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RESUMO

A presente tese constítul um ensalo de aborda

gem ao problema da reconstltutção da evolução paleoambiental e pa

leogeográf1ca do Subgrupo ltararê / Grupo AquÍdauana, através da

anáIlse das facies sedimentares e sua dlstrfbuição espacial , êñ

subsuperfície, na bacta do Paraná.

A pesqulsa leva em conta a possibllidade de

correlação reglonaL mais pormenorizada do pacote sedimentar repre

sentado pelas duas unldades acima, con base no esquema palinoblo-
estratlgráfico do Neopaleozó1co da bacla do Paraná proposto por

DAEMoN & QUADROS (1970).

Pesquisas posteriores realizadas pela PETRO

BRÁS e pelo PAULIPETRO vleram a demonstrar a apllcabilidade práti
ca do zoneamento palinológtco aclna, que constltui o único arca

bouço de correlação ainda dlsponíve1 para o Neopaleozóico da ba-

cla do Paraná.

Segundo o esquema de DAEMON & QUADROS (1970),

os sedlmentos do Subgrupo Itararé/Grupo Aquidauana correspondem

aos intervalos bioes t ratl gráfico s c, H e I, este ú1tlmo subdtvidi
do adicionelmente nos sublntervalos IX e I2+I3+I4.

A .cronologia das subdivisões acima em termos

da escala de tempo internac.ional para o Neopaleozótco é ainda con

trovertlda. Pal inol ogic amente os autores aclma citados correlacio
naran-nos com o lntervalo de tempo do Carbonlfero Superfor (ESTE-

FANIANO) ao Permlano Inferlor (KUNGURTANO). A lnterpretação da

ldade com base em outros fósseis assoclados (megaplantas e lnver-
te'brados), contudo sugere um intervalo menor para a sedlmentação

do Subgrupo Itararé/Grupo Aquldauarra, atê, provavelmente ' o

SAKMARIANO (Permlano Inferior).
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A premissa fundamental da presente tese é que,

pelo menos no âmblto da bacia do Paraná, os limÍtes entre os in
tervalos bioestratigráflcos são, grosso modo, isocrônicos, delimÍ
tando; desse modo, pacotes depositados penecontemporaneamente. O

mapeanento sucessivo de cada intervalo, através das técnÍcas de

aná1ise de lltofacies, deveria portanto, fornecer uma visão mais

detalhada da evolução paleoambfental e paleogeográfica da bacia,
particularmente do ímportante episódio glaclal documentado pelos

sedimentos do Subgrupo Itararé/Grupo Aquidauana.

Os dados de subsuperfície utilizados na prg

sente pesquisa foram obtidos através do exame de 101 perfís de po

ços perfurados pela PETROBRÁ,S S/A (7f), e posteriormente pelo CON

sóRcro PAULIPETRO (so), na bacia do paranâ.

O trabatho de coleta de dados envolveu: a)

a seleção dos lntervalos a serem mapeados, tendo em conta a sua

distrlbuição mafs amplâ na bacia e a consistência dos seus Iimi-
tes; b) compllação de lnformações sobre espessura total e das

diversas litofacies sel,ecionadas dentro de cada lntervalo; c)
construção de mapas de litofacies diversas; d) interpretação com

base nos modelos disponlveis na llteratura sobre sedimentaçäo gla
cial ,

A reconstituição arnbientaf e paleogeográfica
apresentad.a incorpora ainda, informações derivadas de estudos das

faixas afl-orantes do Subgrupo Itararé/Grupo Aquidauana, e dizem

respeito à : a) distrlbuição de facies reconhecÍdas nas seções

expostas nas faixas leste e oeste de afloramento na bacia do pa-

raná; b) informações paleontológÍcas; c) feições direcionais re
sultantes da abrasãó glacial sobre o embasamento mais antlgo, ou

introformacíonalmente; d) dlreções de transporte sedlmentar atra
vés de medlção de paleocorrentes; e e) caracterl- zaçäo e distrÍ-
bu1,ção de aLgumas facies especlflcas, como é o caso dos varvitos,
carvões e dlamlctitos.
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Outro aspecto Julgado de extrema pertinência
para essa análtse, refere-se à reconstituição do cenário -fisio-
gráflco da glaciação neopaleozó1ca da bacia do Paraná, que condi

cionou a sedimentação do Subgrupo Ttararé/Grupo Aquidauana. In
cluem-se aqul aspectos relacionados com as caracterlsticas do re
1evo, conformação da llnha de costa, assim como a configuração e

posíclonamente das geleiras que atfngiram a bacia do Paraná du

rante o NEoPALEOZójCO.

A reconstituição dos ambientes sedimentares

e da paleogeografia, dentro do contexto glacial julgado predomi-

nante durante a sedlmentação das unidades em estudo, levou em

conta uma anáLise comparativa da maneira de disposição tridimen-
slonal das l.ltofacles ocorrentes em regiões glaciadas atualmente,
tanto no ambfente terreste da glaciação como no gIáclo-marinho.

Nos moldes acima referidos, a anátise da evo

lução paleoamblental e paleogeográflca do Subgrupo Ttararé/crupo
Aquidauana, apoia-se na interpretação de uma série de mapas de

lsópacas, de lltofacies, de porcentagens e de razões clástÍcas ,

para cada um dos lnterval-os b loe s tratigráficos em que aquelas se

qüênclas sedimentares podem ser subdívididas. O total de mapas

construídos é ae ss.

Essas lnformações servem de base para uma

tentatlva de síntese da evolução pafeoambientaL e paleogeográfi-
ca do Subgrupo ltararé/Grupo Aquidauana, na bacla do Paraná, que

lncorpora não só os resultados do estudo de lltofacies, como tam

bém os dados de afloramentos dlsponlveis, aIém dos paleontológ1-
cos ac lma âlud1dos .
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ABSTRACT

lhe present thesis constitutes an approach to
attack the problem of reconstruction of pal eoenvi ronmental and

paleogeographj- c evolution of the Itararé Subgroup / Aquidauana

Group through the analysis of sedimentary facies and speclal dis
tribution in the subsurface of the Paraná Basin.

The research takes into account the possibi
1íty of detalled correl-ation of this sedfmentary portion of these

two units mentioned above on the basis of palynostrat igraphi c

scheme of the Upper Pateozoic proposed by Daemon & Quadros (1970).

The later research investigatlons carried out
by PETROBRAS and PAULIPETRO demonstrate the practicaf applicabl
Ifty of the above mentioned palynological zonation v/hich consti
tutes the only framework of correlation available for the Upper

Paleozoic sequence of the Paraná Basin.

According to the scheme of Daemon & Quadros
(op. cit.) the sediments of the Itararé Subgroup/croup Aquidauana

correspond the bloestratlgraphic intervals G, H & I, the

belng subdivided additionally into 4 subdivisions namely I1r lZ,
I. and I".u¿t

The chronologic subdlvisions of the Upper

Paleozoic in terms of International Geologic Time Scale fs still
probl-ematic. Palynologlcally the authors cited correlate within
the Upper Carboniferous (Stefanfan) and Lower Permian (Kungurian).

But on the basis of other lines of fossil evidences like me89

plants and invertebrates the deposftion of .the sedimentary sequen

ces under study ls given a small lnterval of tlme i.e. Lover
Permian (Sakmarlan).
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The fundamental premise of the present thesis

is that for the Para¡rá Basin the timits between the biostratigra-
phic lntervaLs, 1n a general way, are isochronous, thus delimit-
ing, in this way, that the portions are deposited peneconteporane

ously.

The successive mapping of each interval
through the techniques of lithofacies analysis must provide a

better and detailed visÍon of the paleoenvi ronmántat and paleogeo

graphlc evolutlon of this basin, particufarly the important gla

clal- episode documented by these sediments in questfon.

Ihe subsurface data utllized in the present

work are obtained through the examlnation of 1O1 sections of the

wells punctured by PETROBRAS (71) later on by PAULIPETRO (30) in
the Paraná Basin.

The colfection of data includes: a) the se

lection of lntervals which are to be mapped taking into view its
greater distribution in the basin and consistency of their llmits;
b) compllatton of lnformation on the total thickness of the di-
verse lithofacles selectioned wlthln each interval; c) cons

truction of different Lithofacies maps; d) interpretation on the

basis of available models tn the literature on the glaclal- sedi

mentation.

In addltion, the paleoenvi ronme tal and paleo-

geographic reconstruction lncorporates informatlons derived from

the outcrop zones of Itararé Subgroup/Group Aquidaua.r¡a a¡d con-

cern: a) distributlon of know facies in the outcrop sectlons in
the east and west portlons Ín the Paraná Basin; b) paleontologi

ca1 informatÍons; c) directlonal features resulting from the gla

cial abratlon on the ofder basement and country rocks or lntrafor
matlonally; d) sedfmentary transport dlrection through paleo

currents; and e) charac te ri zat lon and distributlon of some spe

cific facies like the varvites, coals and diamlctftes.
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Other aspect considered to be lmportant and

relevant for the physiographlc analysis refers to the reconstruc-
tion of the physiographj,c scenary of Upper Paleozoic glaciation
of the Paraná Basin h¡hich conditioned the sedlmentation of
Ttararé Subgroup /Aqui dauana Group, Included here are related as-
pects such as characteristics of re11ef, coastal outlines flttlng
and the conflguratlon and position of glaciers which reached the

basln during the Upper Paleozoic.

The pal eoenvi ronmental and paleogeographlc re
constructlon withÍn the glacial context during the depositlon of
the unlts under study took into account a comparatlve analysfs of
manner of depositlon of occuring llthofacies in glaciated region
in the terrestrial environmentâl as l^rell as the marlne envl-
ronmental .

In the above mentloned models the paleogeogra

phlc and pal eoenvi ronmental evolutlon of Itararé Subgroup /Aqui da-

uana Group ls based on the Ínterpretation of series of maps like
that of lsopachs,lltofacies maps, percentage and ratios of claÊ
tfcs 1n each bioestratlgraphlc lntervals in whÍch sedj.mentary se

quences can be subdivided. The total- number of maps constructed
is 53.

These lnformation serve as the basls for a

tentative synthese of the pal. eoenvi ronmental and paleogeographic

evolutlon of Itararé Subgroup /Aqul dauana Group ln the Paranâ

Basfn. These lncorporate not only the results of facies study but
also data on the avallabl-e outcrops in addltlon to the paleotolo-
gical data nentloned.
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1. TNTRODUçÃO

Uma das prlnclpals llmltações que afetam a re
constitulção dos a¡nblentes de deposlção alo Subgrupo Itararé (Ne9

paleozólco) e de sua paleogeografla, na Bacla do Paraná, resuLta
da notórla extrema varlação lateral e vertlcaL de facies que o

Subgrupo exlbe e da ausêncla de canadas-gulas extensas que permÍ

tam uma subdlvlsão e correlação I l toestrattgráfl cas conslstentes
dessa espessa seqtlênc1a sedlmentar, en âmblto regional..

Marcos t l toe stratl gráflcos cle uso local sem

dúv1da existem. Na faixa Leste de afloramento, pacotes de folhe-
tho ou folhelhos s{ltlcos contendo fósseis marinhos (Folhelhos

Guaraúna, Ortlguelra, Passlnho, Lontras), foram mapeados em áreap

relatlvamente extensas dos estados do Paraná e Santa Catarina, on

de ocomem em dfversos nlveis da seqüêncla sedlmentar do Subgru

po (MEDEIROS & THOMAZ F]LHO, 1973); ritmltos ou turbidltos consti
tuen rrmarker bedsrr notáveis na parte superior dá unidade exposta

na reglão centro-leste ale Santa Catarlna (CASTRO, 1982).

O mapeamento de detalhe ou seml-detalhe
(SCHNEIDER et a1 . 1974) tem também resultado na subdlvisão do Sub

grupo em formações geológlcas, com razoável consfstêncla f.t.""i
na sua compostção 11tológ1ca no centro-sul do Paraná e Santa Cata

rina. O seu controle cronoe strat l gráfi co é, contudo, fmpreciso, e

a extensão destas subdlvlsões ao Iongo de toda a faixa lestè de

exposição do Subgrupo, particularmente a correlação com a espessa

peqüência aflorante no Estado de São Paulo, é ainda probtemåtlca

(SAAD, 1977; sANTos, 1979; cANUTo, L985).

As nesmas dlffculdades estratigráficas aclma

apontadas afeta¡n lgualmente o Grupo Aquldauana, seqttêncla sedi
mentar neopaleozólca correlaclonada ao Subgrupo ltararé na faixa



ocldental de afloramentos da bacla do Paraná, em Mato Grosso do

Sul , Mato Grosso e Go1ás, Conforme apontado por FARJALLAT (1920),

a suposta extensão regional dos sucesslvos nÍvels rr¡11{¡1ç9srr do

Grupo Aguldauana, reconhecÍda por BEURLEN (1956), não se compro-

vou na revlsão estratigráflca que reallzou do Grupo.

As tnformações disponlveis sobre o comporta
mento do Subgrupo Itararé/Grupo Aquldauana em subsuperflcie r ñâ

bacla do Paraná, lndlcam uma situação essencialmente similar à

descrita para o pacote aflorante. Várias tentativas, contudo, fo
ram ¡á feltas para a subdivisão do pacote sedlmentar em seqüên

clas L i toe strat lgráff cas linltadas por características dos perfis
e]étrlcos ou raCtioatj-vos obtidos ao longo de poços perfurados pe

ta Petrobrás e Consórclo Paulipetro. Com base nesse método, BAU-

MANN (L982), por exemplo, subdivldiu a seqüencia sedimentar dQ

Subgrupo Itararé em cínco unidades estratigráficas lnformals e de

nomlnadas, em ordem estratigráfica, Basal , I, II, III e IV.

A abordagem é, desse modo, potencialmente ln
teressante e poderá resultar na elaboraçäo de uma litoestratlgra-
f1¿ para o Subgrupo Itararé/Grupo Aqul alauana da bacla do paranä,

út1l para a lnterpretação Oe sua história tec tono-sedlmentar. O

provável diacronismo das subdivlsões asslm d.iscriminadas, não

obstante, impõe as mesmas 1ì-mitações já apontadas à identlficação
dos ambientes sedimentares e à reconstrução de sua paleogeografia.
Estas ldealmente, devem referlr-se a pacotes sedlmentares Isincrô
nlcosI e representatÍvos de um intervalo curto do tempo geológico.

Todas as clrcunstâncias acima enumeradas re-
fletem-se, em maJ-or ou menor grau, na maloria das reconstltulções
paleoamblentals e paLeogeográfÍcas reglonais do Subgrupo ftararé /
Grupo Aquldauana, no âmb1to da bacla do paraná, dlsponlvels na J.l

teratura que, por abarcar todo o pacote sedlmentar, são necessa -
riamente generalizadas (e.g. RoCHA-CAMPOS, 1967; FRAKES & CROI^iELL,
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1969 ; SANTOS, 1979 ) .

A alternativa mals interessante para a solu-

ção desse problena surglu somente após a elaboração de um esquema

de zoneanento palf nobloeGtfatigráf lco da seqriência neopaleozóica
dà bacfa do Paraná (DAEMON & QUADROS, 1970).

Segundo este zonean¡ento, os sedlmentos do Sub

grupo Itararé/Grupo Aquldauana estão abrangldos em quatro lnterva
Los bl oe stratl gráflcos (zonas), a partlr do mals antlgo G, H, I e

J; o segundo lnctuindo três sub-lntervalos Hl , H2, I{3 ¡ ê o tercei
ro subdividldo em quatro sub-intervalos (11 - 14), reconhecldos

com base na dlstrlbuição de esporos e principalmente de pó1ens no

no e issacados.

O zoneamento proposto por DAEMON & QUADROS

(1970) apoiou-se, baslcanente, no estud.o de anostras de testemu -
nhos de numerosos poços perfurados pela Petrobrás e pode, portan-
to, ser estendldo à to¿a a.bacla do Paraná. Sua vaLldade e ut111-
dade para a comelação regional tem sido confirmada pela prátlca.
Mais recentemente, os trabalhos desenvolvldos pelo Consórclo Pau-

llpetro permltlram o reconhecimento do zoneamento em outros poços

perfurados na bac1a, ,porém o esquema bioes trat lgráffco de DAEMON

& QUADROS se manteve, desde L97O, essencialmente lnalterado.

DAEMoN (f974) procurou ainda integrar os da

dos pal.1nológlcos com as ocorrênclas de outros fósseis anlmals e

vegetals conhecidos no Subgrupo Itararé, enquanto outros autores
(SAAD, 1977; ARAI , 1"980) elaboraram zoneamentos paltnológicos in
dependentes para o pacote aflorante. Embora se reconheça que a su

cessflo de microfLoras obtida de amostras de afLorafientos seJa, no

geral , correlacionáveL com os lntervalos bi oestrat i gråficos de

subsuperffcle, alguns resul-tados mals re-centes sugerlram a presen

ça de assembléias paIlnológlcas mals anttgas que o lntervalo c ba

saL do Subgrupo Itararé (LIMA et a1 ., 1983), ou comelac1onáveis
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a zonas mls elevadas (DINO et aI ., L987), porém em posições estra
tlgráflcas aparentemente lncompatlvels com sua ldade relativa pa

IeontoJ.óg1ca ou estratlgráflca.

0s llmltes entre os intervalos ou zonas esta
belecidas para a seqilêncfa neopaleozólca da bacla do Paraná se

conslderados, para efeltos prátlcos e no âmbito da bacia, como,

grosso ûrodo, sincrônlcos, ou pelo menos penecontemporâneos (rrpIa-

nos de temporr), permltem ldentlflcar sucessivas rrfatiasrr do paco-

te sedimentar em estudo e, portanto, obter através de sua anáIise,
uma vlsão mais detalhada da evolução t-_e-c._tono-sedlmêhtar , paleoam-

blentaL e pal eoge ográffca.

Através dessa abordagem é posslvel, assim,
por em evldêncla mals claranente, o comportamento diferenclal geo

graflcamente, ao longo do tempo, dos elementos tectônicos que prç

sldlram a sedlmentação, a variação da subsldência e a dfstrlbul -
çäo das dlferentes faeies sedimentares.

Este tipo de análise do Subgrupo Itararé/Gru-
po Aquldauana não é lntelramente novo. DAEMON & QUADROS (1970) e

laboraram mapas de lsópacas de alguns dos lntervaLos bioestrati -
gráflcos neopal-eozóicos referentes a essa unidade,a saber: G, H,

I e, comblnadamente, dos interval"os G + H + T + J, a partir do

que lnterpretaram áspectos da história te c tono-sedlmentar da ba-
cia do Paraná. IguaLmente, NORTHFLEET et al . (1969) analisaram a

evoluçäo tec tono-se dlmentar da bacia, durante o Paleozóico, com

base na dlstrlbulção das espessuras dos sucesslvos intervaLos blo
estratigráficos G, H e I + J, estabelecidos por DAEMON & QUADROS

(1e70).

Os mapas paleotectônlcos e paleogeogrâfl cos

então elaborados são extremamente lnteressantes para o entendlmen

to da evolução tec tono-sedimentar da bacla do Paraná. A compaÈa

ção entre as Flgs. 30-31 e 32-33, referentes aos lntervalos G e H,
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por exemplo, mostra que a sedlmentação do Subgrupo Itar.arê e Gru-

po Aquidauana teve infcio precocemente na parte norte da bacia do

Parattâ, durante o intervaLo G, abrangendo os territórios dos esta

dos de São Paulo, Mato Grosso do SuI , Mato Grosso e Goiås, confi-
gurando-se, nessa reglão, uma bacla de subsldênc1a intensa que

acolheu até cerca de 12OO m de espessura de sedlmentos.

No lntervalo segulnte, H, os depocentros, de

menor lntensldade de subsidênc1a, deslocam-se para o sul", ocorren

do una substancial mudança na conflguração da bacla, segundo

NORTHFLEET et a1 . (1969), em decorrência de un basculamento geral

nessa dl reç äo .

As reconstruções mostram as bacias deposicio-

nais com mergulhos centrlpetos rodeadas por áreas margÌnais, p19

vavelmente mais elevadas' submetldas à erosão e eorrespondendo

portanto, às fontes dos sedimentos da bacia, Demonstrah, ainda '
o comportamento diferencial de elementos tectônicos influenciado-

res da deposição e paÌeogeografla, tais como arco de Assunção, es

cudo Su1 Rio Grandense e o arco de Ponta Grossa.

A discussão dos exemplos acima mostra clara
mente que, a despeito da sua inegável utllldade, as lnterpreta
ções adotadas não levam em conta, de modo adequado e claro, a pr9

vável intervenção dos fenômenos glaclals que estlvera.m presentes

durante toda a deposição do Subgrupo Itararé/Grupo Aquidauana.

Dlanictltos são comuns na seqtlência sedimen

tar coryespondente aos intervalos G e H. Sua distribuição em sr,Þ

superflcle e as direções de movimento do gelo neopaleozóico r eue

se manteve consl stentemente de SE para NW, na parte norte da ba

cia do Paraná, poderlam sugerlr, por exemplo, que a g1aclaçäo gon

dvânÍca terla atingido primeiro es6a área do sul do Brsil, no tem

po correspondente ao lntervalo G, atravé.s de um lobo ( ? lobo

KaokveId, FRAKES & CROV/ELL, L972), proveniente de centro glacial
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lnstalado a SE da bacla.

Embora referentes a todo o pacote sedlmentar

do Subgrupo Itararé e Grupo Aquldauana, parece slgnlflcatlvo que

as prováve1s áreas' fontes evldencladas pelo mapa de porcentagens

de. arela apresentadas por NORTHFLEET et aI . (1969, fig, 9) podem

ou não. corresponder aos padrões de dlstrlbulção dos dlamlctitos
(ris. 11 ) .

A presente pesqulsa pretendeu, portanto, reto
mar e âmpltar o tlpo de abordagem acima comentado, com o obJetivo
de detâIhar aspectos da evolução te c tono- se dimentar , ambtental e

paleogeográffca da bacia do Paraná, durante a deposlção do Subgru

po Itararé e unfdades equlvalentes. Para tal , foram levados em

conta: a) a utlllzação de um malor número de dados derlvados dos

poços adlclonals perfurados na bacla do Paraná peJ.o Consórclo Pau

llpetro, no perlodo de 1980-1983; b) a elaboração de mapas d;
dlversas lltofacles, pana cada lntervalo bloestratfgráffco corres
pondente ao Subgrupo .Itararé e equlvalentes, reconhecíve1 no âmb1-

to dâ bacla do Paraná; c) uma tentatlva de dtscernfr, no estudo

da evolução tec tono-se dimentar da bacla, a lnfluêncta relatlva
dos elementos estruturals, dos fenômenos de erosão e sedlmentação

decornentes da ação glacfal; e, flnalmente, d) a lntrodução na

lnterpretação dos amblentes deposiclonals e paleogeografla, dos

modernos conceitos de sedlmentação derlvados de estudo dos depósl
tos glaclals terrestres e gláclo-marinhos recentes e pleistocênl-
cos.

