançando, pelo menos duas vezes, sobre o corpo d'água.
Na Figura 48, a extensão náxima da geleira baseia-

-se en poucos elenentos interpretatìvos e , aparentenente, indica
una ligeira mudança no sentido do desloca¡nento desta, então para
N-NO,

-rs7 6.

5. Forrìação Rio do Su1

.\ deposi.ção clcssa unidacle, é consíderada cono em
grande parte marinha (linha ,\, tì.igura 49), retornando ãs condiçõr; s conti.nentai.s ¡ro f in¿Ll do intervalo (linha B, Irigura 4.9) .
Pcl.o menos clois níveis de
ica\ios. rto l.rclf i. I Clnrpo do l!rr.'nct

tilitos basai.s foraln idcntif
ttrj.dpolis (tsR-11bJ, evj
denciando condições de geleira assentada soì¡r'e o substrato, duran
te os dois avanços do ge.lo.
EsÈruturas i.nterpretzrdas corììo feìções periglaciais
("pingos", inr.oluções) , localizadas em af .l.olamentos da BIì-I1ô, na
parte sul da área estuclada, são os elementr¡s clisponíveis , para a
interpretação de cleposição ern anbiente coÌÌtinental terrestre, de
parte da Formação R:i.o do Su1. Irsta situação, contudo , não é geral , já que sedì.rnentos marj.nhos forarn encontrados no topo do Subgrupo Itaraloí, não só prd;x:imo à ilR-1. 16, na Pedreira Butiá (ROCHA
CAMPOS, 19ó6) díret¿ìmente recol¡rindo di.amíctíto, como também mais
ao norte, nos per.[i s Lrpa-São Mateus do Sul (BR-476) e Palneira-Irati (BR-277) , corresponrlendo ¿ro cha¡rado Follrelho Passinho.
Val.c noter. aqui. a frcqUôncia cle se<1ínentos arenosos conÌ estratificação cruzada, na parte supeTior do Subgrupo lta
rar6, alguns dos quais ì.nterpretados cono de oli.gem fluvio-deltai
ca (FRANÇA 6 CALDAS, 1983).

as sucessivas po
sições da linha de costa foran narcaclas, ¡rreliminarnente, na Fi
gura 49, con base na configr-rrûção das i.sópacas da Formação Rio do
Sul (MEDEIROS et al ,, 1971).
Na ausôncia cle otLtros elementos,
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PËRFI

l,

PAl,Illi IRA- 1lì^T'I

l. Palinologie. (16 aniostras);
Am

PI*09 (km 165) - Folhc liro

corn

pis Ias de invertebrados

a) Pal.inonorfos: 1l.'501. c P-656.
b) Iìesídr.ro orgâni.co: a.penas nater j.al rctrabalhaclo
Dc

c)

B

ì

von i rlrrr

e)

r-!
t-4
ñ
2

.

t rati graI i
tof¿Lni¿Ìno C

oes

cl) Anbiente:

do

i.n<le

a e icl¡,Lclc: Intervrlo (?) G - Sakrnariano).

, (I]s-

to rnínatlo.

Observações : g:rande núlrelo de Lormas rt: t rabalhaclas
Jo flevoniano.

LU

i-

.,
Ê

Am

PI-10 (kn 171) -

Diam-ict

jto estratificado

aJ Palinonorfos: raïos fragnentos cÌe esporos tÌi1etes.
b) IìesÍclLro orgãn Lco: rrr;rti¡ ia olgíLir ie a le nhosa c irnlorfa, algo carboni za.cl¿r.

E
¿
¿f
ü
Ê
¿l
È
É
t'.
(-)4

cJ BioL:strntigrafia e iclaclc: indeternilacìas.
d) Anb:icrrte: incìcterninaclo (corLti.nental ?),
Am

PI- l-l (kn I74) - Di.anicti.to

es Ir'¿rt j-f

icado

a) Palinonorfos: raros f ragnrcntos cle nonossac¿Lclos.
b) Resíduo orgânico: nate l j.¿11 orgâníco lenhoso, carbo
nizado.

c) Bioestratígraf j.a e i.clacle:
d) Anrbiente: Conti.nenta.l (?)

inclete rminadas.