Os dols últtmos aspectos são de particuLar im

portâncla. A investlgação paleoanblentaL e paleogeográflca de se

qtiêncfas sedimentares glaclogênlcas, na escal.a de bacla sedlmen

tar, só fot, até o pre6ente, reallzada de modo generatizado e ln
clpiente, não só no caso da bacfa do Parariá (ver por ex., CROU/ELL

& FRAKES, L972), como no de outras áreas de ocorrêncla desse tlpo
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de sedlmentos.

As dlfÍculdades prlncipais envolvldas nessa

abordagem são várlas. Em prlmelro lugar, e de modo geral , arcabou

ços bloestratlgráffcos que permitam subdivldir rrc ronoe s trat igrafi
camenterr as seqilênclas sedlmentares glaclals, a flm de mapear e

lnterpretar as Iltofacies involucradas dentro de cada intervalo
ou zona não estão dlsponlvels. Em segundo l-ugar, embora a ldenti
flcação de lltofacles, seu mapeamento e o entendimento de suas re
J-ações espacials seJam técnicas comuns no estudo de sedlmentos
glacfogên1cos plefstocênicos aflorantes, referem-se estes, no gg

ral , a áreas alnda relatlvaÌnente pequenas, quando comparadas com

as de algumas das baclas sedfmentares que contêm sedlmentos dessa

natureza.

A aná11se de facles sedimentares de seqtiên

cias preservadas no lnterlor das bacias sedimentares impõe outro
conJunto de dlficuldades. Os elementos dS.sponlveie para estudo

são poucos, atém da espessura e d1strlbulção, caracterlstfcas tex
turals ou fósseis observávels, na maior parte das vezes em anog

tras de calha e raros testemunhos. A estes adicionam-se outros.da
dos estratlgráf1cos derlvados dos reglstros sísmlcos, ou perfis
elétricos e radioativos.

A situação é, portanto, grandemente análoga à
que envolve as investigações dos depósitos gIáclo-marlnhos ceno

zólcos depositados em margens contlnentais de alta latttude, como

na Antártica, Alasca e Groenlândia (POV{ELL, 1981; ANDERSON, 1983;

MOLNIA, l-983; KRAVITZ, 1983). Na verdade, esses estudos podem

abranger áreas compardveis com as de uma bacia sedimentar como

a do Paraná. A diferença óbvta é que nos prlmeiros casos o ambj-en

te glacial está presente e, portanto, não ná dúvtOa a respeito do

tipo de anbiente no qual a sedlmentação está ocorrendo.

Ffnalmente, os depósttos glaciogênicos preser
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vados por subsldência no interior das baclas sedimentares deposi-

taram-se, muitas vezes, ao longo de conslderável espaço de tempo

(entre 15-30 mlLhões de anos no total , no caso do Subgrupo ftara
ré, GRAVENoR & RocHA-cAMPos, 1983). Asslm sendo, torna-se necessá

rlo desentranhar da hlstórta sedlmentar glaclaL, a atuação dos

elementos tectônlcos atlvos durante a hlstórla sedlmentar da área,

a flm de poder mostrar, mals claramente, a lnfluência dos dlver
sos fatores geológl cos .



2. METODOLOGIA

Embora a abordagem utilÍzada no presente estu

do não envolva nenhuma lnovação do ponto de vlsta metodológlco,

Já que 1ança mão de mapas estratlgráficos comuns, Julgou-se conve

niente descrever e dlscutir alguns aspectos específ1cos de sua

elaboração, com o obJetlvo de tornar mais claros os aspectos posi

tlvos e as 1lmltações dos procedimentos seguidos, em termos estra

tfgráficos.

os problemas surgidos na fase de preparação

da documentação envolveram, pois, os seguintes aspectos: a) anâ-

lise crltlca dos lntervalos pallnobfoestratlgráficos e seleção da

queles mals adequados ao mapeamento; b) seleção dos parâmetros

estrattgráf1cos e das 1Ítofacles a serem representadas. O possí

ve1 signtficado paleoamblental e paleogeográf1co destas' no con-

texto dos modelos estratigráflcos disponíve1s para os depósitos

glaciais terrestres e g1ácio-marinho é discutido, com mais porme-

nores, no Capltulo 3 (p.16 ).

2,1, Intervalos utl L i zados

os interval-os bloestratlgráficos anal i sa

dos no presente trabalho correspondem aos denominados, de baixo pa

ra cima, G, H, 11, TZ + 13 + T4, litoestratig¡aflcamente corres

pondentes ao Subgrupo Itararé. Eles foram seleclonados tendo em

vista os seguintes critérios:

a) delimitação e. correlação pallnológLca 1â

c6ls nas seções perfuradas na bacia do Paraná;

b) extensão relativamente grairde no âmbtto da

bacia;
c ) comportamento c ronoe strat i gráfi co caracte

rístico das unldades no âmbito da bacia.

i

t

Ì
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I

ì
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Dos intervalos examinados, o G e H, refe

rem-se excluslvamente ao Subgrupo Itararé. O lntervalo I' cuJos

sub-lntervalos são de reconhectmento relativamente dlfíc11 em

grande parte da bacla, Ínclui não só os sedtmentos do Subgrupo

ftararé, como também os das formações Rlo Bonito e Palermo. Essa

situação derlva do caráter rrtransgre ss lvorr no tempo do l1m1te 11'

toe strat lgrâflco entre o Subgrupo Itararé e a Formação Rlo Bonito

no sentldo norte-sul , na bacla do Paraná. A tabela de correlação

bloestratlgráflca dos poços anallsados por DAEMON & QUADROS (1970'

Ffg. a) demonstra claramente que o contato entre as unldades ac1*

ma "l-ncll-na-serr em dlreção à parte sul da bacia. Asslm sendo, es

sa formação geológlca parece ser pallonobloestratigraflcafiente I
qulvalente à parte supertor do Subgrupo ltararé na área norte da

bacla, nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Go1ás. O mesmo

ocorre, em parte pelo menos ' com o ltmlte entre as formações Pa

lermo e Rlo Bonito, que se sltua na pârte superlor do lntervalo It
no Rlo Grande do SuIr correlaclonando-se, destarte, também com o

topo do Itararé ao norte. O intervalo J' por sua vez, não pô¿e

ser utillzado por causa da sua ocorrêncla somente loca1 na parte

nonte da bac la.

A correlação entre esBes lntervalos b19

estrattgráflcoÊ e as unidades lttoestratigi"árrcas neopâleozólcas'

em subsuperflcie e superflcle na bacla do Paraná, estabelectda

por ARCHANGELSKY & MARQUES TOIGO (1980), é mostrada na tabela
abaixo.

A ldentificação dos l.lmites entre os ln
tervalos bfoestratlgráf1cos envolveu o exame dos perfís de todos

os poços da bacla que cortassem a seqüêncla sedtmentar do Subgru

po Itararé, o que permltlu verlflcar quals unldades se apresenta-

vam de maneira mals nltlda em cada poço e, portanto, quals as

mais facllmente comelaclonáveis em subsuperffcle.
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o número de

respondentes a cada intervalo variou,
extensão destes no âmbi-to da bacla do

pontos usados nos mapas col
portanto, dependendo da

Paranä,
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2 .2. Mapas'de Lltofac1es

O passo segulnte do trabalho consistlu
na seleção dos parâmêtros a serem mapeados dentro de cada lnter
val-o escolhldo. Optou-se então pela elaboração da seguinte sérle
de mapas exlblndo: a) isópacas do lntervalo; b) lsópacas de ca

da lltofacles seleclonada; c) lsoporcentagens de cada lltofacles;
d) lso-razões de algumas Lltofacies. Os mapas são, portanto, os

tlpos clásslcos de mapas estratlgráffcos, de uso geral- na anátise
de bacfas sedlmentares.
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As litofacies lmportantes do Subgrupo

Itararé, seqrJêncla sedimentar de natureza predomlnantemente cIág

t1ca, lncluem: a) diamictitos; b) arenitos; c) folhelhos (19

cluslve folhel,hos sílticos e rltmltos rrvárvlcosl ou não); e d)

siltltos (lnclusive lamitos sllto-arenosos). Esse grupo restrlto
de lltologias é de ocorrêncla freq{lente e comum em todas as se

q{lências sedlmentares glaclogênícas antlgas e recentes. Sua esco

tha levou em conta não só sua importânc1a relatlva no contexto do

compl.exo sedtmentar do Subgrupo, como também, do ponto de vista
prático, a posslbllldade de sua ldentlflcação segura nos perfls
dos poços examlnados, levando em conta ter esse se baseado princl
palmente em amostras de calha,

DIAMICTITOS - Constltuem, lndubl tave lmen

te, a litologla mais importante do Subgrupo ltararé' por causa do

seu possível slgntftcado genétfco. Seu reconheclmento, em amos-

tras de calha, envofve alguns problemas, conforme Já reconhecldo

por LANDTM (1970). De modo geral , diamlctltos são ldentlficados
em subsuperfícle pelo aspecto não seleclonado da matî12 e' partl-
cuLarmente, pela presença de fragmentos de clastos rrdlspersosrr de

J.lto1og1as variadas. Dlamictltos com raros cLastos, têm, portanto,
a chance de serem tomados como lamltos argllo-silto-arenosos. De

outro lado, tendo em vlsta que estruturas sedlmentares, tais como'

estratificação ou laminação não são vtslveis nos fragmentos de

calha, Iamitos/siltitos/folhelhos slttlcos com cl-astos dlspersos,
que podem representar facies de clastos rrpingadostr, podem' por

sua vez, ser interpretados como diamictitos. Conforme se conenta

posteriormente, algumas evidênc1as exlstem que permttem discernir
entre os dois tipos de depósitos, taÍs como as facies associadas
(por exemplo lntercalações de folhelhos, no caso da l-itofacies de

clastos rrpingadosrr, a extensão geográfica, a geometria e/ou espes

sura dos corpos de diamictftos).
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ARENIToS - Arenitos constltuem, sem dúvl

da, a lltofacies mals comum do Subgrupo Ltararé (ROCHA-CAMPOS

1967). Embora sua identlficação nas amostras de poço não ofereça
dtflculdades, a sua lnterpretação paleoamblental e paleogeográfl

ca, na escal-a da bacla, pode ser compJ.exa, por causa da varledade

de posiçóes que os corpos dessa lltotogla podem ocupar no selo

do complexo sedlmentar do Subgrupo Itararé, Embora não mutuarnente

excluslvos arenltos não parecem ser de ocorrêncla comum em áreas

de abundâncta de clástlcos ftnos (sllt1tos e argllosos e/ou folhg
Lhos; FRAKES & CROViELL, 1969), sua assoclação com dlamlctltos é,

contudo, freqtlente, representando dlferentes assoclações litofa -
c1ológlcas (sANTos, rgTg; GRAVENOR & RocHA-cAMPos, 1983). De modo

geral , entnetanto, sua deposlção orlglnal- está relacfonada a pro-

cessos sedlmentares dlstlntos daqueles responsáveis pel.a sedimen-

tação dos dlamfctltos.

FOLHELHOS - Os folhelhos, geralmente sfL

tlcos, argl1ltos, lncluslve Lamlnltos e rttmitos rrvárvlcosrr, não

são lltologlas comuns no Subgrupo Itararé. Nae seqüênclaF de sedl

mentos glaclogênlcos recentes ou antlgos, os folhelhoE¡ ocoffem em

amblenteg gJ"áclo-lacustrlno ou gláclo-marlnho. Neste caso, podem

formar extensos e espessos depósftos dlstals (vasas), sobre as

platafor.mas contlnentals e, particularmente, nag regfões ablÊsaIs
(ANDERSoN et aL. I rgTgt ANDERSON, 19so). sua ldentlflcação
amostrae de caLha não oferece grandes dlflcuLdades.

em

Embora, como ge dlscute a Eegulr' oa var
vltos verdadelros ocupem uma sltuação pecullar dentro do arcabou*

ço espaclaL dos modelos sedlmentares glaclals e, portanto, seJam

extremamente relevantes para as lnterpretações da paleogeografla

de seqtiênclas gLaclals antigas, seu reconheclmento na seqüência

sedlmentar do Subgrupo Ttararé só tem sldo posslvel nas seções ex

postas na falxa leste de afloramentos da bacla do Paraná (ERNESTO

& ROCHA-CAMPOS, 1979; ROCHA-CAMPOS & SUNÐARAM, 1981). A deBpelto
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do fato de que a identiflcação de sedimentos rltmicos se¡a pratl
camente lmposslvel em arnostras de calha, alguns ritmitos, que têm

sldo descrltos como várvlcos ou varvóides, podem ser identifica
dos em subsuperflcle através do exame de testemunhos de sondagens,
porém mesmo assim envolvendo diflculdades dlagnóstlcas de ordem

de critér1o para sua perfelta caracterlzação.

SILTITOS - Abrangem desde Iamitos silto-
argl l-o-arenosos até também rltmitos e laminttos várvicos ou não.
Estes são caracterizados por alternância de litol,ogias de diferen
tes granuLometrlas, tals como arenito fÍno, ou sfIte, con varlá
veI quantidade de argila, combinados com outros intervalos predo
mlnantemente argllosos, mas que contêm apreciávels quantidades de

sllte e mesmo arela.

Nas seqrlências gl,aciogênicas marinhas re
centes da Antártica os Lamltos silto-argilosos que formam extensas
coberturas sedlmentares sobre a plataforma contlnental , têm sido
lnterpretados como depósttos subaquátlcos de água de degelo (AN

DERSON, 1983). A caracterlstlca ausência de clastos Ipingadosl as

sociados a esses slltitos não é ¿e todo um fato lso1ado, uma vez
que a deposlção desses sedimentos a partlr da água de degelo é

feita a vetocÍdades relativamente aLtas.

Na bacia do Paraná os lamitos do Subgru-
po Itararé constltuem facies potencialmente dlagnóstlcas no que

d1z respeito à dlscriminação das áreas princlpals de sedimentaçäo
predomlnantemente subaquáticas, ou seja, das condições mais lntra
bacfals. De fato, cono pode ser verlficado nas exposições das

falxas de afloramentos da bacia ou, alnda, nas seções dos poços
perfurados em seu lnterior, as Iitofacies assocladas às ocorrên
clas de fósseis marlnhos no Subgrupo são, vta de regra, constituí
das de lanitos slLto-argltosos e/ou folhelhos síIticos ( ROCHA-CAM

POS, 1967; SA-AD, 1977), que podem estar, a1nda, associados direta

¡

t

.;I
l

l
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ou lndlretamente a sedimentos de onlgem glacial .

ISO-RAZõES - As varlações Iltotógicas in
ternas da seqüêncla sedfmentar do Subgrupo Itararé, que exprimem,
Þortanto, as rerações genétlcas ou espaclals das suas 1Ítofacles
ao longo da bacia, podem ser observadas através de mapas de ra
zões c lásticas.

A razão lltofaclológlca Jutgada consts _

tente para essa flnarldade diz respeito à relação arenito/
slltito+folhelho, uma vez que, de modo geral., esses dois grupos
de rltofacles são de ocorrêncra contrastante dentro do ambiente
gràclal . o trâtamento conJunto dos sil-titos e folhethos revou em

conta o estreito relaclonanento genético que normalmente se esta-
belece entre essas litofacles dentro do ambiente glacial .

A não lnclusão dos dfamictltos nessa rg
zão deveu-se ao fato de que estes podem apresentar associações
tanto com arenltos como com srltitos e forherhos o que, em termos
genéticos, lmplica em que os processos deposlcionals envolviclos
nessas duas cfrcunstânc1as de associação litofacioJ.óglca sejam
distlntos. Mecanlsmos de fluxo gravitacional de massa, por exem
pIo, que podem Ievar à formação de diamlctitos subaquátlcos exten
sos e até espessos, como ocorre no amblente marinho de regiões
atualmente glaciadas (ANDERSON, j-9gO), fazem com que diamfctitos
seJam colocados dentro de um contexto lltofaclorógico caracterls-
tlco e completamente disttnto daquere em que eres ocorrem no anbl
ente terrestre da gl ac f ação .
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Julga-se , Fiortanto, necessário discutlr,
mals pormenorizadamente, os variados aspectos que caracterlzam

os elementos condicionantes dos modelos de sedimentação-acima re

feridos.

3 .2. Tipes de glaclação

Controvérsias à parte, o ambiente glg
cial propflamente dito, abrange todas as áreas que se encontnam

em contato dlreto com o gelo de uma geleira e inclui três zonas

prlnclpais: basal ou subglâcl-al , supraglacial e englacial; as

duas prfmeiras são extremamente importantes no que se refere aos

processos sedimentares característlcos deste ambiente (EDITJARDS,

1980 ) .

A zona subglacial refere-se àquela sltg
ada na porção lnferior da geleira e que é lnfluenclada peLo seu

contato, ou proximidade, com o embasamento, junto ao qual 'ocor
rem processos erosivos e sedlmentares. A área junto ao limlte su

perlor da gelefra constitui a zona supraglacial ondê a influêl
cia das variações sazonais é intensa e os processos deposlcio
nals se alesenvolvem em áreas de abtação situadas, princlpalmente,
junto as zonas termlnais da gel-eira (BOULTON, 1972). Os linites
externos desta zona gradam, à ¡usante, para uma parte da região
pró-glaclaI onde pred.ominam feições de contato de gelo. Jâ a zo-
na englacial não desempenha um papel relevante no que concerne

aos processos sedlmentares (eOUltoN, op. cit.).

Quando assentadas sobre o seu substrato
as geleiras são denominadas aterradas (rrgrounded" ), independente

mente do fato de que essa relação ocoma acima ou abaixo do n!
vel do mar. À vol,ta de suas margens, porém ainda fortemente in
fluenclado pelo ge1o, dlspõem-se o ambiente pró-glacial - que

incLui o ambiente 91ácio-marinho, onde o gelo torna-se flutuante
por sobre uma Lâmina de água marinha, assim como os amblentes
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flúvio-glaclals e glácÍo-lacustrinos. Nas regiões mais externas,
e sobrepondo-se en parte áo pró-glaciaI , desenvolvem-se zonas

cLimátlcas distintas adjacentes às frentes glaciais (EDV/ARDS, ..
198o).

As geleiras podem ser classificadas se

gundo várlas manelras. Todas elas, contudo, guardam urna ëstreita
relação com a ação geomorfológica do gelo ao se deslocaf sobre
a superflcle da Terra: a classificação morfológica, que se ba

seia no tamanho da geleira e nas caracterlsticas do seu ambiente;
a dinâmica, que é baseada no grau de atividade dÒ gelo; e, flnal
mente, a classificação termal (EMBLETON & KING, 1975).

A temperatura de uma massa de gelo,
além de desempenhar um papel fundamental na sua atlvidade morfo
lógica, também exerce um controle efettvo sobre os processos res
pô:nsávels pela produção de sedlmentos, princlpalmente nas rg
glões situadas junto a sua base. De acordo com as condições, ou

regimes termals do ge1o, dols tipos básÍcos de geÌeira podem ser
reconhecldos: temp,erada (base úmida) e polar (base seôa ou frla).
Esses dlferentes estados termais são determinados pelo coeflclen
te de calor apurado pela diferença entre as quantidades de calor
recebldas e perdidas pela gefelra durante um certo espaço de tem

po (EMBLETON & KING, op. cft.).

Nas geleiras ditas temperadas o gelo en

contra-se próximo do ponto de fusão por pressão, exceto nas suas
;porções superlores (úttimos 1-5 ou 20 metros), que podem se tor

nar temporariamente mais frj.as durante o lnverno. Esses tlpos de

geleiras podem ser reconhecidos no campo pel-a presença e, fre
qilentemente, pela abundâncla, de água de degelo ao longo de toda
sua espessura. Mesmo na ausência de medidas detalhadas de tempe

ratura, este caráter temperado pode ser freqilentemente identlfl
cado peLa presença de água llvre, asslm como pela emlssão de
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grandes volumes de água nas suas regiões terminaÍs (SHREVA

SHARP, l-970 ) .

Nas geleiras polares a temperatura do

geJ.o encontra-se abalxo do ponto de fusão por pressão e, conse

qüentehente, não exlste água na forma llvre em sua base, uma vez

que esta encontra-se congelada junto ao substrato (MERCER, 1971).

O movlmento das geleiras temperadas se

faz tanto por deslizamento basal como por fluxo lnterno do gelo,
enquanto que o movimento das polares ocorre somente por fl-uxo ln
terno. Portanto, as geJ-elras temperadas movem-se de forma mais

rápida e säo capazes de transportar sedimentos de forma mais efe
tlva do que as polares. Nestas, a sedimentação é dominantemente

subglaclat e somente uma pequena parte dos detritos é transporta
da para além de suas zona.s termlnais.

Já nas gelelras temperadas, a taxa de

sedlmentação é multo alta (ANDERSON et al ., 1929), uma vez que a
presença de grandes volumes de água de degelo promove, rapÍdame3

te, o transporte e a deposição dos materlais terrígenos deriva -
dos do substrato. Nas polares, os processos sedimentares ocorrem

a velocldade bem menores.

A classificação das massas de gelo se

gundo o ponto de vista morfológico (EMBLENTON & KÍNc, 1975), bg

sela-se nas dimensões das geleiras e nas característlcas do seu

amblente. A altitude, em relação à área de distrÍbuição do ge1o,

desempenha un papel lmportante neste tlpo de classificaçäo, que

engloba, entre outras tantas, as seguÍntes varfedades básicas :

gelelras de vale, lobos ou plataformas flutuantes e calotas con

tinentais.

As gelelras de vale desenvolvem-se quan

do, em uma determtnada áre.a, o rebalxamento da l-lnha de neve (1.
I

I
j

I

J
I

l
Í,J
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e. o nlvel de attltudes ao longo do qual a acumulação anual de ne

ve é lgualada pela ablação a¡rual ) permite que as massas de geto

acumulado em reglões mais elevadas se desloquem ao longo de vales

lnt-ermontanos. Não raro, muitas acumulações lndivlduals de gelo

se unem para formar uma única geÌelra de vale como acontece, por

exemplo, nos Alpes, de onde deriva o termo rtgelelra Alpinarr'

A coalescência de várias geleiras ao lon
go de amplas áreas que se estendem nos sopés de cadeias de monta

nhas, origina o tipo dlto I'piedmonttr, cuJo exemþIo clássico é o

da gelelra Malasplna no Alasca. Já o tlpo escape (r'outlet'r) refg
re-se a uma variedade cuJa caracterlstlca prlncipal repousa no fa
to de ser allmentada por coberturas de gelo mais amplas.

Muitas geleiras de vale têm os seus deg

Locamentos condlclonados poi decllves de fJords que as conduzem

ao ambiente marinho. Nessas condtções estabelece-se um relaclona
mento flsiográflco mar/gelo que desenvolve o tlpo d.enomlnaalo de

geleira de maré ("tldewater glaclersrr), cuJa característica mal-s

evldente é o corte vertlcal de sua zona terminal mârlnha. A lng
xlstêncla de uma plataformà flutuante resulta do fato de que a

sua zona de desagregação (rtcalvingrr), fontemente afetada pelas

marés, colncide sempre com a área onde a geleira alnda encontra -
se aterrada sobre o substrato. ( Poi,JEtr-ìL, 1984).

Lobos de gelo flutuante estão atualmente

restrltos às.áieas de alta latitude e se desenvol-vem onde as gelel
ras podem alcançar o níveI do mar. Sua forma depende, em grande

parte, das caracterlsticas do relevo da região costeíra sobre a

qual- esta assentada. Dlferenciam-se das plataformas de gelo prln-
clpal-mente no que diz respefto ao tamanho das porções fLutuantes
que, nestas úItimas, atinge dlmensões glgantescas, como é o caso,

por exempl"o, do rrRoss Ice Shelf" da Antártfca.

Calotas glaciaÍs são massas de gelo de
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dlmensões contlnentais. Desenvol-vem-se atualmente apenas na Groen

1ândla e Antártica, onde estão acumulados, respectivamente, 9/o e

90% de todo o gelo disponlvel sobre a superfície da Terra.

Dentre os fatores que afetam as dlstri -
bufções das gelelras a latltude, asslm como a altitude, consti
tuem, certarnente, as varláveis mals lnportantes. As âtuais rg
g1ões de alta latltude são áreas preferenclais para a existência
de gel.elras. Afém de receberem quantldades relativamente pequenas

de radlação solar, essas regiões experimentam lnvernos prolonga-
dos, o que faz com que as tenperaturas com vaLores abaixo de ze

ro seJam mantidas por um tongo períódo de tempo. ¡¡ão é, portanto,
apenas por colncldência que a bacia oceânica do Pol-o Norte encon

tra-se coberta por gelo, assim como a massa contfnéntal.. Fora

das reglões de alta latltude, a presença de gelo só:se vêrÍfica
aclmâ de certas altltudes crlticas (l.inha de neve), cuJos valo
res, em escala mundtal , decrescem dos trópfcos em direção às re
g1ões polares.

3,3. Glaciação tefrestre 4,

O modelo geraL da glaciação continentaL
envolve dols grandes domínios: o temestre e o gláclo-marinho.

Dentro do domínfo terrestre da gtaclação
e Junto às zonas margtnai€ de várlas gelefras atuais, três reg!
mes termais distlntos têm sido reconhecldos (EYLES et aI ., 1993),

cada um deles dando origem a uma seqüência final de lltofacies
distintiva e com característlcas partlculares.

O primelro deles dlz respeito às gelel
ras de base úm1da, que se deslocam. sobre sua porçäo basal (gelei-
ras temperadas), tats como as que oiorrem atualmente na Islândla
(BOULTON, L975), e, portanto, em uma reglão de cfima temperado. A
seqüência final de Litofacfes aIi produzlda é constttulda por um
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intervalo sedimentar de espessura variável (3 a 6 metros) e com

posta, domlnantemente, por dj"amictos e areni tos /congl ome rados ag

soclados. Na base de cada uma destas unidades desenvolvem-se dlg
mictos de matriz fina e aspecto maclço, com evldências de clsalha
nento em várlos nívels, contendo clastos facetados e orientados
preferenc lalmente segundo o elxo malor, originando, multas vezes'

níveis de pavimentos de clastos ( "boulder pavements" ). os llnftes
fnferlores desses altamlctos são, via de regra, i¡regularesl .,
freqilentemente, apresentam sulcos e caneluras cuJas orientações
são conslstentes com as das concentrações de clastos. Já seus 11

mites superlores são talhados por estruturas de escavação e preen

chimento, sobre as quais se assentam arenitos, conglomerados, , ou

mesmo slltitos e argtlas laminadas, deposltadas a partir de ca-

nais e/ou Lagos subglaciais.

Do ponto de vista genético estas seqilen-

cias têm sldo lnterpretadâs como resultantes de processos de depo

s1ção de tllls de aloJamento subglaclal , aos quais se associa¡n se

dimentos de lavagem, tanto da zona pró-glacial. como da zona de

contato de gelo ("tce contactr'), (BOULTON, L976). Esses sedimen

tos representam, em ú1tlma análise, uma assoclação sedlmentar sub

glacial na qual os horizontes de tlll são produzidos por um únl-
co eplsódlo de avanço/recuo das geleiras temperadas nas quafs os

t1lls de fluxo e de ablação são caracterlsticamente ausentes.

As associações de facies e as seqüênclas

sedimentares desenvolvldas peLas gelelras temperadas podem ser
oþservadas no esquema Ca fig. f. Durante as sucesslvas fases de

avanço/recuo, a erosão de depósitos previanente formados pernite
que cada facies possa ser depositada em áreas dlferentes.

O segundo regime termal anterlormente re
ferldo é caracterizado por condições dia¡netralmente opostas àque-

las aclma comentadas, e refere-se à gelefras onde a base do ge.J.o
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é seca e encontra-se congelada junto ao substrato; a margem da ge

lelra move-se por deformação j.nterna a uma ordem de magnitude bem

menor do que as geleiras temperadas (e.g. geleiras polares áridas,
como as correntes.na regtão dos Vales Secos (Dry Valleys) na An-

tartlca; SHAW, 1977). Durante os eventos de recuo glaclal os del-

gados leltos de detritos basals são depositados in si!g, enquanto

que a porção cIástica englacial é simplesmente rebaixada de encon

tro ao substrato. A perda do geJ.o intersticial , sendo feita por

subltmação e não por ablação, permite que a estratificação orlgf
nal- da zona basal de detr1tos seja preservâda de forma quase in
tac ta.

A seqüência deposicional final , de apro-
ximadamente quatro metros de espessura, é constitulaa, da base pa

ra o topo, por diamlcto basal com alta concentração de clastos,
estratificado e com rnatîLz no geral síltico-arenosa. É sobreposto

por unidades de diamicto íntercaladas com delgados horlzontes are

nosos orlglnados, ao que tudo lndica, a partir da sublimação de

níveis de gelo estratlficado, resultantes da alternâncla de zonas

com diferèntes graus de concentração de detritos. No sentldo ag

cendente, essas unldades de diamicto tornan-se cada vez mais de1-

gadas, aFSlm como granulométri c amente maÍs finas, aIém do que for
temente afetadas por dobramentos recumbentes. Nas porções superlo
res (último metro) lentes de diamlcto, com evidências de ressedi-
mentação, intercalam-se com deLgados leitos de arenitos e conglo-
merados ( Fig.2 ) .

o tercelro regime basal é bastante com

plexo, não totalmente entendido em seus detalhes, e é rup""u.r,t"l
do pelas'geleiras subpolares (e.g. SPITSBERGEN; BOULTON, L972).

Nesta gelelra, tomada como modelo, sabe-se, por exempLo, que, em

suab partes terminals, o gelo desloca-se sobre sua própria base,
que e uma caracterlstica das gel-eiras tempenadas. Porem, a ocor

rência concomÍtante de fenômenos de regelamento dps águas livres
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FiT.2 - REP¡ESENTAÇÃO ESOUETUÁT|CA DO TRANSPORTE (A )

E DEPOSIÇAO ( B) POR GELEIRAS POLARES (Seç. Show, 1977)
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subglaclals sugere, também, a oco-mência adlclonal de condtções
de base frla ou polar.

Os detritos de origem subglacial são
transportades em uma delgada espessura de gelo sltuado imedÍata-
mente acima de sua base. Grande parte dessa carga é deposÍtada
subglacialmente sob a forma de tiII de aLojamento quando, durâ!
te as fases de avanço,. a fo¡ça imposta pel-o movlménto do gelo so
bre os detrÍtos em tração é inadequada para suplântar o atrito
entre essas partlculas e o substrato. Em locaÍs onde o tlll suÞ
glaclal soþrepõe-se a sedimentos ainda plásticos, desenvolvem-se
deformações subglaciais que podem produu ir uma intensa mistura
de lltologias, assocíada com um complexo padrão de dobras. (BOUL

TON, 1975).

Durante a fase de recuo os detritos en
gLacials âscehdem à superflcie do gelo, sob a forma de bandas sa
llentes que se dtspõem ao longo de toda a frente da geleira. Com

o contlnuo processo de fusão, esses detrttos são depositados so
bre a superfíc1e da gereira sob a forma de tirl de fruxo artamen
te flulCo. Estes se deslocam ao 1ongo de declives da superfÍcie
podendo acumur.ar-se rocarmente ou cobrir grandes áreas da super
flcte da geIelra. A efetividade desse procegso conduz ao estaþe_
lecimento de extensas áreas caracterfzadas por espessas seqüên _

clas de gelo contendo detrltos englacials recobertos por uma man

ta de tllr de fruxo. A fusão renta dessas masFas de gero soterra
do promove a formação do t111 de degelo ( "me I t-out- t i I l " ) , o

quar retérn grande parte da estrutura das bandas de detrltos en-
glaclafs ( Fie. 3A) .

A topografla lrregular resuLtante deg
ses fluxos de detrítos atua como barreira efetlva contra o movi
mento das águas de degelo. Conseqüentemente , pequenos fagoç
se formam dentro da zona terminal das gelefras, e as correntes
de degelo são forçados a formar cursos slnuosos, resul-tando, as
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sim, um padrão irregular de deposição de sedimentos de lavagem.
Esses sedimentos são freqüentemente recobertos por tirrs de fl.uxo
espessos e lateralmente contínuos, e recobrem gelo sotenrado e o

till dele derivado.. Esta seqüência trlplice poderia, fácil e erro
neamente, ser intefpretada como produto de um avanço, recuo, novo
avanço e um segundo recuo da geleira, O esquema da Flg. gB, . ma!.

trá o desenvoLvimento das seqüências de titl-sedlmentos de lavg
gem e a topografia resultante da fusão total do gelo soterrado.

3.4. Sedimentação pró-glacial :
Como pode ser depreendido do que foi aci

ma comentado, a á.gua de degelo ("glacial meltwaterl ) é parte inte
grante de muitos sistemas glaciais ond.e representa o princlpal
produto dos processos de abLação. Afém de estarem envolvtdas no
movimento do gelo das geleiras, as águas de degelo são também res
ponsáveis pelo transporte e deposição de grandes quantidades de
fragmentos de rocha.

Com exceção das geleiras polares, nas
quaís a drenagen é efêgrera e restrlta a pequenas áreas superfl
ciais, as águas origlnadas pelos processos de fusão deslocam_se
em canais dtstribuídos sobre a superfícle das gereiras subporares,
em túneis engtaciais e/ou subglaciais nas geleiras temperadas, as
sim como sobre as amplas áreas pró-glaciais. Muitos sedimentbs
flúvÍo-gÌaciais, também podem ser acumulados como depósitos ., de
contato de ge10 (rice-contact deposits') nas zonas terminals das
geleiras e, como tais, sofrem deformações pós-deposi c i onai s qual
do o gelo adjacente entra em processo de fusão,

" Os lagos glaciais, que constituem outra
feição também muito comum nas regiões terminaÍs das geleiras, ag
slm corno na zona pró-graciar, têm o seu desenvolvÍmento contror-a-
do por diversos fatores regionafs: represamento de correntes de
degero por gelo gracial; reversão do decrive regionar como resul
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tado da depressão isostátÍca provocada pelo acúrnulo de sedimentos
glaclais; assÍm como pela topografia irregufar que sobrevem aos

processos de erosão e deposição glacÍais (FLINT, IgTt).

As áreas marginals dos lagos glaciais po

dem ser cobertas por seqitências deltaicas que passam, distalmente,
para depósitos de siltes e argilas interacamadas. Em locaÍs onde

a fiente da gelelra termLna Junto a um corpo de água doce, ou mes

mo com caracterlsticas marinhas, as correntes de degelo subaquáti
cas ali atuantes promovem a deposíção de uma sérle de estruturas
sedtmentares constituídas dominantemente, por sedimentos de granu
Iometria grossa (RUST & ROMANELLI , f975 ), tais como: depósitos de
rreskerrr formados em canais subglacials perpendiculares à margem

da geleira; leques deltaiôos ('rfan deltas"; BANERJEE & McDONALD ,
L975); e cristas de moraÍnas paralelas à zona termÍna1 da geleira
(BARNETT & HoLDShroRTH, r974), Em regiões de predomín1o de ågua dg

ce ou salobra esses depósltos passa:n, rapidamente, para seqrlência
de varves, que constltuem os depósitos típicos dos fundos dos 1a

gos.

Tais sedimentos rítmlcos resultam de

dols tlpos dlstintos de mecanÍsmos: a) as Íntermitentes corren -
tes de degelo, sendo mais densas do que as águas lacustrinas, des
carregam a fraçäo grossa da sua carga sedimentar junto as bordas
do corpo de água. A fração mais fina é então transportada para as

regiões distals, onde, sob a forma de fluxos densos basais, lnter
cala-se com os sedlmentos argilosos cuja contínua deposição carac
teriza essa porção do sítio deposicionat (GUSTAVSON, 1925); b) as

fortes variações sazonals que afetam as águas de rolamento, alter
nadas com o desenvolvlmento de coberturas de gelo sobre a super-
flcle dos lagos, controlam, respectivamente, a deposlção de sedl-
mentos grossos durante o verão, assim como a dos sedimentos em

suspensão durante o inverno (READING, tgTB),
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As varves formadas em lagos glaciais exi
bem uma separação muito clara entre as frações silte e argila, en

quanto que, nas origlnadas em ambientes salobros, este contato
não é tão evidente. Já os depósitos glác Í o-marJ-nhos não apresen -
tam esse caráter rltmíco, Em situações em que as varves lacustri-
nas passam verticaL e gradualmente para l-amitos fossilíferos, ve

riflca-se que a perda do caráter várvico é seguÍda por um concomi

tante desenvolvimento das condições marinhas (CeoO, 1.971).

Tal fato deriva, entre outros, dos se-
guintes fatores ¡ a) as águas de degelo sendo menos densas do

que as marinhas e, portanto, podendo se espalhar sobre estas, dis
tribuem sua carga suspensa sobre uma área muito ampla; b) as ar-
gilas, ao entrarem em contato com as águas salinas, são submeti -
das a processos de flocutação, de tal forma que, hidrodinami camen

te, se comportam como partlcul-as de silte (SAURAMO, 1923); e c)

os mares glaciais, por possuÍrem outras fontes de sedimentos aIém

das comentes de degelo, são, portanto, afetados por vârios ou-

tros tipos de correntes e, conseq{lentemente, as Ínfluêncj.as sazo-

nais são muito menos efetivas no ambÍente marinho do que nos la
gos glac iai s.

As águas de degelo que correm para fora
dos limites das geleiras em direção a zona pró-glacial , carregam
grande quantidade de sedimentos constituídos de uma fração grossa

desagregada e outra, mais fina, formada por silte fino, que pro

duz a sua característica aparêncla leitosa, Os sedimentos mais

grossos são, normalmente, depositados à frente da geLeira e for
mam os depósitos flúvio-glaciais. Desta deposição, resultam dols
tipos principais de feições que dependem do caráter do rel-evo fo
cal . Se a geLelra está confinada entre paredes de vales estreitos,
o conseqfiente confinamento dæ correntes è lavagem condlciona a for-
maçäo de depósftos estr€ftos e alongados. Por outro lado, se a mar

gem de gelo termlna Jurrto a ura á,rea extensa e de relevo baixo ' as cor
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rentes de degelo, podendo então se espalhar, constroem uma super

flcÍe que recebe o nome de planície de lavagem, também conhecida
pelo termo islandês rrsandurrr. Os depósltos estreitos e alongados

säo associados, essenciafmente, à gelelra de vale e as planícles
de lavagem à geleiras do tipo continental .

CHURCH & cILBERT (1975) revlsaram recen

témente as princtpals características da sedimentação pró-gta
cial e que serviram de base prÍnclpal para a discussäo que se se

gue .

As geleiras representam um reservatório
naturâl que retém, em proporção variåvel, a precipitação total a

nual de água sob a forma de neve, llberando-â sob forma de âgua

de rolamento superficial durante os períodos maj.s quentes de ve

rão. Além disso, durante os períodos glaciais, um volume muito
grande de água é estocado nos contlnêntes sob a forma de gelo,
sendo liberado também como água de rolamento durante o recuo da

ge 1e 1ra.

O fluxo das comentes dos rios pró-gla
cfais é, portanto, altanente variável e sazonal . Essas águas de

rolanento sãq, aþarentemente, extremamente sensíveis aos eventos
atmosferícos os quals provocam marcantes diferenças entre as es-
tações do ano.

A fusão da neve e do gelo durante as es

tações do ano é Ínfluenciada pelas ftutuações diárias da quanti-
tade de calor, o que lntroduz um caráter periódÍco na variação
da quantidade das águas superficiais. As oscil-ações na quantlda-
de de água são, aparentemente, resultantes das freqllentes quedas

de neve e movlmentos de avalanche de uma mlstura água/gelo sobre
a geleira, que podem terminar obstruindo os canais fluviafs. por

outro 1ado, algumas vezes, grandes quantldades desta mistura po-
dem ser carregadas pelos r1os, dÍmlnutndo a turbulêncla das



águas e, conseqüentemente, o seu poder de transporte de sedimen -
tos.

Os rios pró-glaciafs podem, aínda, ser
atingldos por grandes inundações as quaÍs ocorrem quando còrpos
de água armazenados dentro ou ao redor das áreas frontaís das ge-

leiras, são subltamente drenados para fora destes llmites. Duran-
te tais Ínundações a d.escarga total de água aumenta abruptamente
até atfnglr um ponto máxlmo quando, então, volta a diminuir rapl
damente, atinglndo as mesmas condições de drenagem da situação i-
nicial ,

Nesta fase, uma prodÍgiosa quantidade de

sedimentos, de granulação variando desde a fração argila até mata

cões de quase 20 metros, é mobitizada até uma distância média cle

2,5 km além da frente da geleÍra quando, então, começa a ser rede
positada (BIRKELAND, 1968 ) .

Estas grandes inundações provocann, ainda,
o deslocamento dos canais dos rios e um conseqtlente rearranjo da

superflcie da planície de lavagem. Em regiões mais distais da

frente da geleira, a diminufção da energia das águas da inundação
produz um rápido declínio da competêncla de transporte do fluxo
da água e, conseqüentemente, ocorre uma deposÍção gradativa da

carga de sedfmentos que gradam para termos granulométricos mais
finos a Jusante.

O fator mais lmportante no estudo do am-

biente pró-glaci4l é o reconhecimento dos amblentes proxlmal , ca-
racterlzado por feições que revelam malor proxlmÍdade do gelo ou

pelo acamamento rudimentar em conglomerados, e o distal , caracte-
rLzado por uma variedade de estruturas sedimentares encontradas
em bamas de areia. Estas barras progradam, f reqi.lentemente , por
melo de avalanches frontais de sedlmentos, origlnando finas se_
qüências de estratos cruzados, preservando, ainda, uma grande va
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riedade de estruturas superficiais.

Nos amblentes proxlnais ocorre uma ampla

varlação no tamanho dos grãos e o acarnamento é rudimentar. A depo

s1ção rápida do material transportado conduz à formação de depósi
tos de acamamento horizontal rudimentar e descontínuo, pobremente

selecÍonados, com imbrlcação e rrfabricí preferenciais. O aprisio-
namento de sedlmentos finos, Juntamente com os grossos, tende a

obscurecer qualquer estrutura original que os depósitos possam

ter aIém de tornar menos visíveís as estratificações.

Nos depósitos flnos o acamamento em es-
tratos frontais (rrforesetÍ) desenvolve-se nas extremidades dis
tais das barras de areia. A estratlficação cruzada desenvolve-se
de uma forma mals tlpfca nos depósltos arenosos das regiões dig
tals, do que nos conglomerados proxlmais, além de ser rara onde
ocorre rápldo assoreamento.

Os sedimentos, de uma manelra geral , ten
dem a graciar para termos mais finos tanto na vertical comoa Jusan
te, podendo este. padrão ser complicado por vários episódios de

erosão e deposição.

3,5. Gtaciação marlnha

As duas grandes regiões atualmente g1a-
ciadas onde a sedimentação gIácio-marinha vem sendo estudada com

maior intensidade correspondem à Antárttca, onde a ocorrência de

extensas plataformas de geto exerce infruência consideráver sobre
os processos oceanográficos e geotógtcos, e ao Alasca onde as Ii-
tofacies gJ. ác i o-marlnhas são controladas por geleiras de maré
("tldewater glacíersrr),condicionadas em fJords.

A maneira pela qual a sedlmentação CIâ
Çlo-marinha pode ocorrer depende, principalmente, do cenárfo gIâ
clo-marlnho no qual- 06 processos relacionados a esse ttpo de depo

sição se desenvolven. Somam-se, a estas clrcunstânclas, outros
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elementos como o reglme termar (cAREy & AHMAD, 1g61) e fatores dÍ
retamente llgados a este úttimo como, por exemplo: a velocidade
de desintegração das plataformas de gelo marinho (HUGHES, 1923) ;

a quantldade de água de degelo forneclda ao mar; a comespondente
carga de detrltos, a qual é diretamente proporcional à quantfdade
de água de degelo llberada; a poslção dos detritos no âmblto da
geLeira; além dos fatores oceânicos.

A partir da observação da literatura es
peclallzada (ANDERSON, 1983; CLARK & HANSON, 1983; MOLINA, 19Bg ;

POWELL, 1983 e 1984; EyLES, et al ., 19BS), pode_se conctuir pela
existência de alguns tipos de cenários 91ácio-marinhos mals slgni
ficativos.

, A catota glaclal Antártica (ANDERSON, op.
crt.) é divtdida peras montanhas Transantártlcas em duas platafor
nas de gelo com característÍcas flslcas singulares,

A plataforma de gelo da AntártÍca orÍen
tal é caracterrzadâ como terrestre; a .superflcle do seu enbasamen
to está situada aclma do nível do mar, e sua porção flutuante é
multo estrelta ou lnexlstente. ¿â a plataforma do oeste é ao trpo
marinho, o que equlvale dlzer que está assentada sobre um embasa-
mento cuJa superflcle enqontra-,se abaixo do nlvel do mar.

que concerne ao resime r":i.:':":"::;ïr::,';":';"::::r"'."";"r"
cia de fusão basal .

Dofs reglmes termals glaciais, base seca
e base úmfda, coexistem atualmente na Antárt1ca. Na porção E, as
bases das gelefres encontram-se à temperatura abalxo do ponto de
fusão por pressão (congel-adas) enquanto que, na parte W, a pJ.ata_
forma de gelo repousa sobre uma aLmofada de água.

A sed,lmentação por parte de urna
de base seca (porar) é predomf nantemente subglaciar e não

geLel ra
u1t ra
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passa a 'rgrounding linerr, que e o ponto a partir do qual a pl-ata

forma se torna flutuante. Somente os detrltos englaciais, que re
presentam uma pequena parcela da carga total transportada pelas
gelelras, podem ser carreadas para além desse ponto em dlreção p
bacia oce ânica.