.

Am

PI-20 (km 175) - Dia.nìi.ctíto estrat:ifìcaclo (ínferior)
a) Palinomorlos:

s Ut'eL¿rLöi-:, P-654,
fragmcntos de lnonoss¿rc¿Ldos e fragnentos de trile
I't.na

t'

a',íspori

t- r:.

-1.76-

tes.
bl ResÍduo orgânico: m¿rtoíria orgânica rica, por6m re
t rabalhada rìo lrcvoni ¿no.
cl Bi.oestratigrafia e idade: Intervalo (?) G - Hi (Estefaníano C - Sakn¿¡ri.ano,

cl) Arnbiente: j-ndetelnÌnarlo.
Êu

F

zllI
z

An PI-21 (km 175) - Dianìictito estr-alificado (superior)

F

a)
bl
c)
d)

z
qJ

(f
F<

Palinonotfos: PtLnctaiisporítes sp. e trilctes raros,
llesíduo orgânico: materi.al orgânico carbonizado.
ßioestratigrafia e iclade: indeterminaclas.
Anbiente: continenlal (?) .

C}

o
L

Am

PI- 26 (k¡n 175,2) - Sil.tito larninado/fothelho
a) Palinomorfos: PtLnc tatispot'ite s sp,
b) Resíduo orgâ.nico: material orgânico lenhoso, carboni.zado.

c) Bi.oestlatigrafia e idade: indeterninadas.
d) Anrbiente: continental (?)
,

Am

a)
b)
c)
d)

&

o
d

o
l¡r

PI-57 (lun 179 ) -lìiamictito

AM

meciço

Palinornorfos: P-654 e P-656 (possíve1 rnonossacado)
Resíduo orgânico: retraLralhado clo Devoníano.

Bioestratigrafia e ida.de: Intervalo (?) G Anbiente: indeterninado.

PI-43 (kn 181,3) - Folhelho
bster1l,

H1.

.

-177-

fun

PI-51 (km 2061 -

I)ì.amict

ito

nac

iço a poLÌco esttatifica

do

a) Pallnonorfos: P-5S:i. P-38Õ. P-391, P-430, P-461

e

I'as anibes spp..

bl lìesÍduo orgârììco: natõrra r>rgànica abundante, lenho
sa e amorfa.
c) Biocstrati-grafia e it-Ìade: Intervalo I, ( I(r-urguri ano) .
d) Ambiente: marínho raso, com forte influência continental.
e) Observações : grancle variedade de formas t r.i letes
(Cri:.:tat,',Lspot ites . V¡ti.,.LtLispot,ites, retrabalhados do Devoniano).
Am

Pi-53 (km 206.5.) - Dianrrctilo

poLrco

estratificado

Él

Ø
8
9
d

€
?
¿
á

a) PaJ.irronorfos: P-385, P-580. P-390, P-39 1, P-450,
p-450, p-461. p-550, p-i21, Tasnanil;es spp. e dob

b)

Pioco ccus spp.

IlesÍcluo orgãnico: matéria orgânica abundante, lenho

sa e

amorf¿.1

.

c) tsioestratígra.[ia e idacle: Intervalo I, [Kunguriano) .
d) A¡nbiente: nr¿rrinho r¿rso. con :[orte influência continental.
An Pl-54 (kn 210) - DiamÌctito estratificado

a) P a l in omo'rf os : (ìranuLctl;ispe-tri.tes sp,.
b) Resíduo orgânico: rico, algo carbonizado.
c) Bioestratigrafia e ídade: Intervalo (?) Il a 1., (?)
(Kunguri.ano)

.

d) Anbiente: continental.
An PI-5ó (km 212,2) - Diamicti.to pouco estratificado
Es

tér i 1

-178-

Am

PI-57 (kn 213,9)

Silti to

.l.aninado

Estóril
Am

PI-58 (kn 21a) - Siltito

lanj.¡rado

a) Palinonorfos i P-"i90 . P-425, P-4ôI e P-522.
b) Residuo orgânÍco: rcsÍduo lenhoso rico, fortemente carbonizerdo, sugerindo i.nf .luôncia térmica
de intrus ivas básic¿rs.
c) Bi.oestratigraf j.a e idaclc: Intervalo I, a IO (Kungu
riano).
d)

Anbiente: conti.neDtai (?).
muitas formas intensanente carboniza.
das. de dificil idcntif':i cação.

e) Observações:
J

Þ

U)

3ó5 (km 220, Rio da Areia) - Siltito
fothe tho

8An
o

co¡n camadas de

Palinomorfos: VaLLcttisporítes sp,,

o
()
'.(

a)

o

b) Resíduo

rnonerssacados

indeterminaclos e P-39 1.