Nas gelelras de base úmtda (temperadas),

como a do r¡/ da Antártlca, a presença de águas basais promove pro
cessos rápidos de rosão, transporte e deposição de matertal t";
rígeno.

Um fator de rel-evante importância no

controle da sedlmentação na atual plataforma continental Antártl
ca, diz respelto ao cenár1o g1ác i o-rnarinho . Na Antárt1ca existem,
atuaLmente, três tipos de linhas de costas glaciadas, cada uma

delas apresentando um modelo sedtmentar distlnto:

1) áreas onde platafornas e/ou lobos de

geto, de dimensões variadas, que se estendem diretamente sobre a

plataforma continentaL ;

2) regiões costeiras montanhosas onde

gelej.ras de vale fluem diretamente para o mar; e,

3) costas com coberturas de gelo com pa

redes afcantiladas.

Os processos sedimentares da margem con

tinental antártica são também controlados pela presença de grag
des profundidades, assim como pelo aspecto particular da fisio
graffa da plataforma contlnental . As variações das condlções ba

timétrtcas, tals como profundidade do fundo oceânlco e lrregula-
rídade de sua topografla, têm sldo conslderadas como os fatores
mais efetivos no controle da distrlbulção dos sedlmentos orlgina
dos por fluxos de detritos.

Na malor parte da margem continental- da
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Antártlca, sedlmentos glaciais e glácio-marinhos são mantidos a

salvo dos processos de re t rabal-hamento marinho (WRIGHT et al .,
19S3). Tal assertiva é particularmente confirmada nas porções da

margem continental caracterizadâs por: a) presença de amplas
plataformas de gelo; b) cobertura perene de gelo marinho; e, c)
grandes profundidades da pLataforma continentaf. Em taj.s situa
ções, os mecanismos de fÌuxo gravitacional de massa tornam-se os
prtncipais agentes de di6tribuÍção e seleção de sedlmentos. Os

relevos necessários para que se íniciem os movimentos de massa

distribuem-se desde a base do talude continental , até as porções
próximas da plataforma, onde são encontradas declives Iocais de

até 150. Conseqüentemente , os depósitos resultantes desses flu
xos gravitacionais (deslises subaquáticos, fluxos de detritos,trn
bidltos) são encontrados ao longo de toda a margem continental
da Antártica, lntfmamente associados com sedimentos glactals e/
ou g1ác i o-marinhos .

Os sedimentos superfÍciais que estão
sendo depositados sobre a plataforma continental da Antártica O-

cidental - cujas características revelam a predominância de prg
cessos sedimentares marlnhos - recobrem uma ampla e espessa se

qüência sedlmentar composta por diamictos e argÍJ.as seixosas que

atestam, contrariamente ao que hoje se verifica, um predomlnfo
pretérito dos processos de sedimentação glaclal . Tal seqrlência é

representada por uma unidade inferior, de centenas de metros de

espessura e ampla distribuição lateraL, onde se desenvolvem lami
tos selxosos e lamas de diatomáceas, ambas de idade Ollgoceno_Mi
oceno. É recoberta por uma seção superlor de 20 metros de espes-
sura, também distribuída por uma área muito gra¡de, e constituí_
da por diamlcto maciço ao qual tem sido atribuída uma idade
P1e 1s toceno-Recente . Ambas as unidades são sepaqadas por uma dis
cordâncla de âmblto regional , que marca um momento decisÍvo na
evolução da plataforma continental da Antártica, quando, durante
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o Pllo-PleÍstoceno, as plataformas de gelo se expandiram em dire

ção ao mar e se deslocaram sobre a superflcle da plataforma con-

ttnental (ANDERSON, et al ., 1984).

O exame dos sedimentos amostrados em vá-

rlos pontos da plataforma (BARRET, 1975) tem demonstrado que os

espessos diamlctitos da unidade basal (pré-dlscordância), que cor
respondem a depósítos macfços ou probremente estratificados, fê-
fletem períodos contlnuos de intenso 'rice rafting" que propicia -
ram a dlstrlbuição de detrltos sobre uma área multo ampla da ba

cla de sedimentação, A atuação de correntes marinhas, partlcular-
mente das correntes de tração de baixa velocidade, dlagnosticada
pelas mudanças sutis na seleção granulométrica e na estratifica -
ção, evidencÍa que a influência relatica dos processos glaclafs e

marÍnhos var'laram ao longo do tempo durante o qual essa seqüêncla

estava sendo depositada.
A seqüêncÍa maclça superior é constltul

da por diamicto altamente compactado, cuJas características - ho

mogenidade textural è mineralógica, alta coesão sedimentar, for
ma e tamanho dos clastos, assim como sua assoclaçäo com a discor
dância glaclal - sugerem ter sido depositado a partir de gelo

aterrado sobre o substrato (tilt basal), durante seu avanço so-

bre a ptataforma continental . Estudos de microfósseis contidos
nesse till basal (KELLOG et aI ., 1975), têm demonstrado que o

lnício de sua deposfção ocorreu em algum instante durante o pr-io-
Plelstoceno. Já as ldades obtidas para os sedlmentos superficiats
modernos que recobrem essa extensa seqüêncla, têm lndicado que

aquelas coberturas de gero marÍnho recuarajn da pJ,ataforma conti-
nental da Antártica em idades bem recentes, provavermente durante
o Plefstoceno Superlor.

O modê1o de sedimentaçäo gIácio-marinha
concebido para a porção ocidental da Antártica (ANDERSON, et aI .,
1983), FIg, 4, e considerado aplicável para os regfmes glacials
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polares atuais, mostra que I no amblente marinho de uma platafor-
ma continental coberta por geJ.o flutante, a malor parte dos prg
cessos de transporte de sedlmentos encontra -se confinada à zona

de detritos basals. Essas coberturas marlnhas de gelo ao se des-
locarem aterradas até grandes profundidades, o fazem erodlndo e

deprimlndo isostaticamente o assoalho oceânico, processo este
que faz com que a plataforma contlnental aeabe adquirindo a ati-
tude típica de merguLho contra o contlnente.

Dentro desse contexto reglonal , a depo-
sição de sedimentos ocome, fundamentalmente , através de proces-
sos de alojamento subglaclal , como atestam os tilIs de aloJamen-
to plio-pleistocênicos que recobrem a ampLa discordância glaclat
reconhecida na plataforma contlnental da Antártica e já anterlor
mente cÍtada. Os processos de trlce-raft1ng,', gu€ se restringem a

uma zona relatlvamente estreita junto a llnha rrgroundingl , origi
nam diamictos vlrtualmênte idênticos aos tllls de alojamento, po

dendo ambos serem depositados a profundidades maiores do que

l- km. Esses diamlctos, referldos generlcamente como ísedimentos

glácio-marinhos transicionalstr, gradam, em direção ao mar, para
lamas contendo diatomáceas e quantidades subsidÍárias de detrl -
tos originados de rricebergsrr (sedlmentos glácfo-marinhos compos-

tos), o que reflete a predomlnância de processos sedimentares ma

rlnhos sobre a sedimenlação glacial .

De uma manefra geral verifica-se que

expansão e retração das plataformas marinhas de gelo podem produ
zlr espessas seqtlênclas sedimentares caracterlzadas por interca_
1ações de tilLs de alojarnento e depósltos gJ. ác to-marinhos. Contu
do, depós1tos de fluxo gravitacionaL de massa podem, ainda, vir
a constltuir uma parte signiflcatlva dessa seqüência, Já que sua
presença deve-se apenas à exlstêncla de desnlvels do relevo do

assoalho oceânfco, feição esta que, sem dúvlda, constitui uma

das canacterísttcas mais marcantes das prataformas contrnentars
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glaciadas.

Conforme já comentado anterÍormente, ou
tro modero gtácio-marinho potencialmente apl1cáver à bacia do pa

"ar'.â, dIz respeito às geleiras controladas por maré (r,tidewater
glacferst), onde podem ser reconhecidas vártas facies sedimenta-
res estabelecidas em fJords. O modelo sedimentar deste tipo de
geleira fol desenvolvido por 

'OI^/ELL 
(19g3), através de anátises

detarhadas da distribuiçäo das várlas facres sedi.mentares ocor
rentes. em Glacier Bay, no Golfo do Alasca, onde várlas gelelras
de vale, temperadas e controladas por maré, desembocam em águas
marinhas condicionadas em fjo¡ds. o complexo cenárl0 g1ácio-mari
nho descrrto por powE]-r. (op. cit.), é infruenciado peras condl _

ções de estabilidade e 10car.ização da parte terminar das gerel
ras ' pelas velocidades de fusão do gelo e desagregaÇão ( |lcalvi¡grr;
das frentes glaciais, assim como pelas características gerais
da área, e, partÍcul"armente, pelo padrão das correntes marlnhas
nas zonas lnternas dos fJords,

Neste modelo - cuja característÍca mals
maicante é a ênfase dada às varrações laterais de facies contem-
porâneas - POWELL (op.cit. ) reconhece quatro associações de fa:
cies sedimentares, cada uma delas produzída sob oondlções distin
tas de velocidade de desagregação do gelo e profundidade do mar.

A primeira delas .(Associação de Facies
r), dtspõe-se junto a zona terminar de gereiras em fase de recuo,
em condlçöes de águas relatrvamente profundas (mais de r.5o me_
tros). É caracterfzad€- por uma seqüência contendo conglomerados,
diamictos, Íntervalos argilosos depositados por Iicebergs|l, Lami
nitos intercalados com arenltos, sedrmentos de correntes subgJ.a-
ciais e morainas de empurrão. Vár1as secjüênc1as de areias e con_
glomerados são interpretadas como resultantes de processos de re
trabalhamento de tl.lls subgJ_aclais, após sua exposição nos f]an_
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cos dos fJords. Sedlmentos rítmicos locallzados próximos as fre!
tes glaciais, parecem corresponder a depósitos turbidíticos ori
ginados, provavelmente , por deslizamentos de detritos deposlta-
dos anteriormente junto dos fjords, sob a forma de taludes del
taicos ou bancos de moraÍnas subaquáticas.

A Assoclação de Facies II corresponde a

um conJunto sedimentar produzido durante as fases de recuos, ou

avanços, lentos de frente glacial , em condições de åguas retati
vamente rasas (menos do que 1OO metros). Mais complexa do que a

anterior, esta assoclação é ca.racte}"izadà por: bancos de morai -
nas subaquáticas, produzidas pela liberação de tilIs subglaciais;
sedimentos de origem engl"acÍa1 e deslocados para a região mari
nha pelas águas de degelo, assim como por conglomerados de ori-
gem variada (ftuxo gravitacional de massa, deslízamentos, fusão
de "icebergsrr). Fluxos de massa subaquátlcos originan lamas e

areias lntere s trat j. fi cadas as quais, na zona de Iicebergsr, ln-
terdtgitam-se com seqüênctas argilosas. 51ltes e argi_las tîazl -
dos pelas águas de degelo circunscrevem corpos arenosos isoLados,
clastos dlspersos, lentes de sedimentos grossos seleclonados e ,

por vezes, concentrações locals de clastos oriundos, possÍvelmen_
te, a partir da superflcie de pequenos 'lcebergsr que sofreram no

tação vertlcal (emborcados ) .

Os sedimentos agrupados na Associação
de Facles III são produzidos em condições de água rasa, onde, a

frente gl-acial é fortemente influenciada pel-as marés. Represen -
tan ambientes caracterizados por grandes frentes deltaicas sltua
das Junto a frente glaciat, ou nos flancos dos fJords, onde se

originam canals e lençóis de arela que _qe lnterdlgj.tam, distal -
mente, com arelas finas, siltes e argilas. Correntes de turbidez
iniciadas nos taludes deltalcos depositan, nas regtões mais prg
fundas, seqi.lências de sedimentos rftmlcos formados por argllas
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orgânfcas e arenitos de granilometria variáve1.

Quando a frente glacial recua totalmen-
te do mar tornando-se carac terl st icamente terrestre, frá o desen

volvimento de grandes depós1tos de lavagem, os quais, sob a fol
ma de deltas, progradam para o anbiente marinho onde provocam a
formação de correntes de turbidez que produzem sedimentos carac-
teríst1cos. A seqüêncla deposiclonal produzlda nesse tlpo de am-

biente caracterfza a Associação de Facies IV,

Tendo em vj.sta que as avaliações e/ou
lnterpretações de depósitos glácio-marlnhos pré-pleistocênicos
têm sldo levadas a efeito à tuz dos modelos derivados da observa

ção dos ststemas glaclais Antártico e Subártico, a comparação en

tre el-es, mesmo que prellmlnar e ao nlvel das suas caracterlsti
cas gerals, constitui uma necessldade óbvia.

Neste sentido verlfica-se que o sistema
Antártlco, embora represente, atualmente,. o maior sistema gla-
cial lnstalado sobre a superfícle da Terra, não constltul , no

sentido geral dos seus aspectos, um modelo ldeal para caracterl-
zar os varfados aspectos da sedimentação g1ácio-marlnha. É, por
outro Lado, extremanente interessante no que diz respeito ao en

tendimento de processos sedimentares. Tal constatação baseÍa-se
nas seguintes conslderações: a) o atual sistema Antártico não

apresenta o componente 'rágua de degelort suficientemente desenvot
vldo e, portanto, suas facies sedimentares não apresentam as mes

mas varledades das verificadas no sistema glacial Subártico; b)
a nargem continental onde os .sedlmentos g1ácto-marinhos da Antár
tlca são deposltados é anormalmente profunda, fortemente incllna
da e, diferentemente de qualquer outra margem atualmente glacla
da, mergulha em dfreção oposta ao talude, ou seja, contra a mas

sa contlnental; e, c) o slstema glaclal Antártico não deve ser
consfderado como indlcativo da maloria dos ambientes 9Laciafs
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que exlstiran ao Longo do tempo geológtco, uma vez que a ocorrên
cia de extensas plataformas de gelo flutuante está restrlta aos

cllmas polares.

O encontro dessas caracterlsticas resul
ta no fato de que os produtos flnals da sedlmentação gIácto-marl
nha atual na Antártlca são maÍs limitadas no que se refere a va
rledade de facles, ao caráter dos depósltos e aos diferentes tl
pos de processosde retrabalhamento, do que em ambientes glácfo-
marlnhos de outras regÍões, como os do Go]fo do Alasca, por exem

pJ.o. Neste, a sedimentação é um processo complexo que produz uma

variedade muito grande de facles que variam, desde depósltos cos
telros, de plataforma, até os de contato de geIo. Tais considera

ções não se ap1lcam, contudo, ao cenárfo pretérlto da plataforma
contlnental da Antártlca (Mioceno-Plelstoceno), o qual , como Jâ
visto anterlormente, é bastante llustratÍvo no que se refere ao

entendlmento dos pâdrões de sedimentação e distrlbuição de llto-
facles sedlmentares no âmblto gIác1o-martnho da glactação,

No caso da bacia do Paraná, a aplicação
desses modelos de sedlmentação glactaL marinha aos depósitos do

Subgrupo Itararé deve, contudo, ser felta de forma crlteriosa
uma vez que, ao que se supõe, os cenários geológlcos são dlferen
tes.

Na Antártlca e no Gol-fo do Alasca os cená
rfos g1ácfo-marfnhos atuafs são caracterizados por margens conti -
nentals do tlpo Atlântico, além de sedlmentação em condições de
fJords' enquanto que, na bacla do paraná, a secltmentação ocorreu
Junto a borda de uma bacia tntracratônica. Arém drsso o desenvo]vl
mento de plataformas de gelo exlge una interâção de fatores os
quals' ao que tudo rndlcâ, não existiram na bacla do paraná, como
é o caso, por exemplo , d,a ârea dfsponlvel para que se formem
pratafonmas.ou barreiras de gero fr.utuantes como as de Ross ou



46

FILCHNER, da Antártica.

Vale Iembrar, ainda, que estudos teó11-
cos envolvendo modelos lsostátlcos glactais (hTALCOTT, 19ZO), têm

demonstrado que se uma plataforma de gelo, com as dimensões das
atualmente exlstentes na Antárt1ca, se deslocasse sobre a super-
flcie de uma plataforma continental pouco profunda, ocorreria
uma depressão pró-gtacial da ordem de 1BO km de largura e 3OO m

de profundldade ao longo de toda a margem da massa de gelo. O re
cuo dessa plataforma - que no caso do gelo marinho pode ser da

ordem de algumas centenas de anos - envolveria uma compensação

isostátlca que poderla atingir razões de 5 a j-O centímetros por
ano (MARCEL & FATRBRTDGE, 19zo).

Tais fatos slgniftcam qua a plataforma
contlnental então deprimida poderta ser inteiramente compensada
lsostatlcamente ao término de poucas centenas de anos (à mesma

nazão do recuo glaclal , portanto), de tal forma que depósltos
subáreos, ou sedimentos de águas rasas, poderiam recobrir, cllre
tamente, espessas seqüências de tills basals ou depósitos gtácio
-marihos. Tais sltuações, contudo, pelo menos até o presente mo

mento, não são reconhecldas na bacia do paraná, Adlcionalmente ,

merece ser reglstrado, alnda, que os sedimentos gIáclo_marinhos
são preservados de manelre mals efetlva em mares epôiricos sobre
os quais se desenvolvem geleiras de maré (r'tidewater glaciers'r;
POI¡/ELL, 1982).

3.6. Cenário fisiográflco da glaciação neopa
L eozó 1c a

Conforme Já ressaltado no princlpio, ou

tro aspecto Julgado extremamente rel_evante - uma vez que Íneren_
te à natureza das reconstruções paleoamblentals e paleogeográfi-
cas ensaladas neste estudo e, lpso facto, lncorporado à anárise
aqui desenvolvida dfz respelto ao cenári.o fisiográf1co da glacia
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ção neopaleoz6íca da bacia do paraná, o qual , em termos de regtme
térmlco ou tlpo de glaclação, condlctonou a sedimentação do Sub

grupo Itararé.

Neste sentido e à luz das evidências dis
ponlveis, procurou-se aqui delfnear, como será visto a seguir, os
principais traços do panorama da bacia na época da sedlmentäção
daquela unldade; princlpalmente no que dlz respeito, entre outros
tantos, aos aspectos do seu relevo, à Otsposição da linha de cog
ta, assim como à conflguração das frentes das geleiras que atfngi
ram o nível do mar na bacia do paraná, durante o tempo Itararé.

Durante o Carboní fero-Médf o ou, talvez,
até antes, quando o Gondvana deslocava-se em dlreção ao polo, co

berturas de gelo começara.m a se desenvolver em regiões elevadas
da reglão centro-sul- da l,frica. As gelelras ali então instal_adas
lrradlaram-se para sul , em díreção à bacla do Karoo na África do

Sul , e para oeste, na direção da atual regtão sul do Brasit (fnA
KES & CROIIJELL, 1969; RUST, 1975).

As informações geológicas dlsþonlve ts
( CROI.JELL & FRAKES, Lg75; GRAVENoR & RocHA-cAMPoS, 1983) mostram
que, no seu movlmento a partir da Áfrlca em dlreção ao setor sul-
americano do Gondvana, o gelo desLocou-se lniclaLmente sobre uma

plataforma composta por rochas ígneas e metamórftcas pré-cambria-
nas, asslm como sobre sedlmentos devonianos hoje expostos na orla
sudeste do Brasfl, até atlnglr a bacla do paraná. Nesse percurso
as geleiras se desLocaram, portanto, de um ambiente subáereq plata
formal , para uma bacia subsidente e rasa,

Com relação às caracterlsticas do relevo
da ârea per.co*1da petas geleiras, verffca-se que, em épocas pre-
ambulares à do tnlcio da glacfação neopaleozóica, uma porçãõ sig-
niflcativa do Gondvana fol submetida a uma erosão subaérea exten-
slva, proces.so este que reduzÍu grande parte do super-continente
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calados não pode, alnda, ser considerada como firmemente estabele
c1da. Uma ldade geral neopaleozóica dessag rochas é indlcada pg

las suas relações èstratt gráffcas , uma vez que recob.nem, dlscor -
dantemente, sedlmentos bem datados do Devonlano (Frasniano, segun
do. DAEMON, et al ., 1967) e são recobertos, em parte, concondante-
mente por estratos de ldade permiana. Informações bioestr.attgráf1
cas, mesmo suJeitas a controvérsias, lndlcaln, como sugerem os da
dos obtldos nos estudos dos Invertebrados e megaplantas, .que a
glaclaçäo neopaleozófca ocorreu em um intervafo entre o Carbonlfe
ro Super:lor até, pelo menos, o inlclo do permlano Inierlor ou, cle

acordo com dados pallnotóglcos, até o flm do Eopermiano (Kungurla
no), (DAEMON & QUADROS, 1970; ROCHA-CAMPOS & ROSLER, 19ZB). Foi,
portanto, um fenômeno longo (.Mínlmo 10 mllhões e máximo gS mt-
thões de anos), tendo durado multo mals do que a glaclação quater
nária. do henisfério norte .

Do ponto de vista paleogeográflco as fel
ções eroslvas glacials lmpressas no ernbasamento .pré-camb¡iano e

devonilgno .(estrias, sulcos/cane.Iuras, rrroche moutonnéesr, vales
pré-glacials modlffcados) asslm cono estruturas glaclals,constru-
tivas do tlpo pavlmento de cl-astos (intra e inter-tillttcos ) e,
adlcionalment€, estruturas sedlmentares direclonals (estratlfica-
ções cruzadas de arenitos assoclados que lndlcam o padrão. de dls-
pensão dos sedlmentos pró-glaclais), que fornecem evldêncfas dlre
tas da direção e sentLdo do fLuxo das gelelras neopalêozóicas,
são todas lndfcatlvas de que o movlmento alo gelo, asslm como o

transporte. dos sedlmentos, se deu no sentldo norte e noroeste
(MARTIN, 1961; BIGARELLA, et at., 1967; ROCHA-CAMPOS, 1962, Ig7.Zi
FRAKES, .CROhIELL, 1969; ROCHA-CAMPOS et a1 ., 1969; ROCHA-CAMpOS

et aL;, .!977 i TOMAZELLI & SOLIAN.I Jr., 1982). As felções erostvas
esculp"l'd4s no embasanento, al-ém de serem lndlcativas da dirreção e

dorsentf.do. do. movimento glac.ial , tambén demonstram que o gelo en
cont-rav.a-.€e ate*ado sobre a. pr.ataforna, quando al,cançou ro nlver.
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do mar na bacia do paraná ( ROCHA-CAMPOS, 1967)

VaIe lembrar, ainda, que como denonstram
os dados Já conhecldos da llteratura acima citada, verifica-se
uma perslstência rel-ativamente grande no sentido geral do movimen

to glacial na bacia do Paraná, desde o inícÍo da sedimentação do

Subgrupo ltararé até a fase final da deposição dos sedimentos gla
c laf s.

Várias lnformações disponíveis a respei-
to da atltude do embasanento da bacia do paraná, oriundas de

observações ao longo da falxa leste de afloramentos (ROCHA-CAMPOS

op cit.), assj.m como outras derivadas do tratamento dos dados de

espessura dos intervalos basals através da anállse de superflcles
de tendêncla ( FULFARo & LANDIM, 1926), são indicativas de que o

paleodecllve da bacla, na época ltararé era baixo (por volta de

1,5 graus) e normalmente dlrigido para norte e noroeste.

Os mapas de tsópacas de lntervalos espe-
clffcos do Subgrupo Itararé, asslm como outras informações de cu

nho estrattgráftco ( CneV¡ltOn & RoCHA-cAMpoS, 19Bg), permitem a

ldentlficação de uma série de pequenas depressões sltuadas Junto
a atual borda leste da bacla do paraná (MEDEIROS et al ., L977;
SAAD et al ., 1979). Os mapas de isoespessura da unidade basal ,

por exemplo, mostram na região centro-sul do Estado do paraná, a.

existência de uma sérle de feições deprimldas e alongadas nos sen

tldos N-NV'i e S-SV/ (MEDEIROS et al ., op cit.) e coincidentes, ou

grosseiramente paralelas, às estrias glaciais do embasajnento (BI-
GARELLA et aI ., L967), Podem, portanto, representar antfgos vales
pré-glaciais ou, aL te rnat Ívamente , felções tectônicas modificadas
por processos de erosão glaclal . Já no mapa de isópacas do lnter-
valo médlo do Subgrupo Ttararé (correspondente à Formação Mafra
de Schneider et al ., 1974), uma pequena sub-bacia, disposta segun
do as direções SE-NE, pode ser identlficada na região sul do Esta
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do Paraná e norte do Estado de Santa Catarina (MEDEIROS et al ,

c1t. ).

A ocomência disseminada nessa área de

intervalos contendo fóssels mârinhos, permite considerar que tal
feição tenha representado um pretérlto embalamento que controLou
as transgressões marinhas dlnigidas contra a margem da bacia (CA-

NUTO, 1985). Situação similar a esta também se verifica na região
centro-norte de Santa Catarina onde, na área de Rio do Sul , os ma

pas de isópacas da unidade superio¡ do Itararé evidenciam a pr9
sença de outra sub-bacia (MEDEIROS et aI ., op cit.).

Pelo que pode ser verificado através das

caracterlstlcas das feições acima descrltas, a borda leste da ba

clâ do Paranâ., ao tempo Itararé, era, no nosso entender, caracte-
rIzad,à por uma regÍão costeÍra de relevo moderado, com uma linha
de costa de conflguração lrregular, em cujos recortes se desenvol
vlarn embaiamentos alternadãnente preenchidos por águas marinhas e

dê. degelo glacial . O pateodecllve reglonal era suave, exceto 10-
calmente, onde apresentava inctinações maiores em função das va
riações topográftcas do embasamento, ou do grau de subSidência dt
ferenclal de certas áreas, ou, alnda, devldo à acumulação de sedi
mentos trazidos petas geleiras e pelas águas de degelo.

O Subgrupo Itararé é composto, fundamen-
tal-mente, por arenltos, slltitos, argilitos/folhelhos e diamicti-
tos (RoCHA-CAMPOS, 1967). Os arenltos constituem a fração granuto
métrlca. predomlnante, tanto em espessura como em volume e, .na

malorla das vezes, suas estruturas sedÍmentares primárlas são su
gestlvas de processos atuantes em uma variada gama de ambientes
sedlmentares, desde condlções sub-áereas até sub-aquáticas rasas.
Os slltltos e arglJ.ltos/folhel.hos foram, ao que tudo indicâ, depg
sltados sob condlções marinhas ou de água doce, sendo, esta últi-
ma, reconhecida pela preàença de varvitos (ROCHA-CAMPOS & SUNDA

RAM, 1981) .
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Dlafilctitos de variados tipo6 e origens
e reLacfonados tanto à ambtentés temestres como subaquáticos, po

dem ser feconhecÍdos dentro da bacla do paraná, assim como ao lon
go de suas margens. Os diamictitos ldentificados na margem leste
apresentam aspectos multo variados, prlnclpalmente no que concer
ne às suas espessuras., caracterlstlcas dos seus Iinites, assim co
mo as estruturas sedlmentares que 1hes ocorrem assoiiadas. AJ.guns

são notadamente mâciços, apresentam espessuras de 10 a 30 metros,
ou mesmo malores, e, a1ém de Juntas horlzontais, exibem também
pouca ou nenhuma orlentação preferenclal de clastos. Já outros a-
presentam estratiffcações evldentes, aIérn do que uma rtfabrlcr pre
ferencial . Entre estes dois pontos extremos contudo, pod.em ser en
contrados dia¡nictitos do tipo compacto e com evidêncfas de cÍsa
Ihamento,, de clastos orlentados preferenc i almente e de flssiLlda-
de.

Diamlctitos Ianfnados, fdentlficados no
interlor da bacla do Paraná, encontran-se rreqilentemente assocla-
dos com arenLtos,. argllitos/folhelhos, como também deformados por
movlmentações pós-deposlc ional s (ROCHA-CAMPOS, 1967; FRAKES &

CROI¡/ELL, 1969);,.4 análise de pèrfls de poços permite verlficar
que, em alguns casos, os corpos de diamtctÍtos aloJados no fnte
rlor da bacla adquirem forma de lentes, as quais, contudo, "ã;exlbem conexões com extensões próximas de depósltos glaciais tel
restres (CASTRO, 1992). Em termos hlpotéticos, tais depósitos têm
sldo lnterpretados como origlnados a partir de massas inétávets
de depósltos glac.lais, que se deslocaram ao tongo de pateodeclÍ -
ves ou, âI ternatlvaí¡ente , caracterlzam 1ocais sobre os quais o ge

Lo se encontrava aterrado ( GRAVENOR & ROCHA-CAMPOS, 19BB).

Os .mapas de lltofacies hoje dfspoÁlveis
e..de ca¡:áter regionat (NO4THFLEEi, et al ., 1969; SAAD, !977), mos
tra¡n.um predomfnlo da fração. arenosa s,obre slLtitos e. argllas na



margem leste da bacia do Paraná. Como contra-partida, delineia-se
uma parte central. onde predominam sedlmentos mals finos (slLtes e

foLhelhos) e coruespondente àquela ¡á imaginada como coberta por
um mar lnterlor e raso. Esta é, portanto, uma distrlbufção de fa
cles que tem um sentldo bastante coerente, quando comparada com

as dlreções e sentfdos dos desLocamentos das geleiras neopaLeozó1

cas..

Se bem que corpos espessos de arenitos
estratlficados assim como rltmltos, possam ter uma prováve I orl
gem marlnha, as condlções de sedlmentação genulnamente marinhas
podem ser reconhecldas pela presença de lnterval-os fossilíferos
contendo faunas bentôn1cas. Estas, a1ém de se distrlbulrem em di
ferentes nfvels ao longo de toda a seqilência Itararé (SAAD, 1927;

ROCHA-CAMPOS & ROSLER, 1928), permltem alnda a avaltação das co!
d1ções. paLeobat 1mét ri cas da bacia, uma vez que, de uma manelra ge

ral , os braquiópodes, rnoluscos, foraminlferos arenáceos e ostraco
des, são todos lndlcatlvos de águas ptatafor¡nais rasas ou até cos
telras (SANToS, 1979). \/---

Al-ém desses horizontes fossflíferos, que

incluen formas representantes do micro-plâncton marinho como as
tasmanáCeas (SAAD, op cit.), alguns delgados leitos de carvão pg
dem ta¡nbém ser encontrados em pelo menos três poslções estratigrá
ficas dlferentes dentro da seqüência ltararé no Estado de São

PauLo (ROCHA-CAMPOS & ROSLER, 1979).

Tais lntercalações marfnhas têm sldo in
terpretadas como resqLtantes de transgressões rápldas do mar inte
rlor que cobrla a parte fnterna da bacla do paraná, durante pg
rlodos lntenglaclais ou lnterestadlals, cuJa extensäo e duração
foi provavelmente controlada por flutuações cltmáticas, pel.o cená
rfo flslográflco da bacia ou, alnda, pelo tectonlsmo e compensa -
ção isostátlca (LEINZ, 1937; RoCHA-cAMpos, 1967; SAAD, et a1 ,, ..
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L979). A presença dessas camadas de carvão atestam, adicionalmen-
te, o provável caráter periódico do recuo das geleiras, assim co

mo épocas de posslveÌ melhorla climática.

Essa natureza múltipIa da glaciaçäo tem

sido também reconhecida em áreas d.e maior incidência de facles
terrestres como, por exemplo, na região nordeste da bacia. Os crl
térfos utllj-zados para o reconhecimento desses avanços . """rrol
glaciais têm se baseado em esquemas modernos, derlvados de traba-
lhos tte sedimentologia sobre regiões atualmente glaciadas (BOUL

TON, 1968 e L972 ), e dlzem respeito ao concelto de tlll de fluxo
e ao fato de que a superposlção de corpos de tilitos diferentes
pode estar assoclada a um único episódio glacial . Segundo esse mo

delo - já utllizado na parte nordeste da bacia do Paraná, onde,

desde o inlclo até o fim da sedimentação Itararé, foram reconhecÌ

dos nove eventos avanço/recuo das geleiras neopaleozóicas (SANTOS

1979) - o produto de um único recuo glaci.at é constltuldo pelo em

pilhamento de três tills dlferentes e denominados ti11 de aloJa
mento, tÍII de ablação e tiIl de fluxo. Esse caráter recorrente
da glaclação é tam¡ém veriflcado na porção sul da bacia, onde,

nas reglões sul do Paraná e norte de Santa Catarina, a j.dentifica

ção de tilitos de aloJamento ou basaÍs, associados com substrato
polido, estriado ou cisalhado, permltiu a discrlminação de pelo
menos seis fases de avanço das geleiras neopaleozóicas (CAruUfO

1985 ) .

Um fator de signiflcativa importância na

avallação das condições paleogeográficas vigentes durante a sedi
mentação da seqüêncla Itararé, dlz respeito à distribuição geográ

fica e estratigráfica das suas facies terrestres e sub-aquátlcas.

A observação dos regj-stros sedinentares do

Subgrupo Itararé na bacla do Paraná, quando feita através de uma

perspectlva ampla e generallzada, permÍte verificar que os depós1
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tos gtacfogênlcos da .sua porção nordeste incruem sedfmentos de o-
rigem te*estre e constltuídos por tllltos de aloJamento, assÍm
como por uma varledade de sedlmentos supra_glaciafs e depós1tos
de contato de gelo. Em termos estratlgráficos, tllltos de aIoJa
mento, sob a forma de corpos descontlnuos, podem ser encontrados
recobrlndo tânto rochas do embasanento asslm cono outras situadas
estratlgraflcamente mais altas (ROCHA-CAMPOS, et aI ,, !g77; SAAD

1977; SANTOS, 7979). São usualmente maciços, compactos, exlbindo
evidênclas de cisarhanento e ftssilidade, assrm como pavrmento de
clastos estriadoa lntratllltlcos (ROCHA-CAMPOS, et al ., 19Z?; GRA

VENOR & ROCHA-CAMPOS, j.gBO). .lá os depósitos supragtaciais e de
contato de ge1o, são constitufdos por tllltos de fluxo inter_aca_
mados com arenitos que exibém evidênclas de farhamento, escorrega
mentos ( GRAVENOR & RoCltA-cAMpos, op clt.). posslvels *eskers' fós
seis' asslm como os depós1tos assoclados, têm sldo rnterpretados
como lndicatlvos de retração glacial , onde terÍam prevalecldo pro
cessos de estagnação ou rebaixamento das frentes das geleiras
( FRAKES et ar., 1968).

Facles subaquátlcas, inclusive marlnhas,
ocorrem de forma dissemlnada naquela parte da baóia sttuada ao
sul do atual- arco de ponta Grossa. pesquisas recentes a respeito
dos padrões de seàtmentação do Subgrupo Itararé, reaJ.lzadas nas
reglões norte de Santa Catarlna e sul do Estado do paraná (GRAVE_

NOR & ROCHA-CAMPOS, 1983; CANUTO, 19BS), permltlram a estrutura _

ção ae modelos que vêm demonstrando que, durante as sL¡cesslvas fa
ses de glaclaçäo,. as gelelras que atingiram o nível do mar na ba
cla do Paraná depositaran, durante seu avanço para o tntenior cla
bacia, seqtlênclas de dfamictltos megascopic amente macl-ços de mais
de 10 metros de e spessuraì--.Embora a orlgem precrsa de tais dianlc
tltos seJa afnda um tanto obscura, as várlas evldências dlsponí ¡¡

veÍs apontam. para o. fato de terem sido eres depositados sob a ba
se de ge1e1ras, ate.madas em amblente subaquáttco.
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de rrÍcebergrr, assim como por evidências de movimentações de massa
pós-deposic ionai s .

POSIÇÃo LATITUDINAL - A presente tentativa de
elaboração de um quadro flsiográflco, orientada que fol no senti_
do de caracterizar, adequadamente, as condlções flsicas que presl
dfram a sedlnentação do Subgrupo Itararé, deve l-evar em conta, a_
diclonalmente às evidências Já aclma discutidas, as informeções
disponfveis a respeito da posição paleol at i tudinal da bacla do pa
raná.

Dados paLeomagnéticos do Neopaleozólco
brasllelro (RoCHA-CAMPoS, 19g4) são ainda pouco numerosos e, pelo
menos em parte, de lnterpretação questionável, o que não permite
uma merhor deflnição d.a curva de desl.camento porar na América do
Sul , durante este intervalo de tempo. Contudo, determlnações das
dlreções do magnetismo remanescente em amostras de superflcles
coletadas em dlferentes níveis do Subgrupo Itararé na parte nol
deste da bacla do paraná, forneceram um poro magnético rocalrzado
a 57os /gs7o' (vALENcro et ar., 1925), próxlmo, portanto, à posl
ção de outros poros magnétlcos sul-amerlcanos atrlbufdos ao carbo
nlfero Superior, cuJa posiçäo média é 6005./g53oE (VALENCïo et aI ,

1s79 ) .

Reconstruções feitas para o intervalo
Permo-Trlásslco (RocHA-cAMpos, rgzg), e envorvendo tanto a dlstri
bulção de lndlcado¡es crimátlcos b101ógicos asslm comQ a poslção
deduzida do polo sut (CREER, 1970), mostrEm que a bacia do paraná,
durante o Permlano rnferior, situava-se a latitudes näo nulto 1r,r

ferfores à 600 e, portanto, em posição compatfver com a dlstrlbul
ção de depósltos glaclals em seu lnterior.

Outras lnformações
dlmento da pal eoc l imatolôg1a da :Ahérlca do
tes reconstltuições do clima e/-ou geograffa

pertlnentes âo enten-
SuI , envolvendo recen
do condvana (CAPUTO &
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CROI¡¡ELL, 1985), onde podem ser observadas a distribulção dos
centros glaclais assim como a traJetórla pol-ar magnética ao longo
da Era Pa1eozóica, confirmam o fato de que, durante o Carbonlfero
superlor-Perml ano rnferior, a negião sudeste do Brasll esteve si-
tuada próxima a linha de latitude de 600, o que sugere, portanto,
que durante a época de sedÍrnentação do Subgrupo ftararé a bacla
do Paraná nunca esteve em posfção polar.

Vale lembrar, ainda, ad argumentandum
tantun, que a llteratura atualmente disponlvel incl-ui também ou
tras tantativas de interpretação do cenário fistográfico da Sfg
clação gondvân1ca da bacia do paraná, al-gumas delas extre¡namente
relevantes no contexto do estudo aquf relatado, uma vez que foram
baseadas na anáIlse de erementos potenciarmente escraiecedores no
que dl,.ø,,. rpgpe iùo àe extensões máxlmas e mlnimas atlngidas pelos
lobos.'ri¡i¡r¡citsl s no lnterlor da bacia. Em várias dessas reconstru -
ções (FFIAKES & cRorr/ELL, 1969; LANDTM, 1972; LANDTM & FULFARo, ...
1972; FRAKES & CROV/ELL, L}TZ), a gèograffa gtacfat do sudeste da
A¡nérlca do -sul fol tentativamente derlneada através da anárlse de
facies do Subgrupo Itararé, sua dfstribulção espaclal e signlfica
do ambtental., ,asslm como através da indlvl duar f zação e posiciona-
mento dos malores lobos de gelo que alcançaram o interior da ba
cla do Paraná. Estes, como será,vtsto a seguir, foram reconstruf_
dos a partlr da lntegração da bacla, pelo tipo da topografia sub_
glactal e provenlêncra das rochas do subgrupo ftararé, asslm como
peLas caracterfstlcas do padrão de distribuição das isópacas des-
ta unldade no âmbito da bacia.

Dentre as várias concepções nelatlvas à
dlstrlbuição pareogeográftca dos depósitos graclafs continentâls
e gláclo-marinhos aro subgrupo rtararé, uma das maÍs importantes
refere.-se à dlscuttaa por FRAKES & CROWELL (1969) que postularam
a preerenç.a de três lobos glaclafs sÍtuados, de maneira não multo
preclsa' ao longo .da margen reste da bacla do paraná: um em são
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Paulo, outro abrangendo o Paraná e Santa Catarina, e um tercelro
aparentenente derlvado do arco SuL-Rlograndense-Urugualo.

0 tratamento do ciclo glaclal através de

técnlcas de análÍse de superflcie de tendËncia permitiu a LANDIM

(L972) e a LANDIM & FULFARO(1972) definirem áreas deposicionals
dlferenciadas quanto ao ¡naÍor ou menor acúmul-o de sedimentos do

Subgrupo Itararé e relaclonadas, respec tlvamente , a reglões tecto
nicamente negatlvas e positlvas. Duas destas regfões, de caráter
tectônico positlvo e denoninadas altos de São Jerônimo da Sera
(Estado do Paraná) e ollmpla (Estado de São paulo), foran lnter -
pretadas como centros glacials a partir dos quafs as geleiras neo
paleozólcas ter-se-fam lmadlado e. atlngldo a região deprimida
por el.as ballzada.

Essas novas fnformações advlndas dos tra
balhos de LANDIM & FUL,FARO permltlram que FRAKES & CROÌ¡/ELL (t972)
dellneassem, agora de manelra nais precisa, a posiçäo dos três Lo

bos glaclais Já reconhecidos em 1969, a parttr da premÍssa bástca
de que suas reglões centrals eram coincldentes com os elxos das
deprressões configuradas nos mapas de Isópacas e de análise d.e su-
perflcte de tendência (Fig. 5). Assim os lobos então denomlnados
Kaokoveld (colncfdente com o elxo reconhecido no Estado de São

Paulo e se estendendo para N!/ paralelarnente às estrlas impressas
no embasamento) e Paranå (locarlzado ao sur do arco de ponta Gros
sa onde terla se espralado por sobre uma bacia rerativament" .""1)
ter-se-fam origlnado a leste da bacia do paraná, na região aa ZàI-n

bl a-Rodés1a-Botswana (slc), na ^Á.frlca, enquanto que o tercelro ,

denomlnado robo uruguai, teria constituldo um centro glactar iso
lado. Em bases simllares um outro centro gracrar foi também reco .

nhecldo no arco de Assunção, de onde os gelos terlam se irradlado
para leste e sudoeste Já, portanto, em dlreção a bacia do Chaco _
Paraná.
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Como Já visto pela avallação prellm1nar,
levada a efeito em parágrafos precedentes, a anáLise e lntegração
das lnformações pal eogeográflcas e pal eontológlcas , asslm cono da
natureza dos sedimentos, conduzem à constatação de que a orla Ìes
te da bacia do paraná, ao tempo Itararé, seria caracterlzada por
rerevos de pouca expressão topográftca, com uma r_inha de costa de
traçado recortado, ,em cuJos entalhes teriam se desenvolvido embâl
amentos. A bacla propriamente dlta seria em geral rasa e con pa
leodecl-1ve reglonal baixo, a não. ser localmente, onde se desenvoL
vlam sub-bacias mals pnofundas e com assoalhos de
nals fortes.

fncl inações

Outras evldências paÌeogeogråfi cas , asso
cladas às anárrses das espessuras, d.a dtstrtbuição e natureza clas
facles do Subgrupo Itararé, lndlca¡n que. pelo menos três .lobos gLa
c1a1s estfveran atlvos sobre a margem teste da bacla do paraná e
deslocaram-se, condlclonados por imegularldades neglonais do em
bas-amento, a partlr de centros glacÍals l0carizados na reglão cen
tro-sul da .Áfrfca, em direção ao centro da bacla do paraná.

.,i, Dentro de taL configuração, a sedimenta_
ção dos dfamlctitos e sedfmentos associados qcoryeu tanto no ag
biente temestre, em reglme de glaclação contlnental , como também
em amblente subaquático marinho, em condÍções de prataforma lnter
na. As intermltentes fases de compensação isostátfca, em ,""po"tf
a eventos de recuo-avanço das condições glaciats, têm sido consl_
deradas como mecanlsmos responsáveis pela repetição clcllca cle r1
tologlas contendo faunas de Ínvertebrados marinhos pouco varia.os.

A caracterlzação da na.tureza termal do
geLo que presidlu a produção dos sedfmentos.do Subgrupo ltararé ,
como de resto de quarquer outra seqüêncla gLacial sobre a face da
Îe*a, constitul um tema conprexo, alnda não totarmente entencudo
em seus detarhes e, em face ao seu intrlnseco poder dlscrfmfnató_
rlo no poelclonanento latltudlnal das gelelras, co¡no tal- me.rece
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ser analfsado com a devida cautela.

Na bacia do Þaraná, a ocorrência dlsseml
nada de grandes quantidades de sedÍmentos fluviais Iato sensu, in
tercalados na seqüêncr'a ïtararé, perml.te presumrr a dlsponrbllidg
de de un volume multo grande de água de degelo o qual , de acordo
com os elementos dfscutidos anterrormente, só poderia ter se ori-
glnado a partlr de gelelras caracterlzadas por reglme termal teg
perado (base úmlda). por via de conseqüência e em analogia 

"orn 
ol

slstenas glaciais atuais, pode ser inferido que a bacla do para_
ná, nessa época, não teria alcançado latltudæpoJ-ares, uma vez
que as gelelras temperadas de balxa altitude, devldo ao forte con
trol.e exerc*do pela variação ratitudinar sobre sua arstrruurção I
estão restritas a Iatitudes relatfvamente þaIxas.

Contudo, a ocorrência de dlamictitos in
terpretados como tiLLs de fluxo supra_glaclaJ. (SANTOS, 1979; GRA_

VENOR & ROCHA-CA}ÍPOS, 19Bg), cuJos detrttos são origlnalmente en
globados na massa de gelo por processos de congelamento basal
(BoULToN, 1gzb), sugere que, na zona basal das gelefras paleozói_
cas que at¡rjgfrEm a bacfa do parer¡á,. o ge10 encontrava-se a temperatu
ras abalxo do ponto de fusão, fato este que aponta em dlreção às
condlções termais de base seca (polar).