¿\

orgânico: resíduo Ìenhoso rico,
nente carllorr:i z¿rdo.

c)

Bíoestratigrafia e

idade

intensa-

: Intervalo H, a IO

(

?l

(Artlnskiano-Kunguri.ano ?) .

Am

d)

Ambiente: continental.

e)

0bservações: formas carbonizadas de difíci1 identi ficação.

PI-ó5 (kn 226) - Sil.tito ou folhelho

maciço

a) Palinomorlos: L.ími bisponítes sp,, V1:.ttatinc, P-47I ,
P-522 e P-72I.
b) Resíduo orgânico: ¡esíc1uo lenhoso rico, rnuito car
boni z ado .

c) Bioestratigrafía e idade: Intervalo

(?) 11 a

14

-179 -

(Kr-rngr-rriano)
d)

e)

.

: corìtinental.
0bservaçõcs: lnuitas for.n¿rs intensamentc
das. cle difÍcil i.dcntificação.
Amb

i en te

car.boni

2. Micropaleontologìa (16 arnostras)
An PI-09 a An PI-56: estéreis.
An PI-57 (ì Am PI-58: tirnnodír;eus (lìormaçào Iìio do Sul.J.
Am PI 365 e Am PI-65: estórcis.

PtiRFIL LAPA-SÃ0

l. Palinol.ogia (10

ì!tAT'ËtJS DO SUl,

amostr.iLsJ:

An il-51 (km ó3,5) - DiamicLiro naciço

Palinono¡'fos: Il¿LncLat'isporite,.: (?) sp,, Gz,anulatisporítet (?) sp. , lnonoss¿rcacìo (?).
b) Resicluo orgânico: rn¿lteriaL .lenhoso raro, carbonizaa)

la
F.

clo

f!

.

2
st

cl Bioestt'at.i.graf ia e iitadc: inclete rminadas.

o
a

d)

F

Aml¡iente:

pos s ivelnente

continental,

()
O¡

Am

ts-52

(Icm

63,5) - Varvìto

U

o
J

¿-

o
çJ4

a) PalinonrorÍos: it¿tLLûc¡tt'.iLebe:: sp. (p-6S6), Api eu Latispot:ites sp. (P-729), ?asmanil:es spp.,, n.aoifusa
sp. , monossacado irìdeto rminado , P-522 e P-624.
b) ResÍduo orgânico: nat6ria orgânica lenhosa e ¿r¡no¡fa
cJ Bioestratigrafiâ e itlade : Intervalo
11, a I 2
(Ar.

t in sk i ano -Kungu

d)

ri

ano )

"

Ambiente: provavelmente marinho, con forte in fl

uên -

r80-

cla

contrnent¿11

eJ 0bservações: coletacia coÌca de 10 m acina cla Allr B-Sl,
grande qL¡anticlade de esporos ltrnphant spoTites, Lopho tT1: i..etes , etc) e ¿rcri.tarcas lVerg LLachiunt, BaL'tíspharer.td.i¿r'ì. etcJ re tr¿.rbaIh¿rc1¿r.s do lle voniano.
An L-31. (knr 90,2) - Dianrictito estrât j f j.caclcr

a)

Pal.inono f f os'. Pltna t,utt-a¡,ttrt Les .trexerrsis, lletusot,r'1. l.e
te6 sp. (P-(r5ó] ,itti¡.t t.e:: sp. , t'o ttorLl.í.i$paT,¿tes sp,,
I!cruif'usa spp. , I)-189, P-490, P-501, P-550 e P-790.

b) Resícluo orgânico:

Ê,
Ê1.

J

ltatc. ri.¿r I

orgânico 1e¡rhoso, carboni-

zado,

¿t

o

c) llioestlatigraf ra c Ltl¿clc: lntervaÌo iì (L,stefaniano
-Seknrarì rino,]

d

o

C-

.

: prcclonrnuntemente continental.
el 0bse rv:rções : ìiatífu.t:tt , tr itt¡ llarc(cnì retr¿ìì)alha.das
d) Âmb i.ente

'1.

Am

L-33 (knr

93)

Si

l.títo naciço

L,stéri1
Am

L-34 (km 94) - lìitmi to
Es

tári 1 (raro resíduo

L-

35 (km 96,5) - Si ltito

lenhosoJ

J
tn

o
a

Am

Est6ril (matória orgânica lenhosa calbonizacla)

F.{

C)

laminado

An

L-3ó (kn 97,3) - Folhelho r'ítmico

u

cl
o
Þ.

Es

téri 1 (raro resíduo lenhoso)

An l,-37 (km 97,3) - Folhelho rítmico

a) Palinornorfos: ]/itt atina subsaacata

Tasmanítes spp,,to
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tt,iococcus spp.' t,at t(rL.t ltes sp,, tVauifusa sp., p-383,p-385, P-390, P-425, P-4 50. P-40I. P-4-l ,
P-522,

P-550 e P-72I
b) Iìes
c)

.

íduo orgânico : natéria orgânica Lenhosa e arnorfa.

Bioestratigrafia e idade: Intervalo I, a In (Kunguri
ano).

d) Ambiente: marinho costeiro, raso, con grancle influênci-a continental.
e) 0bservações: rica em Tasnanit¿s, eÍì diferentes estados de preservaçãol nuitos esporos dos gêneros Cz"ris
tal;isporites e GranuLatispotites, sendo difícil
diagnosticar se são ín s.itu ou retrabalhados do In
tervalo G e, e¡n menor escala. do Devoniano.
"l

An L-38 (km 98)

Fothe1ho escuro

ta

o
â
o
l.-{

a) Palinornorfos: Punct;atisponil;es gz,etensís, Víttatina
uittdfena (P-392) , Bott:t,ococc¿¿s spp,, Tasmanítes
spp., Porta,Li'ëes sp. , Nauifusa sp. , p-3g6, p-390,
P-391, P-425, P-430, p-461, p-S50, p-697 e p-727.
b) Resíduo orgãníco: idem Am L-j7.
c) Bioestratì"grafia e j.dade: iden Am L-37.
d) Anbiente: idem An L-37.
e) Observações: iden An L-37.

&

o
(-).

ú
o

Am

L-39 (km 100,1)

Dianícti to

mac

Í ço

aJ Palinomorfos:. Granulati sp onil; e s sp., Nd.uifus¿ sp.
-383, P-385 e P-391 .

b)
c)
d)
e)

Resíduo orgânico: iden Am L-37,

Bioestratigrafía e idade: iden An L-S7.
Arnbiente: idem An L-37.
Observações: idem

Arn

L-37.

P-
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Z. lvlicropaleontologia ( 10 amostras)
Todas est6reis.

PERFII, CAMPO L]O TL]NTìN]'E-ITAIÕPOLIS

1. Palinologia ( l9 amostrasJ:
An

RN-5
a)

r¡l

zFIF
zÍ!
F

o
a
o
À

(kn 178) - Dianictito naciço

Palinonrorfr-¡s: Emphanisporites sp,, ApicuLiretusispo
v,,..t sp. IP-656) , RetusotríLetes sp. ,
fucdppites
sp. , DictyotriLetes sp., Po1;oníaispor4tes noorcus. Potanieispor,'ítes sp,, CaLgptospor,ítes sp.,
Grandispora sp., Vest¿gispoz'ítes sp,, VirkkipoL'Len.ttes cf . , V. TrianguLares

b) Iìesíduo

z

orgâni.co: material orgânico lenhoso, carbo-

nlzaclo,

(J

Õ

c) tsloestratigrafia e icladc: Intervalo HZ a H3 (Arting

É
(-i4

kiano).