De fato, tendo em vlsta os diferentes ní
vels em que.os detritos de orlgem subglaclal säo transportados
nas geleiras temperadas e subpotares (SOULTON, 1922), a natureza
dos depósitos delxados por cada um desses clois tlpos de gelelras
são reconhec l damente dlferentes. Em uma gerelra dfta temperada,
onde os detritos de orlgem subgLaclal são transportados em uma
delgada espessura de geto sltuada lnedÍatamente aclma do seu 11mí
te basal-, toda essa carga é deposltada subglactalmente sob a fol
¡na de tllL basal de aloJamento. Nas gelelras de reglme termal po
1ar, onde a espessura dessa mlstura gelo/detritos é bem malor, e,
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volvlmento de plataforma de gelo flutuante.

Fora dessas regiões, o relacionamento fi
siográfico com o oceano envolve geleiras tipo de maré ( I'tidewater

glacierstt), tais como as ocorrentes em Glacier Bay, Do Alasca ,

que representam gelelras de montanha cujo desenvolvimento é condi

cionado por vales glaclais, ão longo dos quals o gelo se desloca,
formando pequenos lobos em contato com o oceano, €il situações ti
po fJords típicos ou atenuados, onde são fortemente afetados pe-

las osc1lações das marés. O característico talhe vertical das

suas zonas terminais marinhas, assim como a ausência de platafor-
mas flutuantes, deriva do fato de que suas zonas de desagregação

(ttcalvlngrt) são sempre colncidentes com as l1nhas de aterramento
(ttgroundingrr) .

A extrapolação de todas as lnformações

anteriormente referidas, suportam a inferência de euê, provavel

mente, âs gelelras que atingiram a bacla do Paraná tiveram um re
gime termal complexo, onde a exlstência simultânea de condlções
polares/temperadas não caracterLza, ln extensor urn fator dissentâ
neo com o seu provável posiclonamento latitudinal relativamente
balxo.

Outras evldências indicam alnda eu€, na

bacia do Paranå, não teriam ocorrido pLataformas flutuantes tipo
plataforma ou bameira de ROSS na Antártica - que em termos de

área se iguala àquela ocupada hoJe pela França, por exemplo - uma

vez euê, como mostram os dados paleomagnéticos, a bacia nunca es

teve junto ao polo. Neste sentido, vale lembrar, euê a prêsênÇâ

do nlvels de carvão inctuldos na seqüêncla Itararé, aIém de indl
oerem prováveis perlodos inter-glaclals, pressupõem a exlstência
pretérlta de condlções cIlmáticas compatíveis com o desenvolvlmen

to de vegetals vasculares, lenhosos, situação esta que não se cog

duna com as caracterlstlcas dos amblentes polares ou de alta latl
tude. Além dlsso, a presqnça de extensas plataformas flutuantes
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tendem a ser amastadas, ao longo de regiões deprimldas, pelâ com
ponente da força de gravidade diretamente paralela à Oireção dos
declives (SUGDEN & JoHN, 1926). Este controJ-e topográfico sobre o
movlmento das gelelras lndepende, como argumenta FLINT (1971), da
escal-a do fenômeno gl-acia1 , sendo também efetj.vo em geleiras de
anplftude contlnentar. É signlfÍcatÍvo, arnda, conforme aponta es
te nesmo autor, que os vales ao longo dos quafs as geleiras se
deslocam, não são produtos primários da erosão gIaclal , mas antes
representam eLementos morfológ1cos integrantes da próprfa topogra
fia pré-glacial , posterformente modiffcadas pela ação do gelo.

Obviamente, como no anblente glaclal a
d1nâmlca de sedimentação das litofacies glaclogênlcas está rigada
a proximldade do gero' a maior parte do regtstro sedimentar deixa
do pela glaciação sltua-se geograflcamente próxlmo àquelas áreas
onde as ger-eiras resldirafi. Embora a dlstribuição das esp.essunas
possa ser af vartável, nota-se que as malores espessuras de sedl_
mentos, lncrulndo tirls e depósitos estrrat l fic ados , coincidem com
as reglões topograflc amente mais deprlmldas (FLÌNT, LgTi_). Cor^re_
latÍvamente, são as áreas mals el-evadas que abrlgam as menores es
pessuras de sedlmentos gtacials.

Tendo em vlsta os comentárlos aclma, con
sldera-se, portanto, que os lobos glaclals neopaleozólcos que
atlnglram a bacla do paraná devertam situar-se, preferenciar-mente,
ao longo das áreas de malor espessamento do Subgrupo ltararé, mos
tradas pelos mapas de isópacas dos intervalos b ioes tratigráfi cos .
Essa mesma lnterpretação foi utl1lzada por FRAKES & cRowELL (tg72),
para reconstltuir a geografia gl-ac1a1 neopaleozóica da bacf.a clo
Paraná, porém levando em conta todo o pacote sedimentai do Subgru
po Itararé. A elaboração de mapas de lso-espessuras para cada ln
tervalo bloes trat lgráfico permlttu, adi c l onalmente., que se tentas
se destrfnçar toda a compJ.exa hlstórta apresentada.por aqueLes au
tores a quâI , em últtma anáIlse, representa uma somatórla de 

";
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tuações ocorrldas ao longo de todo o lntervalo de tempo de cleposl

ção da unldade.

A natureza e distrlbuição da facles do

Subgrupo ltararé têm sldo utttizada por diversos autores para a
interpretação de sua paleogeografia (LEINZ, 1937; MAACK, 1957 i

ROCHA-CAMPOS, 1967 ; FRAKES & CROI¡IELL, 1,969 ) . Neste senttdo, a d1s
tribulção das espessuras e porcentagens dos dlamictitos são consÍ
derados signiflcativas para o entenarlmento do padrão genal de sedi
rnentação do Subgrupo Itararé e da própria geografia glacial (LAN-

DIM, 1970; FRAKES & CROÌ¡/ELL, Lg72).

AnáI1ses estratlgráficas reglonals efe
tuadas ao longo da faixa de afloramento da região nordeste da bg
cla do paraná (SAAD, 1977; SANTOS, 1979), tornaram claro que as
maiores espessuras e porcentagens dos diamictltos coincldem com

áreas de maior espessura do SubgÈupo Itararé. A distrtbuição dos
diamÍctitos demonstrada nas seções estratigráficas de superfícte
construfdas por SAAD e sANTos é, ainda, perfeÍtamente conslstente
com aqueJ.a obtlda da comparação dos mapas de subsuperiícle elabo-
rados por NORTHFLEET et al . (1969) e por FULFARO (1921) pa.ra o

Subgrupo Itararé -; crupo Aquidauana.

Desta forma, J.evândo-se em conta que
áreas com grande acúmulo de dlamictltos corresponderlam a locais
de predomfnlo de deposÍção gJ.aclaL ( FRAKES & CROWELL, !972)., tor_
na -se rlclto especular que as maiores concentrações de dlamicti-
tos, tanto em termos de espessura como percentualmente, observa
das nos mapas de cada lntervalo bloestratlgráflco, devam também

corresponder, em pr1.ncípto, às poslções dos Iobos glaclals ne.opa_
leozófcos.

Out ras
cado para o eatabeleclnento das

os .arenitos e os clásticos. flnos

lltofacie.s que podem ter signlfi-
poslções dos lobos gLaclais são
(sittitos e folhelhos). Estes de
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vem ger anaLisados não somente sob o Þonto de vlsta dos seus pa-
drões de dtstribuição, como também quanto aos tipos de associação
que mantem com os diamlctltos.

Os padrões de dlstributção dos arenltos
podem estar rel-aclonados tanto com eventos Ilgados à evolução tec
tônica da bacia, como com a ação glacial . Ambas, devem portanto ,

ser Ievadas em conta na reconstituição paLeoamblental e paleogeo-
gráft c a.

Assim, o aumento da porcentagem e espes-
sura das arelas em direção a prováveis áreas-fontes manginals,
tanto poderla traduzlr um recrudescimento sedimentar em resposta
à etevação de aLtos tectôn1cos, quanto, al- te rnatlvamente , ser o

reflexo da proxlmldade de um Iobo glacial . Eventualmente, os dols
fatores poderiam conco¡rer para o lncremento da dlstrlbulção dos

ctástfcos grossos no lnterlor da bacia. A dÍstlnção neste caso,
poderia ser feita através da comparação entre a disposição das

áreas de concentraçäo de corpos c1ástlcos e as direções do movi -
mento do gelo.

Na bacla do Paraná, prlncipatnente em

sua porção nordeste, por exemÞIo, nota-se uma razoável consLsùên-
cia entre o sentido do deslocamento das geLeiras e o padrão de

incremento das arelas em relação às margens da bacia (SAAD, rg77).
É, portanto, posslvel que essa tendênc1a coincida também com a po

sição dos Lobos glaclais neopaleozólcos na bacfa do paranå.

As Iltofacles clásticas ftnas ..(siltttos
e folhelhos), conforne Já comentado anterlormente, são interpreta
dos como carac te ni sti camente assoclados à sedlmentação subaquátt-
ca e marlnha e, aparentemente, fornecem poucas lnformações dlre-
tas a respeito dos lobos glaclals, uma vez que se referem a produ
tos de sedlmentação mals dlstal . Seu valor para a reconstltulção
da pâI-eogeografia global da bacla do paraná é, contudo, inegáveI.
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re aqui, um arnbiente subaquátlco, provavelmente marinho.

Outro aspecto importante do problema da

localização dos lobos glaciais refere-se à extensão máxima das ge

leiras, no interior da bacia do paraná. SANTOS (1979, p.Iz4, fíg.
27), com base na ocorrência de estrlas no embasamento e em clas -
tos de pavimentos incluídos em tÍlitos basais considerou que as

gelelras neopaleozóicas terlam atlngido, em condições aterradas
(rrgroundedrr), até pelo menos o llmfte ocidental da atual falxa de

afloramento do Subgrupo Itararé, no Estado de São paulo, provavel
mente uI trapassando-o . A mesma sltuação foi descrÍta por CANUTO

(1985) para a regíão su1 do paraná e norte de Santa Catarina.

A extensão total do gelo contudo é de di
fíclI estabeLecimento. A intercalação entre os diamictltos de se

dlmentos marinhos fossllíferos, veriflcada em várias partes da
margem leste da bacia do Paranâ, evldencla que a depostção e1g
cial ocomeu ao nlvel do mar ou até subaquaticamente. Tendo em

vista que a fisÍografla geral- da bacia e a sua posição paleolatl-
tudinal no Neopaleozóico não se coadunam com a exlstência de bar
reiras de gelo flutuantes extensas, é provávet que as gelelras
permanecessem aterradas quando atingfssem condições narinhas no

fnterlor da bacia do Paraná. A ausêncla de registro extensivo de

facies dlagnóstlcas da presença de plataformas flutuantes, como

por exempJ-o a de clastos lpingadosÍ, vem en apolo a essa interpre
tação. De outro lado, a lnexistência de reglstro de facies glg
clals proximais terrestres ou glác1o-marinhas multo além da atual
falxa de afl-oramento, poderla indlcar que os lobos gLaciais não
teriam atlngldo áreas multo internas da bacla.



4. ELEMENTOS TECTôNTCOS DA BACIA DO PARANÁ.

A análise de facles tem seu fnício através da

arte de interpretar afloramentos slmples ou, quando muito, pequg

nas áreas expostas em seções de reglões com relevo alcantllado. A

anállse paleogeográflca de toda uma bacla requer a documentação
de um grande número desses afloramentos, ou poços, sua correlação
por métodos estratlgráflcos e o uso de vár1as técnicas de mapea

mento sedlmento Iógico .

As mudanças de espessura e de facies que ocor
rem em uma unidade estratigráfica refletem uma paleogeografia con

temporânea, os padrões de subsidêncla assim como as fontes de se

dlmentos ao longo de toda a bacla. Muitos desses aspectos, rela
clonados com o desenvolvlmento da bac1a, são controlados pelo es

ttLo tectôn1co, que é caracterlzado pelo desenvolvimento de re-
giões elevadas falhadas e/ou dobradas, e peLa subsidência, seJe
ela resultante da contração termal da margem continental , de aba
timentos do embasamento ou falhamentos.

Face a essas considerações. as anál_ises dos ma

pas das várias facles aqul identlflcadas foram feitas à luz do co
nhecimento que se tem atualmente a respeito da tectônica da Bacla
do Paraná. Tal procedimento, contudo, teve um obJetlvo especlflco
e llmltado no tempo, uma vez que se procurou identlflcar e carac
terizar apenas aqueles elementos tectônlcos que tlveram sua atua-
ção reflettda na seqüêncla sedlrnentar do Subgrupo tt,ararê / crupo
Aquldauana.

4.1. General ldades

A Bacla do Paraná, segundo ALMEIDA (1980),
lnstalou-se na região sudeste da plataforma Su1-Americana, em

áiea atinglda. pela tectogênese brasillana e onde os fenômenos de

cratonlzação estlveram ativos até o Eo-pateozó1co. É uma bacra do
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\Jtfpo lntraplataforma cotinental , acomodada entre regióes de conso

1ldação pré-brasl11ana constituldas pelos crátons Amazônlco, do

São Francisco e do Rlo da Prata. Em sentldo amplo a Bacla do para

ná é constltulda por duas sub-bacias, a do Chaco-Paraná, situada
quase lnteiramente na Argentlna, e a do Paraná propriamente dlta,
Iocallzada, em sua maior parte, em territórlo brasllelro (Flg,6).

O conhecimento da estrutura geológica do

embasamento é de extrema lmportância na avaliação da sua atuação
na evolução tectônica e sedlmentar da bacLa, Muitas estruturas
das coberturas de plataforma säo herdadas da história tectônica
de seu embasamento.

O embasamento da Bacla do Paraná é cons-
tituído quase sempre por falxas de dobramento de geossincllneos
braslllanos, cuJa transformação em reglões plataformals provavel
mente perdurou durante todo o Cambro-Ordoviclano. (Fig. Z).

Ao longo da borda eroslva da bacia nos

estados de São Pau1o, Paraná e Santa Catarina estão expostas as

falxas de dobramentos Apiaí e TlJucas, de estruturação preferen -
cial NE e separadas pelo Maclço de Jolnville (HASUI et al_., IgTSa),
A falxa TlJucas parece estender-se para o su1 até o Rio Grande do

SuL e Urugual . Ao norte do Maclço de Joinvllle a faixa Aplal com-
preende rochas me tassedlmentare s e metavul.cântcas que representam
o Grupo Açungul (HASUI & SADOI^ISKI , 1926). Rochas mais novas que

âparecem nessas falxas, constltuem aÈ molassas que são encontra -
das no Paraná.

A borda nordeste da bacla é acentuadamen

te condiclonada por uma complexa estrutura pré-cambriana que cons
titui a flexura de Gotân1a (arco da Canastra de NORTHFLEET et al .

1969) e separa as bacias do Paraná e Sanfranciscana.

Na borda norte, em Goiás e Mato Grosso ,

os depósltos da bacia do paraná repouc a¡n sobre estruturas da fal-
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xa de dobramentos Paragual -Araguat a desenvolvida durante o Clclo
Brasillano. Os depósltos mals antlgos desse geossinclineo, pel
tencentes ao Grupo Cuiabá, são de natureza cJ.ástica, varlando de

quartzttos a filitos assoclados com intercalações rítmlcas tipo
rrf lyschrr .

Na região do Pantanal as rochas brasilfa
nas só estão expostas em uma faixa estreita compreendida entre os

sedlmentos quaternárlos da bacia do Pantanal e a orla erosiva da

Formaçäo Furnas.

Como pode ser notado através do acima ex
posto, a bacla do Paraná d.esenvolveu-se, em maior parte, sobre
uma área de domlnlo Bras1llano. Sua evotução, ao que tudo indÍca,
foi governada por duas dlreções princípals NE e Nt/, ambas antigas.
Estas, como será vlsto a seguir, determinaram a orientação das
prlncipals estruturas de maior ordem, tanto de caráter subsidente
como ascendente, como também lnfluiram na compart trnentação da ba
cia e na distrlbulção dos sedimentos do Subgrupo Ltaraté/ crupo
Aqui dauana.

4.2. O pape 1

tônlco da bacla do Paraná

Ilneamentos no arcabouço tec

Até recentemente, os prlnclpais elemen -
tos tectônicos regionals reconhecidos na bacia do Paraná eraln

cLassiflcados, genericamente, em arqueamentos narginais, arquea -
mentos lnterlores e ambaclanentos (FULFARo et a1 . 1980). Segundo

esta concepção, tais elementos teriam ttdo .uma atuação definlda
reglonalmente no arcabouço tectônlco da bacla durante determina -
dos lntervalos de sua hlstória evolutiva,

Até o flnal da década de 70, várlas
truturas locals também havlam sldo descrltas na margem Ieste
bac1a, especlalmente no Estado de São PauIo. Em outras reglões

dos

ES

da



to

vár1os tipos de estruturas ldentlflcadâs e mapeadas pela petro

brás (no perlodo do mapeamento geoló91co sistemát1co rêaLizado en

tre 1967 e L972), correspondlam, basì-camente, a estruturas falha-
das e dômlcas, homoclfnai.s, rrhorstsr, rtgrabens'r, sinclinaÍs e an

tlcllnafs.

Contudo, nesta época, pouco ou quase na
da era conhec j-do a respeito da tntensidade e geometrla da estrutu
ração do lnterior da bacla do paraná, correspondente àqueIa parte
coberta pela Formação Serra Geral e sedlmentÖs mals recentes. A

dificuldade em caracterlzar estruturas subaf]orantes, ou mesmo em

ldentlffcar a presença destas no Ínterior da bacia, sem dúvida po

de ser cnedltada à lneficfência, ou ao baixo poder descrimlnató -
rlo dgts nétodos lndiretos de investigação geológica utilizáveis
naqueJ,,a ,óppca, asslm como também ao reduzido número de fnforma
ções de sqbsuperflcie disponlvets até então. Descrições mals de-
talhadas destas estruturas, incluslve Iocaís, podem ser encontra_
das em SANFORD & LANGE (1960), NoRTHFLEET et aI . (rgOs), rulreno,
(I97t), ANDRADE & SOARES (1971 ), VTETRA & MATNGUÉ (rs72), soARES
(1971), VTETRA (1973), TOMMAST (1973), SOARES & LANDTN (1976) ,

FULFARo et al . (1980), ALMEIDA (1980).

Com a retomada da prospecção de hidrocal
bonetos pelo Consórclo paullpetro no inlcio da década de BO, a

conseqtlente aquisição d.e um vorume significativo de novos dados
georógicos permitlu visuarlzar que o arcabouço tectônico da bacla
do Paraná poderia, na reatldade, ser caracterlzado como um mosai
co de blocos controlados por falxas estruturals, compostas, inter
nanente, por J.ineamentos de dlreções princlpals nordeste e no_
roeste (Fig. e).

As primeiras possuem duas direçôes pri!
cfpals' N60E e N25-308, correspondentes ao que soares et al .(1982)
denonl,naram dfreção pltanga e dlreção Méd1o paraná. os erementos
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noroeste possuem, também, duas direções preferenciais, dlspostas
a N45V/ e N6Oi,{, e denomÍnadas, pelos mesmos autores, direções Mé-

dlo Ival e UéOto Plquiri, rspectlvamente. Secundariamente, säo

reglstrados, ainda, outros lineamentos de direção norte-sul e Ies
te-oeste.

Ao longo destes prlncipais Iineamentos -
interpretados como correspondentes a antigas zonas de fraqueza do

embasamento - dlferentes tipos de movlmentos foraln desenvolvidos:
falhas sub-verticais com movlmentos normais (gravidade); falhas
com movlmentos reversos; e falhas com movimentos lateraÍs.

As estruturas resultantes destas movimen

tações são, no geral , de formas Oômícas do tipo rrgrabenrr e rrhorstr,

com pequeno deslocamento vertical . Já nas áreas inte rl inea-tnen tos ,

os movimentos tectônicos foran mals tênues, origj-nando estruturas
amplas e suaves. É exatamente nestas áreas que pode ser notad.o um

comportanento tectônico próxlmo ao das bacias lntracratônicas, en
quanto que ao longo das faixas prlncipais de l"lneamentos o .esttlo
tectônico assemelha-se, no geral , ao das bacias tlpo 'rrift'r,

Con efelto, as evidências geológicas a-
tualmente dlsponíveis (e.g. mapas de 1sópacas e de Litofacies de

caráter regionaI; NORTHFLEET et al , 1969; FULFARO, 1971; SAAD

1977; FULFARO et al-., 1982,), mostram, clararnente, que a evoJ.ução

tec tono-sedimentar da bacla do paraná foi acentuadamente controLa
da por Iineamentos (falhamentos) nordeste e noroeste, cujo compo!
tamento tectônlco diferenclal , .no tempo e no espaço, produziu rg
91ões alternadamente deprÍmidas e elevadas, que condlclonaram os
padrões de subsidêncla e a deposição dos vários lntervalos estra-
tigráflcos que compõem a seqtlêncla sedimentar da bacia.

No caso específico do Subgrupo ftarar.é /
Grupo Aquldauana os mapas de isópacas e de Iltofacles atualmente
existentes, asslm como os elaboradores durante a presente pesqui_
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sa, particularmente os referentes aos intervalos bloestratlgráfi-
cos G e H, mostram que estes elementos tectônicos também lnterfe-
riram acentuadamente na sedimentação. Como será visto no capltulo
5, nota-se que tanto as zonas de maior subsidência assim como os

al"tos reglonals que atuaram durante a deposição dos diferentes
intervalos mapeados, foram sempre condicionados por direções prln
cipais nordeste e noroeste.

4.3. @!5 tec tôni cos

As estruturas reglonais da bacia do Para

ná que tiveram sua atuação refletida na evolução tec tono-sed.imen-

tar do Subgrupo ttararé/Grupo Aquidauana são os arqueamentos e fle
xuras marglnals, assim como os llneamentos (Flgs. 6 e 8).

O arco de Assunção é uma das estruturas
marglnais mals lmportantes da baclâ tendo atuado como elemento po

sitlvo durante o Paleozóico e Mesozólco (ALMEIDA, 1980). Durante

o Devoniano o arco já estarla soerguldo, como pode ser observado
pelo traçado geral das tsópacas e mapas de distribuição de arela
para a Fornação Ponta crossa, de NORTHFLEET et af. (1969).

Enbora ainda lnsufÍc i entenente conhecido,
o arco de Assunção pode ser relativamente bem definido como limi
te ocidental da bacla do Paraná durante a sedimentação do Subgru-
po ttararé/Grupo Aquidauana. Os mapas de litofacies e de espessu
ra elaborados para o intervato G (ver capítulo 5), mostram que a

porcentagem de areia cresce em dlreção ao arco em Mato Grosso do

Sul., diminulndo a de dÍamictito. Nesta época, além de representar
a princlpal fonte de sedimentos, o arco parece ter sido, também ,

um eixo de dlspersão dos gelos, para J-este, em direção à bacia do

Paraná, e para sudoeste, em busca da bacÍa Chaco-paraná, situada
próx1mo à sua terminação meridlonal (ver F1g. S, p.60).