ú
o

d) funbiente

:

provave

e) Observações:

lnente continental.

material retrabalhado do Devoniano

(Em

phanisporit as sp. )
A¡n

359 (kn 205, pedreira de Rio Negro) - Folhelho
a)

tI.

¿.

o
É
cJ4
.¡

ú
t\

D)

c)

Palinonorfosi PLl:cd.tipollenites 'indicus (P-47I e P-550), Punctatisponítes gretensis (P-634), Tasna
nites spp., Retusotr¿Leltes sp. (P-656) e P-425.
Resíduo orgânico: rnatéria orgânica lenhosa e arnorfa.
Bioestratig'raf.ia e idade: Intervalo H, a H, (Artins
kiano).

d)

funbiente: narinho raso.

e)

observações: raro ¡esíduo orgãní co,

-183Ìocalizaç:ãro c1a ânterior, em posição estrati.
gráfica super.Lor') - Diamictito estratj.ficado

Am 36 1 (nesma

: estér'i1.
Resíduo orgânico: rrìâtéria orgâtric;t ¿rmorf a carboniza

a) P¿rlinomorfos

b)

d¿1 .

c)
d)
Am

Bioestlat.i.grafi.a c idacìe : ìnclctcr¡rlinaclas.
Ambiente : possivelmente mari¡rho.

362 (iclcm arÌterì.or') - Fo.l.helho

a) Palinonorfos: P-471, P-500, P-501, P-516 , P-522, P-550, Lini.Lisporires sp, e Cristabísporítes sp.,
b) Resícluo orgân.i.co: maté r:i.a orgânica lenhosa carbonìzacl¿r.

È
flr

o

c)

B

ioe s t rat Í

grafi a e

i.

dade

:

In

ce

lvalo G (Stephaniano

a Sakmariano).

(_)

d) /\ntlr.c1ìte: provave lmente continental.

8Am

363 (iilen

an

te rr oÌJ

Varvito

com

nuitos clastos pinga

clo s

a) Pa1ì.nonorfos: estóri1.
b) ResÌduo org!ìnico: rar'ô resícluo anorfo.
c) Bioestrat:i.graf ia e j,dade: índeterminadas,
cl) Ambiente: inde te rninaclo.
An Mi-19 (krn
rnin

a

4,3) - Níveis

c¿rrbonosos em

arenitos con la-

ção cruzada

a) Palinomorfos : estér'i1.
b) ResÍduo orgâníco: raro naterì¿tl orgânico lenhoso.
c) Bioestratigrafi.a e idade: indeterninadas.
d) Arnbient-e : provavelmente continental.
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An

lvf

I-18 (kn 6) -

Fo1Ìretho

a) Pal:inonorfos : cstér.i'L
b) ResÍc1uo orgâtrico : rìl o m¿rter.i.a1 o rgânico lenhoso.
c) Bioestratigrafia c iclade : incletorninadas.
d) Anbiente: provavelmente cont j.nenta1.
An lvll-l7 (kn 6,5 - Vila Nova) - Siltito

negro com tubos

de invertebrados

aJ Palinomorfos: P-385, P-386
Tasmanítes sp.

P-425, P-461,

P-471

e

.

bl Resícluo orgânico: soÍìerìte natõria orgânica lenhosa.
c)
d)

e)
.l

Bioestratigrafia e idade: Intervalo I, (Kungurían.o) ,
Anb j.ente: predoninantemente continental , com leve
influôncia marinha.
0bservações: raros exonrplos de lasnan.Ltes pequenos
(2); material retr¿rbalhaclo do Intervalo G.

rn

o
Ê
C)

Ê

ú
o
(-).

z

Arn

MI-16 (kn 6,5 - Vila Nova)
de inve rt e b t'a do s

Si.

ltito

negro com tubos

al Palinomorfos: P-591 (':) , p-:J92, P-425 (?)
P-72I , Naut,fusa e ltaníapo LLenites sp. .
b) Resícluo

orgânico; rico

em

,

l-522,

ûtatéria orgânica anorfa

e

pouco lenhosa.
c)
d)

e)

Bioestrati.grafia e iclacÌe: Intervalo l{a a Ir, taIvez Il.
Ambiente: marinho raso costeiro.
0bservações: Formas l¡uito corroídas e de dífícil
_i
clentificação, O naterial orgânico apresenta-se
multo corroÍdo. eviclenciando alto transporte e
possível retrabalhamento. Não há certeza se essas nauiftL:;as são clevoniarr¡,Ls por não ocorrerem a
companhadas de outras formas do Devoniano.

_ I a(_

Anr

MI-1.5 (kn l0,05) - L:rolhel.ho
al Pal.i.nomorfos

: cstét".il..

b) Resícluo orgãnì.co: ï¿Ìra
boni. z¿rcla.

matéria orgânica amorfa, car

Bioestratigrafia e jrlade : indeterrninaclas.
dl Anbi.ente : pt ovavelnìente rìarìnho.
c)

An

N{i

¡r)

-.14 (krn I0,05)

,\re

n

i to

Palinonorfos: P-383, P-39t, P-461, P-522, t,-7ZI

,

CompLeæt.spot'itcs pa Lyrnorphus (P-425),,f'a.snan.iteI
sp, . PLi:cab'i.poi.i.eni1;es indictts, pLicatipoLLeni'bes gr..,ndt;cznensis , Vit.batina níttífera
(p-392),

PuncbatispariLes greterLsis , Vibta-b,inct cf . uoodehousei , Lim.itispot,i l;es rec bus , Vt,tta.bina subsa-

"l
IA

c.:4t

o
ê

A

,

Resíduo orgânico: ¡j-co em natéria orgânica lenhosa; grande variedade de esporonorfos estriados
nonossacados, prÌnci.pa.lnente Vi btatínas e pLicat'ípolLen'ites i a1én de esporos muito varíados dos
grupos Venz'ucosisporí1;es, VaLLal;ispozti bes , punctatíspori,tes, CaLanospora, LaphotriLetes e ou-

O.

H

o
(_)

z.

o
l¡r

Aln

c)

tros,
Bioestratigrafi¿r e id¿rde: Intet.valo I, (l(unguriano)

cl)

A¡nbiente: marinho coste iro.

MI-13 (km 14,2)
a)

b)

cJ

Uianictito

,

macico

Palinonorfos: estéri1
Resíduo orgânico: rico ern matéria orgânica lenhosa
e amorfa, carbonizada.
BioestTatigrafia e idade: incleterminadas.

d) A¡nbiente

: provavelmente continental.

-186Am

lvll-12 (kn 16) - Diamictíto maciço
T

dt:n ã amostra anterior,

An lt{I-11 (km 1ó) - Sil.ti.to lanrinado

a)
b)
c)
d)

j

Palinonrorfos: estóri

1.

Resíduo orgânico: rara nat6ria orgânica lenhosa.

Bioestratigrafier e idade: indeterrninadas.
Ambiente: provavelnente continental,

tJ)

o
Ê
o

Am

d

MI-s (km 2ó) - Diarnictito

macíço

a) Pa1Ìnor¡orfos: estérit.
b) Resíduo orgânico: matéria orgânica

o

3"
E
I

lenhosa,

c)- --Bioestratigrafia e idade: indeterrninadas.
d) Ambiente: Jrrovave lnetìte continental

á
IL
An

MI-4 (km 26) - Ilianictito

rnaciço

Itlcnr à ainostra antcri or.
An

lvll -

2 (km 26 ) -

Diami

ctito naciço

Idem ?r anostÌa ante rí or.

2, Micropaleonto-Logiâ
Am RN-21

(kn 0,3) - Siltito/folhelho

Ammo dù r;

Am

:

negro

cus sp, (Forrnação Mafra).

RN-24 (km 4) Diamictito arenoso, de aspecto megascopi
c anre

nt

e

mac

i ço.

Ammodiscus sp. ( I,ornação Mafra).
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0bservações:
1)

z)

As anìostras iql -4 e MI-5 apresentan
rnuítos
microfragmentos brancos, que podem represen

tar foraninÍferos.
,As clenai s anostras
reis.

¿¡presentaram-se

esté-