Na reglão do Trfângulo Mineiro, o impor
tante al-to estrutural- e morfotóglco que separa as baclas cretáceas
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do Paraná e São Franclsco foi, inicialmente, deslgnado arco de

Golânla por MESNER & WOOLDRIDGE (1964) e, posteriormente, arco da

Canastra por NORTHFLEET et al . (1969). A denominação flexura de

Gofânia deve-se, contudo, a HASUI et aL. (1975 b) que conservaran

o nome proposto por Mesner e Wooldrtdge (op clt.) e reconheceraln,

ainda, o caráter fLexural deste Ilmlte no Paleozólco.

A lnfluêncÍa desta estrutura durante a

deposlção do Subgrupo ltararé é refletlda no traçado das linhas
isópacas e nas dtstrtbulções das lftofacÍès dentro dos lnterval-os
b ioes trati gráficos cartografados. As modificações I i tológicas
observadas Junto ao limite nordeste da bacia, onde os arenitos pa

recem constituir a malor parte do interval-o com correspondente dl
minuição dos estratos de litologias slltlco*argilosas (FIGUEIREDO

FILHO & FRAKES, 1968), lndicam que o Subgrupo Ïtararé ali se depo

sitou próxlmo à fonte de suprlmento de detrltos, provavelmente re
presentada, em grande parte, pelo arco da Canastra/ flexura de Goi

ânl a.

A regtäo geral ocupada atualmente pelo
arco de Ponta Grossa - feição emlnentemente mesozóica em termos

alo abauLamento da crosta nesta regtão - tem uma htstórla pretérl-
ta que remonta ao Pal-eozó1co, que demonstra que aquela área sem -
pre fot sede de lntensa atividade tectônfca. Tal atÍv1dade, contu
do, não é creditada unicamente ao processo de arqueanento da cros
ta, Já que este corresponde a um fenômeno associado às intrusi -
vas mesozóicas do tnlcio da fase rrriftrr.

As evldêncfas geológtcas disponlvels, en

volvendo mapas de lsópacas e de dlstrlbulção de litofacles (e. g.

NORTHFLEET et aI ., 1969; SAAD, L977), 1nd1cam, de mane j-ra consls-
tente, que aquela região da bacla do Paraná atuou como fonte de

sedlmentos para o Subgrupo Itararé. Tendo em vlsta o fato de que

o arco de Ponta Grossa, stricto sensu, só veio a exlstir no meso-
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z;trco, torna-se llcito admitir que o comportanento tectônico da-
queJ.a região tenha sido condicionado pelos ltneamentos noroeste e

nordeste que caracterizavam o arcabouço tectônico da bacfa no Pa-

reozóico.

De fato, tal condicÍonarnento tectônlco
pode ser claramente observado nos mapas dos lntervalos bloestratf
gráficos apresentados em anexo, onde se verifica que as zonas

mais subsldentes da bacla acompanham sempr.e os linea¡nentos noroes

te e/ou nordeste, que representam as principais direções tectôni
cas da bacia e que são lnterpretados como correspondentes a anti-
gas zonas de fraqueza do embasamento.

O arco do Rio Grande do Sul (SANFORD &

LANGE, 1960), ou escudo Urugual-Sul Rio crandense (NORTHFLEET et
aI ., 1969), integrou, no PaleozóÍco, uma unldade morfoestrutural
composta pela Mesopotânla argentina, Chaco, parte do arco de As-
sunção, sul do Rio Grande do Sul e Uruguâl , estendendo.-se ao arco
de Martin carcia (ALMEIDA, t9B0),

O escudo Sul Rlo Grandense deve ter sur-
gldo, como unÍdade tectônÍca de caráter positlvo no Devonlano ou

no fnlcio do Carbonlfero Superlor e, desde então, sua presença se

fez sentir durante o restante da hlstóría da bacia do paraná. Du-

rante todo o tempo comespondente à sedlmentação do Subgrupo Ita-
raré, o escudo manteve um caráter tectônico positivo, tendo atua-
do como área fonte geral de sedímentos para a bacia (Anexo 1). Os

mapas de tsópacas dos intervalos bl oestrat tgráfi cos mapeados mog

tram, alnda, que o escudo Sul Rlo Grandense fo1 gradualmente reco
berto pelos sedimentos do Subgrupo Itararé através de um processo

de rronLapr'.



5. EVOLUçÃO PALEOAMBIENTAL E PALEOGEOGRÁFICA

5. L. Introdução

Em adlção à abordagem lltofaciológica es
pecífica ao nível dos intervalos bioestratigráfj-cos, procurou -se
também avaLiar a distribulção e as interrelações das titofacies
do Subgrupo Itararé e Grupo Aquidauana na bacla do paraná, atra
vés do tratamento ilo interval.o sedimentar total e indiviso dessas
unidades.

Os mâpas de lsópacas e Ísól1tas de dia
mictitos, arenitos, folhelhos e siltitos assim obtidos se, por um

1ado, não apresentam o mesmo poder discrlminatórfo dos construí -
dos para cada intervalo bioestratlgráflco, por outro fornecem uma

série de fnformações lnteressantes a respeito dos padrões gerais
que governaram a sed.lmentação daquelas unj.dades no âmbito da ba
cia: discriminam áreas de maior acumulação de sedimentos; mos-
tram as neJ-ações entre estas áreas e as direções gerais de trans
porte de sedimentos; permltem avaliar as relações entre as Ísópa-
cas e os elementos tectônlcos; e, adlclonalmente, mostram a geg
metrla dos litossomas, suas relações, assfm como suas dlstribui-
ções. geográficas.

. Através do mapa de espessuras totais (A-
nexo 1) pode-se constatar,. pon exempl.o, que, na' parte merldional
da bacla' o escudo sul- Rio Grandense manteve um caráter tectônico
posltlvo durante todo o tempo de sedlmentação do subgrupo rtararé,
tendo atuado, ao que parece, como área fonte geral de sedimentos,
A pârtir do arco, o sentldo setentrlonar da tendência de aumento
das espessuras, é, ainda, perfeltarnente consistente com a orienta
ção para norte do sentldo do desLocamento do geto, como lndicam
as disposlções das estrlas graciars assoclada.s a pavimentos lntra
formaclonais descritos na faixa de afroramento do subgrupo rtara-
ré no Estado do Rlo Grande do SuI .
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Para o norte a espessura da seqüêncta se
dlmentar aumenta de maneira contínua, até os territórros dos Esta
dos de Mato Grosso do Sul , Mato Grosso, Goiás e São pauIo, onde
se configura uma bacla de subsidênc1a intensa que acolheu até cer
ca de 1.3OO metros de sedlmentos. O traçado de sua atual margem
leste harmonlza-se perfeitamente com a configuração das curvas

.de lsoespessura, cuja tendência de aumento de valores para noroes
te coinclde com os dados direclonals de movlmento glaciaL e trans
porte de sedÍmentos,

Na borda oeste da bacfa do paraná, o qua
dro paleogeog4áftco sugerido pelas direções das pareocorrentes e
dos paleodecllves, medidas no Estado do Mato Grosso do SuI , não é,
ainda, multo claro. Os elementos dlrecionais lndicam, contudo
que as fontes prínclpals de sedlmentos srtuavam-se a reste e su_
deste daquela área, de onde os sedlmentos terlam sido transporta_
dos para oeste e nordeste. Já na falxa de afl.ramentos do crupo
Aquidauana no paragual , as evidênclas dÍrecionais indicam uma di
reção preferencÍal de transporte para nordeste.

No flanco sul da região atualmente ocupa
da pelo arco de pônta Grossa, a coincidêncla entre a orientäção
de estrias gLacials e as díreções de transporte de sedlmentos (am
bas com sentfdo geral norte), .assoctada à configuração das curvas
de isópacas, sugere que a pretérlta direção deposicional do Sub_
grupo Itararé na área não deverfa ter sido paralela à atual mar_
gem da bacÍa, mas sim oblíqua à ela.

endo em vista o possível slgníflcado ge
netico apresentado peros dlamlctítos, o seu padrão de dtstrrþui -
ção, asslm como o coteJamento deste com as variações das espessu_
ras do Subgrupo Itararé, podem contribulr, sobremaneÍra, para o
entendimento da geografla gtacial dessa unldade. O exame da dj.s
trlbulção dos diamictitos (Anexo 2) permlte verlficar que estes
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apresentam-se, em geral corìcentnados em áreas de maior espessamen

to do Subgrupo Ttararé que representam, provavelmente, reglões i-n

tra-baciais de maior subsidêncta. Tat sltuação é particularmente

evidente no sudeste do Estado de São PauLo, onde se veriflca que

as malores espessuras de dÍamtctitos estão associadas à malores

lncidências de arenltos (Anexos 2 e 3). Desta forma, além de re
presentarem reglões preferenciaÍs para o fluxo dos lobos glaciais,
essas áreas deprÍmldas podem tarnbém indfcar locais onde, em pri!
cíplo, se verificaria maior variação lateral de facies no ânbito
da bacla. Em contnaposlção, para sul , é comum a assoclação entre
dlamictltos e ctásticos flnos.

Quanto aos arenitos, tendo em vlsta a va

riável gama de posfções que ocupam no contexto sedimentar do Sub-

grupo Itararé, sua interpretação paleoambiental e paleogeográfi-
ca, na escala da bacla, pode se tornar complexa. Embora, de modo

geral , a disposição dos arenttos esteJa relaclonada com uma dÍnâ-
mlca sedlmentar dlstlnta daquela responsável pela sedimentação
dos dlamlctitos, sua assoclação com estas rochas é freqilente. Já

sua ocorrêncla em áreas de abundâncla de slltltos e folhelhos não

parece ser multo comum.

O napa de lsótitas de arenitos (Anexo 3)

mostra um padrão de curvas algo lntrlncado e, no geral , com graus

de complexldade varÍável ao longo da bacfa. Considerando que tal
característfca possa ser o refl-exo não só da oinâmica sedimentar
glacial , mas também da atuação dlferenclal de elementos tectônt -
cos dlstlntos durante a evoluçäo da bacla, a dlstribulção das

espessùras dos arenitos, para ser adequadanente entendlda, deverá
ser anallsada em relação a cada um dos lntervalos bioestratigrå-
flcos cartografados.

Fol-helhos e slltitos do Subgrupo Itarare
constituem facles potenclalmente dlagnósticas para a discrlmlna -



85

çao das areas principais de sedimentaçao p redominantemente suba-

quática, Embora estes clásticos finos ocorrarn de f'orma dissemina
da na bacia do Paraná (Anexo 4 e 5) suas maiores concçntrações

estao registradas nas regioes central , sudoeste e sudeste. As

maiores espessuras de folhelhos ocorrem na porção sul do arco de

Ponta Grossa onde, ao longo da fafxa de afloramento, vários paco

tes de folhelhos ou fol-helhos sílticos, contendo fósseis mari

nhos, foram mapeados em áreas relativamente extensas nás quais

ocorrem em diversos níveis da seqüência sedl.mentar do Subgrupo

Itararé. Adlcionalmente, a comparação dos mapas acima refenidos
com a da distribuição de boro no Subgrupo Ttararé/Grupo Aquidaua

na (Anexo 6), elaborado por RODRIGUES & QUADROS (1976), reforça
a hipotese de que as lnfluenclas marinhas foram mais acentuadas

nas regiões central , sudeste e sudoeste da atual bacia do Paraná.

Nestas, as determì.nações dos teores de boro indicam que os pa-

drões das ocorrências dos maiores valores de .paleossal inl dade

são, no geraf, coincidentes com as áreas onde ocorrem as maiores

espessuras de siltitos e folhelhos.

5.2. ïnterval,o G

Durante o intervalo G a sedimentação do

Subgrupo Itararé/Grupo Aquldauana foi, aparentemente, de nature-
za p re dominantemen te continental em quase toda a bacia do Paraná,

Até o presente não é conhecida quâlquer ocorrência de fósseis ma

rinhos associâ.dos à estes sedimentos, sendo particularmente notá
vel a ausência de palinomorfos marinhos em tÖdo o lntervalo (DAE

MON & QUADROS, 1970; DAEMON, 79.14).

Conforme indicam as distrlbuições das

Iitofacfes e as poucas evtdêncías dieponívels sobre o sentido do

deslocamento dos gelos, três lobos gLacfais podem ser identiflca
dos junto a faixa leste-su1 de ocorrêncla do lnterval-o (Anexo 17)

um deles situado na porção nordeste da bacia; outro ao su1 do

atual arco de Ponta Grossa, na reglão tlmltrofe dos Estados do
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Paraná e Santa Cata¡ina; e um terceiro Junto ao limlte sul da ba-
c1a.

O lobo glacial mals setentrional , aparen
temente se dlrigiu para a bacia des]ocando-se de sudeste para no-
roeste, enquanto que o situado na porção sul atlngiu-a estenden-
do-se para norte. Para o situado em partes do paraná e de Santa
Catarina, as informações existentes sobre o movimento do gelo, en

volvendo estrias impressas sobre o embasamento devoniano (BIGAREL

LA et aL., 1962) e intraformac i onalmente (cANUTo, 19Bs), são mais
consistentes e lndicatÍvas de que o seu deslocamento foi dirigido
para norte.

Na margem ocidental da bacla do paraná 
,

as informações são mais escassas. O não reconhecfmento, até o mo

mento, de estruturas de abrasão glacial tornam as tentatÍvas de

reconstituição da paleogeografia gtacÍal evidentemente menos segu
ras. Contudo, o padrão de dlstribufção das 1Ítofacies, quando as-
soclado à tnOicações da presença de um elemento posltivo naquela
área durante o paLeozóico (ALMEIDA, 198o) e, adicionalmente, às
evidências fornecidas pera ortentação das paleocomentes oriundas
dessa região efevada (FRAKES & CRolvELL, Ig72), lndicam que a ter_
minação meridional do arco de Assunção poderia ter sedlado uma co
bertura de gelo isolada (Anexo 17), O arco teria sido então, uft
centro de dispersão dos gelos e de forne.cÍmento d.e sedimentos pa
ra leste em direção ä bacia do paraná.

No Estado de Mato Grosso do Sul não exis
tem evidências suficientemente conslstentes para o reconheclmento
da presenga pretérita de robos glaciars. As drreções das pareocor
rentes, asslm como as exlbidas por outros elementos direclonais
lndicatlvos dos pareodecJ-ives, todas eras com orrentações parale-
Las ou perpendlculares à margem da bacia (FARJALATT , i-gTO), suge-
rem que as fontes princÍpals dos sedlmentos dessa área estavam si
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tuadas a leste e sudeste. Na realidade, essas evidêncÍas direcio
nals, aliadas ao padrão de distribuição das espessuras do inter-
valo (Anexo 7), indicam que a maior distribuição de sedimentos

se deu para oeste da atual faixa de afloramento,

o mapa de razão clástlca (Anexo 16), as

sociado aos de espessura e porcentagens de arenitos (Anexos 10 e

1-1), mostram que durante a deposição do intervalo G, as princi -
pais áreas fonte dos sedimentos situavam-se Junto aos .flancos
oeste e nordeste da bacia do Paraná.

Algumas dessas áreas fonte são coinci -
dentes com a possível posição dos lobos glaciais, como se verifi
ca nos del-ineados no Paraguai e no Estado de Sãô PauLo. Em ou

tras reglões, contudÖ, as altas concentrações de cIásticos gros-
sos (arenitos) não estão necessarfamente Iigadas à presença dos

lobos, podendo representar o registro de sistemas fluviais peri-
féricos ao ambiente glaclal proprlamente dito, como se verlfica,
por exemplo, no Estado aL tlato crosso do Sul . Já para a porção

nordeste da bacia, os mapas indicam que o sítio deposicional lo
caI também acolheu sedimentos provenlentes de fonte nordeste (ân

co da Canastra = flexura de GoiânÍa), onde não ná evidências da

presença de lobos glaciais.

Os mapas de dtstribuição das espessuras

e porcentagens de diamictitos (Anexos 8 e 9) mostram que esta fa
cies, no nordeste da bacta, se associa, pre ferenc i al-men te , com

seqüências arenosas. No sul , sua ocoruência em áreas de predomí-

nfo de clásticos flnos (siltltos e folheLhos), aponta para a pos

sibilidade de terem sido depositados em condições subaquáticas.

Outra feiçäo notável no intervalo c di.z

respeito à presença, no sul da bacia do Paraná, de uma área de

concentração de clástlcos finos (Anexos 14 e 15), lnclusive de

folhelhos (Anexos 12 e 13), onde os vatores d,a razào .clástica
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são normalmente baixos ().!), Esta feição, que, conforme será vis
to no decorrer do presente capítulo, persistiu ao longo do ternpo,

parece 3á indicar uma ma¡ifestação precoce do predomínlo da sedi-
mentação subaquática que caracterizou essa área, possivelmente de

natureza marinha.

A origem desses sedimentos é, contudo

ainda difícil de ser estabel-ecida uma vez que inexistem evidên-
cias pal eonto I óg1cas . Todavia, se, hipoteticamente, essa seção de

clásticos finos correspondesse a sedimentos marinhos, restaria
alndâ a ser precisado o local por onde ter-se-ía dado o acesso do

mar ao interlor da bacia do Paraná, o que, de resto, tam¡ém é Oi

fícil de ser estabelecido.

NORTHFLEET et al . (1969; Fig. 31 ), no

mapa paleotectônico do Carbonlfero Superfor, mostram que, nesta
época, a bacia do Paraná seria Limitada ao sul por um alto estru-
tural de direção sudeste-noroeste. Este elemento posÍtivo separa-
ria, portanto, os sedimentos do intervalo G da bacia do Paianá

dos c orre spond.ente s depósitos equivalentes da Formação Charata o-
correntes a sudoeste, na bacia Chaco-Paraná na Argentina. Contudo,

essa reglão elevada referida no mapa de NORTHFLEET et at. ( op.

c1t.) como constituída por sedimentos devonianos em erosão, abri-
ga mais de 2OO metros de sedimentos do Subgrupo Itararé, conforme

ilustra o mapa de isópacas desse lntervalo e apresentado pelos
mesmos autores.

Se, realmente, como sugere o trabalho a-
cima comentado, a bacia do Paraná não terla se conectado com um

corpo de água marinha através de uma ligação situada a sudoeste ,

a única possibilidade serla a existêncla de uma via de acesso su

deste, através de um proto-oceano Atlântico. Nesse sentido, vale
ressaltar que MARTIN et al . (1970) Já mencionam a possÍbilidade
da exlstêncla desse proto-oceano ao suf da bacia do Paraná, porém



89

durante épocas correspondentes à sedimentação de intervafos mals

jovens do Subgrupo Itararé.

É interessante ressaltar, ainda, que a

distribuição das litofacles observada nos mapas aqui apresentados,

não é totalmente favoráve1 a uma hipotét1ca conexão sudoeste, mas

sim para sudeste onde se concentram os folhelhos.

A títu1o de comentário final vale acres-
centar, ainda, que o panorama paleogeográfico aclma descrito, rg
presenta uma sltuação generalizada e não exclui a possibilidade
de que sedlmentos mals antigos do que os do j-ntervalo basal G te
nham sido englobados na seqüência sedlmentar cartografade.

De fato, estudos recentes envolvendo a

anallse palinologica de sedimentos do Subgrupo Itarare contendo

fósseis marinhos (LIMA et aI ., 1983), sugeriram a presença de as-
sembléias patinológÍcas (Assembléia de Araçoiaba) mais antigas do

que as que caracterizam o intervalo G de DAEMON & QUADÌìOS (1970)

e correspondente s , em termos cronológlcos, ao intervalo compreen

dido entre o Vestfaliano Superior e o Estefa¡tano (Carbonlfero Mé.

dfo - Superfor ) .

Tendo em vista que, na maforia dos poços

utilizados no presente estudo, a base do intervalo G não pôde ser
precisada, sendo por isso mesmo representada, em termos práticos,
pelo seu contato com o embasanento, a possibj.Iidade de que os se-
dimentos correspondentes ao fntervalo G não tenham sido dj-scrlmj--
nados dos de outros maÍs antlgós (pré-G) deve ser levada em conta.
Contudo, as ocorrênc1as atualmente conhecidas de sedÍmentos corre
lactonáveís a esta idade, constltuem ocorrências lsol-adas na fai*
xa de afloramento do Subgrupo e, como tal , não são alnda passf -
veis de se"rem mapeadas.

Sedimentos nals antigos atrlbulvels
Carbonífero Inferior, denominados Ípré-ItararéÍ em relatórios

ao

do
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Paullpetro (Relatório RT-O3O/81) não foram ainda detectados com se

gurança em qualquer perfuração ou mapeamento de superfície. Sedi

mentos lnterpretados como correspondentes a este lntervalo e ocor-
rentes nos poços d.e Paranapanema (2-PN-L-SP, Paulipetro ) e Paragua

çu Paulista (2-PP-l-SP, Petrobrás), realmente contém palinornorfos

considerados como restritos ao Carbonífero Inferior (Paulipetro,

Relató11o RT-458/83), porém dizem respeito a formas retrabalhadas
que ocorrem fncluídas em seqüênclas basais do Subgrupo ftararé.

5.3. lnJsrygle H

Durante o curso do tempo correspondente

ao intervalo bioestrattgráfico H as porções norte, nordeste e oes-

te da área atualmente ocupada pela bacia do Paraná permaneceram e-

levadas e, provavelmente, submetidas a processos de erosão (Anexo,

18). Nos poços perfurados nestas regiões, as seqilências sedimenta-

res representativas dos lntervalos supra G estão, no geral , ausen-

tes, Nos poços 2-AG-1-MT e 2-JA-1-GO, por exemplo, não foram iden-
tificados os intervalos H, I e J, enquanto que nos poços 2-TL-l-MT

e 2-RA-l-MS, os subintervalos I, + 13 + 14 assentam-se. diretamente
sobre o intervaLo bioestratigráfico G. 0 mesmo também ocorre no po

ço de Ortigueira (2-O-1-PR), situado no leste paranaense, onde os

sedimentos correspondentes ao fntervalo I1 repousam diretamente so

bre seqilências de idades equivalentes ao interval-o G, o que pode, -
ria estar rel-acionado com um hiato deposiclonal , durante o interva
lo H, naquela ârea (DAEMON &. QUADROS, 1970).

Os mapas preparados para este intervalo
permftem verificar que a bacia do Paraná' apresenta-se compartimen-

tada segundo um padrão de dlreções nordeste e noroeste, coincid.en-
tes com as direções tectônicos principais da bacla (ver Capltulo. 4)

Estas não só determínaram a orientação das prlnclpals estruturas
de caráter negativo e positlvo no interior da bacia, como . talnbém

controlaram o comportamento das áreas altas marginais que, glacÍa
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das ou não, forneceram sed.imentos para a bacia do Paraná.

A interferência desta estruturação na se

dimentação do intervalo H fica claramente evj.denciada no mapa . de

isópacas (Anexo 1-B), que evidenciam duas áreas mais subsidentes ,

acomodadas nas regiões norte e sul da bacia, aqui denominadas, in
formalmente, sub-bacias de Sãô Paulo e de Santa Catarina, respec-
tivamente. Entre estas, interpõe-se uma região elevada, de.dire -
ção NW, com seu eixo coincidente com os 1íneanentos de dlreção N

60 \rt (Fig. 8), e delimitada, ao norte, pelos âlinhamentos estrutu
rais de Guapiara e, ao sul , petos do rlo piquiri (FERREIRA, 1982).

Tendo em conta o arcabouço assim conflgu
rado, verifica-se que, no geral , a sedlmentação durante o interva
1o em apreço ocorreu em condições terrestres e subaquáticas mari-
nhas.

Grosso modo, verifica-se que as evidên -
cias de sedimentação terrestre prevaleceram junto às margens da

bacia do Paranâ, predominando no setor norte/nordeste. Horizontes
contendo fauna marlnha de invertebrados pouco variada (ROCHA-CAM-

POS, 1967, I97Oi RoCHA-CAMPOS & ROSLER, 1,978), ocorrentes junto à

margem oriental da bacia (e.g,, camadas marinhas de Caplvarí, no-
theLho Ortigueira, camadas de Mafra), indicam que seções relativa
mente espessas de sedlmentos clásticos finos, associados à seqilên
cias contendo diamictltos, depositaram-se subaquati c amente em am

biente de l'plataforma internall (SANTOS, 1979; CANUTO, 1985).

Mesmo tendo-se em conta que a interpreta
ção das evidênclas geológfcas disponíveis possa incluir, ainda ,

alguma controvérsia no que concerne às característlcas fislográfi
cas vigentes durante a depostção do intervalo H, um quadro paleo_
geográfico da bacia do Paraná, durante este perlodo, pode ser ten
tatlvamente delineado (Anexo 29 ).

Segundo esta concepção, a glacfação apa-
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rentemente restrlngiu-se à borda orlental da bacia, onde dois ele
mentos tectônicos marglnais teriam influenciado a dispersão de se

dimentos: a saber, u¡na região elevada situada de permeio entre as

sub-baclas de São Paulo e Santa Catarina, assim como o escudo Sul

RÍo Grandense (Anexos 2!,22,27 e 28), Na região nordeste d.â ba

cia, nota-se ainda a lnfluência de um terceiro alto estrutural"
correspondente ao arco da Canastra ( flexura de Golâniâ) como fon-
te adicj-onal de sedimentos. Ao longo do restante da orla da bacÌa,
principalmente em suas porções norte e noroeste, não há, no re -
gistro examinado, qualquer evidôncia de perslstência de condições
glaciais, A sedimentação deve ter envolvido a progradação de depó

sitos clásticos mais grossos, da margem para o interior da bacia,
possivelmente sob a forma de deltas ou depósitos fluviais eue,
distalmente, nas partes internas da bacia sem dúvida devem ter
coalescldo ou interdlgltado com materiais c1ástlcos associados às

condições glaciaj.s então vigentes ao Iongo da sua margem orlental .

Grande parte da regfão central da bacia
e alcança¡do suas áreas marginais, teria sido coberta por um cor-
po de água com características marlnhas, correspondente, provavel
mente, a um mar epeirico raso. A delimitação dessa reglão de sedi
mentação pre dominantemen te subaquática ainda carece, contudo, de

dados esclarecedores, principalmente no que concerne ao seu limi-
te ocldental . Todavia, o registro de horlzontes fossilíferos mari
nhos Junto à faixa oriental de ocorrência do intervalo, permi,te

supor a existência de uma área de sedlmentação mais distal , onde

à sedimentaçäo teria ocorrldo em amblente subaquático, provavel -
mente em grande parte marinho.

Deve ser ressaltado, contudo, que o deli
neamento desse corpo de água representa, em última análise, uma

síntese das situações ocorridas ao Iongo do tempo correspondente
ao intervalo H. É o caso, por exemplo, da antiga linha de costa
que, aparentemente, mlgrou l_ateralmente, posslvelmente devido a
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controLes tectônicos e mesmo g1ácioeustáticos.

Uma das feições mais notáveis no interva_
1o H dlz respeito a ocorrência, no sudeste da sub-bacia de Santa
Catarina, de uma'alnpla área de tendência mais subsidente, onde pre
dominam as seções mais espessas de folhelhos (Anexos Zg, 24 e 27),
e para a qual. se propõe a denominação informal de depressão de

Rlo do Sul . Na falxa de afLoramento, esse intervalo pelítico ocor_
re ao longo da seção média e superior da Formação Mafra e contém
fósseis marinhos (CANUTO, 1985). Essa reglão negativa, Já precoce-
mente evidenciada no intervalo G, poderla estar rel-acionada a uma

ligação oceânica da bacia do paraná em direção sudeste. O pretérl_
to quadro paleogeográfico do intervalo só poderá ser completado
contudo, se forem consideradas as lnformações geológicas disponí _

veis a respeito da contra-parte africana do Gondvana.

As tentativas mais recentes de reconsti -
tuição da evolução paleogeográffca do intervalo glacial gondvânlco
da Á.frlca meridional" (Formação Dwyka), vem demonstrando que, Já du
rante o carbonífero superior, quando então se desenvorvia uma fase
de maior intensidade da glaciação, as regiões situadas ao sul- e a
oeste das baciasdo Karoo e de Botswana (Flg. 9) encontravam-se re
cobertas por um corpo de água marinha, que VISSER & LOOCK (19g2) ,

vrssER (1983) e vrssER (19s7) interpretam como parte integrante de

um proto-Oceano Atlântico Sul,.

Segundo a seqtiência de eventos reconsti _

tuída por estes autores, no fi-nar do carbonlfero superior e rnícÍo
do Permiano Inferlor, Já, portanto, em épocas provavelmente co*es
pondentes a deposição dos sedlmentos do Íntervafo H na bacia do pa

raná, teve início uma fase de dlminuição da intensidade da glacla_
ção no setor sul afrlcano do Gondvana, que provocou a fragmentação
da extensa calota gracrar até então ali instarada. A conseqüente e

levação do nível do mar, dÍagnostlcada no setor ocfdentar da Afri-
ca do SuL através da análise das facies da Formação Dwyka, te.rfa.
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permitldo que os Ilmltes do proto-Atlântlco al-i instalado se des-
locassem para o norte. ora, para que a bacia do paraná fosse al-can

çada por esse evento transgresslvo, obviamente serla necessário ul
trapassar a elevação de l,/lndhoek postulada por VISSER (1993), (F1g

9), cuJa expressão topográflca no pretérito relevo da área não po-
de ser ainda totalmente avaliada. Alternativamente, contud.o, esta
reglão poderia se encontrar deprimida, uma vez que alnda não havia
sldo compensada isostatlcamente após o recuo local das geleiras
ali lnstaladas.

Embora não se possa alnda avaliar, adequa
damente, a possível correlação entre os eventos acima e a deposi -
ção do lntervalo H, é significativo registrar o fato de que, esta
época, corresponde, na bacia do paraná, a uma expansão das condi-
ções marinhas. Com relação a este aspecto é particularmente lnte-
ressante reglstrar que a comparação entre os mapas dos lntervalos
G e H mostram, de manelra nftlda, que a bacla foÍ p rogre sstvamente
ocupada por um corpo de água de natureza provavelmente marinha.

Por outro 1ado, uma lfgação oceântca via
sudoeste (CROV/ELL & FRAKES, L96g), lnterligando as bacias do para_

ná, Chaco-Paraná e das Serras Austrais (Fle. 9), Já Ae tonga data
aventadâ (RocHA-cAMpos, 1962; FRAKES & cRoviELL, 1969), permanece ,

alnda, um tanto abscura uma vez que, ao longo deste percurso, não
há registro, pelo menos até o momento, de estratos marlnhos corre-
1aclonáveis ao lntervalo H.

Em relação a posição geográfica das fren-
tes gl.aclafs, as dlstrtbuições das litofacies (Anexos 19, 20 e 28),
asslm como as evldênclas dlsponúeis 6obre o sentldo do deslocamen-
to dos gelos, permitem considerar que, na margen Leste-sul da ba-
cia do Paranâ, quatro robos glaclais estlveram atlvos, deslocando
se em dlreção a bacia, no geral de sudeste e de sul (Anexo 29).

Os dofs lobos mals setentrlonals, que se



96

deslocaram de sudeste para noroeste, podertam corresponder ao lo-
bo Kaokovel-d, reconhecfdo por FRAKES & CROI^IELL (L972) naquela mes

ma área. Um pouco mais ao sul , um tercetro lobo, provavelmente

correspondente ao lobo Paraná, dellneado por estes mesmos autores,
na reglão dos estados do Paraná e Santa Catarina, alcançou a bg

cia, deslocando-se para norte-noroeste. Nessa região, a ldentifj.-
cação de tllttos basais, assoclados a estruturas de cÍsalhamento

lntraformais na Formação Mafra, evidencia que a recorrência da

ação gtaclal envolveu, pelo menos, dols episódlos de avanço do

tobo glactal (cANUTo, 1985). AIém disso, a Julgar pela extensão

e freqi.iêncfa dos tlIltos de fluxo e sua associação com interva -
1os contendo fóssels marinhos, varvltos, arenitos, a1ém de depó-

sltos de fluxos glaciogênicos de detrltos' parece que grande par

te da deposiçäo do intervalo H deu-se sob condlções subaquáticas.

Com base na distrtbuição das titofacles,
quarto lobo glacÍal poderÍa ainda ser deltneado na margem sul
bacia, Junto ao escudo Sul Rlo Grandense,

Afnda com relação aos três prÍmeiros lo
bos, há que se mencÍonar a posslblltdade de que tenham coalescido;
a ì.leste da bacla do Paraná, com o centro princlpal de irradlação
dos gelos neopaleozóicos, então estabelecldo na região sut da .Á,-

frlca (calota glacial Sul-Afrtcana; VISSER, 1983). Já.o quarto Io
bo posslvelmente não apresentou continuldade fís1ca com os do nor
te, uma vez que entre eles se lnterpunha uma região deprlmlda
(sub-bacia de Santa Cat,arLna/ depressão de Rlo do SuL). É bem pos

slvel, portanto, que a reglão elevada representada pelo escudo

SuI Rio Grandense tenha sediado um cobertura isolada de geJ-o, pro
vavel-mente allmentada pela umldade de um proto-oceano então insta
Lado a leste daquela ârea.

FinaLmente, carece alnda ser menclonado
o fato de que a evolução paleogeográfica aqul ensaiada envolve é-

um

da
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pocas em que a sedimentação terrestre e as condições interglaciaÍs
que, evldentemente, não podem ser representadas na escala do prg
sente mapeamento, permitiram o florescimento de vegetação que 1e_

vou à formaçäo de camadas de carvão, normaÌ.mente assocÍadas a depó

sitos deltáicos, É o caso, por exempto, da região nordeste da ba-
cia, onde as condições ambientais vigentes propiciaram formação dos

depósitos de carvão em Monte Mor (Estado de São paulo), cuJa assem

b1éta palinológ1ca, segundo DAEMON (L974), indica terem sldo depo-
sitados durante o lntervalo bioestratigráfico H.

A correlação das camadas de carvão ocor -
rentes em Burl. (fstado de São paulo) com este intervalo, é ainda
um tanto lncerta envolvendo mesmo alguma controvérsia. Segundo M.

R. de LIMA (comunlcação pessoal ) o carvão de Buri contém uma assem

b1éla palfnológ1ca mais antiga do que a correspondente ao interva-
1o G, sendo equlvalênte a assembléia pallnológica de Araçoiaba que

LTMA et al . (1983) atrlbuem ao intervalo de tempo entre o Vestfa -
1lano Superlor e o Stefaniano, Já D. Sundaram (comr.uÍcação pessoal),

considena o carvão de Buri c ronol ogl camente correl-aclonável ao

lntervalo H_. Nestes termos, verifica-se que o controle bioestrati-
gráfico exlstente para a correlação é atnda precárto e, possivef -
mente, reflete varlações de faci.es dlflcj-es de controlar.

5.4. Interval-o I1
O mapeamaneto paleogeográfico de intervalo

bloe strat 1gráfi co r1 envolveu um grau de complexidade várlas vezes
superiores ao veriffcado para os lnterval-os G e H. Tal situação de
f-luiu do fato de que esta runidade cronoestratigráf1¿¿rr engloba tan
sedlmentos de natureza gtacial , referentes à parte superior do sub]
grupo Ïtararé (Formação Rlo do Su1 , SCHNEIDER et al . , Ig74), como

também outros que, em certas áreas da parte sul da bacfa, Já
coffespondem, l l toestratigraf lcamente , à porção basal da seqijên _

c1a pós-glaclal da Formação Rlo Bonito ( Membro Triunfo,
11 dizSCHNEIDER et aI . , op cit. ) . Assim, o intervalo

respeito, em aprte pelo menos, Jâ ao inlclo da fase de deglacia
ção e à lnstalação das condfções pós-glacials precocemente inicia_
das na parte suJ. da bacla do paraná.
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Os comentárÍos aclma referem-se ao fato
de que a descrÍçäo do correspondente quadro pal-eogeográflco deve

levar em conta o slgnificado paleoambiental de felções que ' embo-

ra multas vezes não possam ter sido discriminadas no plano do ma

pa, na realtdade podem representar eventos geológlcos distlntos
no tempo, porém consangülneos, Nos locais onde tal situação se ve

rifica, a lnterpretação paleogeográflca flca um tanto prejudicada,

exatajnente pela dificuldade de se desentranhar a hlstór1a glacial-,
da pós-glaclal ou, eventualmente, de se identlficar as nuanças da

passagem de uma situação para outra, Já que o lntervalo mapeado é

suflclentemente espesso (Anexo 30) para lncl-uir facles pertencen-

tes a unldades lltoestratigráficas distintas.

os mapas de 1sópacas preparados para ca-

da uma das l-ltofacies sugerem que, durante a deposiçäo do interva
Io 11, a dlstrlbuição dos sedimentos no âmbtto da bacta do Paraná

fol control-âda por llneamentos de direção SE-NW e, na parte sul
da bacla, por estruturas de direção SW-NE. Alguns destes coincl *

dem com os allnhamentos estruturais analisâdos por FULFARo et al .

(1982) como, por exemplo, os de Guaplara, rlo Alonzo e rlo lguaçu,

e com os da dlreção Pltanga (N60E) reconhecida por SOARES et al .,
( 1e82 )

Durante o lntervalo bfoestratigráfico I1
a sedfmentação foi, aparentemente, de natureza pre domlnantemente

subaquática em grande parte da bacia do Paraná (Anexo 41). A JuI-
gar peta ampla dlstn1bulção das Iltofacies clásticas flnas (Ane -
xos 35, 96,37, 38 e 40) e, alnda, pelos fósseÍs marinhos a elas
assoclados (DAEMON & QUADROS, !97Oi DAEMON, 1974; ROCHA-ÇAMPOS &

ROSLER, 1978), a malor parte da reglão lnterna da bacla teria sÌ-
do cobe.rta por um mar epicontlnental que, nesta época, representa
r1a o cl.lmax de um evento transgressÍvo precocemente tnlcfado dg

rante a deposlção do lntervalo G e anpllado durante o intervalo H.
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Na faixa leste de afloramento, folhelhos
e slltitos escuros de natureza g1ácio-marinha da Formaçäo Rlo do

Su], distribuem-se desde o sul de Santa. Catarlna, onde se assen -
tam com nltida relação transgresslva sobre o embasamento (Folhe -
Iho Lontras), até pelo menos a parte central do Paraná, onde rece
bem a denomlnação de Folhelhos cuarauna (MEDEIROS , 797I ). Segundo

DAEMON (L974) tais intervalos podem ser, em parte pelo menos, b1o

e strat igrafl c amente correlacionados às camadas marÍnhas de Capiva
rl , no Estado de São Paulo.

O mapeamento da distribuição das espessu

ras e porcentagens das facies clásticas grossas (Anexos 93, 34 e

39), evidenclou que, durante a deposlção do intervalo I1, quatro
Lobos ctástlcos, provavelmente c orre spondente s. a slstemas deltái-
cos, progradara.m em dlreção ao mar no interior da bacia do paraná

(Anexos 40 e 4L) t a) um lobo orfental , bem del-tneado na área do

poço de Rlo Claro (l-RC-l-PR) e que se estende de nordeste para
sudoeste; b) um outro meridional , abrangendo as encostas do escu

do SuI Rlo Grandense e acunhando-se para o norte, em dlreção ao

poço de Atanásfo (2-AO-l-RS); e, c) dols tobos ocidentaÍs, iden-
tlflcados de forma ainda ln.ciplente, com base na tendêncla de au-
mento das espessuras das arelas em dlreção à borda oeste da bacla,
o que sugere uma fonte ocidental para seus sedlmentos. Esta, con-
forme comentarn FRANÇA & CALDAS (1983) poderia estar rel.acionada
com o arco de Assunção.

Na regiäo ocupada pel.os Iobos provenlen-
tes das margens da bacla é tam¡ém comum a ocorrência de dj-amlcti-
tos (Anexos 31, 32 e 40) e de outros sedlmentos gtaciogên1cos (fo
thelhos, varvitos, rltmltos, turbidltos, arenltos), alguns deles
exlblndo estruturas de abrasão e de clsalhamento provocadas pelo
gelo (TOITIAZELLI & SOLIANT JUNIOR, 1982; CANUTO, 1995), porém em

postção estratlgráfÍca aparentemente inferior à ocupada por êstas
massas clástlcas. O entendlmento, portanto, da complexa fnterrela
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ção destes Lobos com os sedimentos glaciogênicos. da Formação Rio

do Sul é, sem dúvida, de fundamental importâncÍa na avaliação das

relações temporais e espaclals íntimas que exlstlram entre a pa

leogeografla glacial anterior e a pós-gtacial que se the segue.

Dentro do esquema de correlaçao adotado,

entende-se que tals lobos interpretados devam corresponder aos

slstemas deltátcos iniclais, ou ao início da sedimentação de ter-
rígenos grossos que caracteîLza a base da Formação Rlo Bonito
(Membro Triunfo), que segue a fase glactal da Formação Rlo do Sul

A interpretação acima aventada encontra
apoio nos dados obtldos através dos mapeamentos facÍ01ógÍcos e pa

leoambientais do lntervalo em apreço, realizados ao longo da bon-

da leste da bacla do Paraná (e.g., MEDEIROS & THOMAZ FILHO, L973;

CASTRO, 1982). Estes estudos demonstram que, reaLmente, a passa-

gem entre o Subgrupo ïtararé e a Formaçäo Rlo Bonfto não só cons-
titulu um fenômeno complexo do ponto de vfsta facÍológico, como

também envolveu o deslocamento precoce de sistemas deltáicos mar-

glnals rumo à parte interna da bacia do Paraná. Além dlsso, mos
.tram ta¡nbém que, embora nesta época o assoaLho da bacta do Parana

apresentasse um declive reglonal suave, em algumas áreas particu-
lares a paleotopografla do embesamento local condlcionou o desen-

volvlmento de bacias profundas onde, além de folhel.hos, deposita-
ram-se sedÍmentos resultantes de escorreganentos e correntes de

turbidez.

Uma dessas bacfas locais, l-ocalizadas no

sul de Santa Catarina, onde se concentra uma espessa seção de se-
dlnentos clástlcos flnos (Anexo 40), coÍncide com a depressão de

Rio do Sul Já ldentlflcada no íntervalo bloestratÍgráfico ante-
rior H.

Realmente, conforme se depreende do mode

Io deposlonal descrito por MEDEIROS & THOMAZ FILHô (op cit.), o
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inlcio da deposlção da Formação Rio Bonito, na borda leste da ba-

cia do Pa¡aná, foi canacterizado pelo desenvolvimento de um siste
ma flúv1o-deltáico que progradou, de nordeste para sudoeste, sobre

Ianltos da parte superior do Subgrupo ltararé (formação Rlo do

SuJ-), os quais, em direção ao interior da bacia, teriam se compor

tado como facies prodeltá1ca deste compl-exo deposicional . .41ém

dlsso, os mapas apresentados por estes autores para as partes su

perlor do Subgrupo ltararé e lnferlor da Formação Rio Bonito (Fig.
5' 6 e 7), mostram que as maiores espessuras destes lnterval-os,
assim como os maÍores valores lsolfticos de arenitos, também ca

racterfzam, nltidamente, uma maior concentração de clásticos gros
sos exatamente sobre a ârea ocupada pelo lobo oriental (Iobo de

R1o Claro) aqul ldentificado no sul do Paraná.

A sedlmentação da seqüêncÍa glactal-det-
tálca que caracterlza a transição R1o do Sul - Triunfo, no leste
de Santa Catrina, envolve dois eventos sedlmentares dlstfntes, p9

rém consangillneos, ambos desenvolvidos afnda sob a lnffuêncta da

glaciação (CASTRO, 1982). 0 primeiro deles, lnferior, é interpre-
tado segundo um model.o de sedlmentação gIácto-marinha rrprofundarr,

que produziu folhelhos, arenftos, dlamictitos, fluxos gravitacio
nais de massa e turbldltos distaís e proximals, que caracterlzam
a malor parte da Formação Rlo do Su1 . O evento sedimentar supe-
rlor, envolve a lnstalação de um sistema deltáico glacial , rto

qual tem inlcio a progradâção dos arenitos basais do Membro Triun
fo, sobre os clásticos fÍnos da parte superlor da Formação Rio do

Sul .

Com relação à parte sul da bacia no Rio
Grande do Sul , onde os sedtmentos da Formação Rio do Sul ou da

parte superlor do Subgrupo Itararé são encontrados em depressões
lsoladas, encalxadas sobre o embagamento, é posslvel que o lobo
meridlonal. (Iobo de Atanás1o) all delineado seJa, pelo menos em

parte, contemporâneo com o complexo deposiclonal acÍma descrlto



L02

para a borda leste. Cóntudo, o fato da parte superlor da Forma

çäo R1o do Sul representar um evento marlnho transgresslvo sobre

o escudo Sul Rio Crandense (o que, allás, fica evidente com a

comparação dos mapas dos Íntervalos 11 e H), caracterlza um qug

dro paleogeográflco dispar, sob vários aspectos, daquela reconhe

cldo na borda leste. Neste caso, o lobo de Atanásio poderia re-
presentar o reglstro de um processo progressivo de deslocamento

de slstemas fluvlais, ou mesmo deltá1cos, da parte superior do

Subgrupo ltararé para sul , em dlreção à antlga costa, como resul

tado da contlnua elevação do nlvel do mar assoÕlada à deglacla -
ção.

Segundo LAVINA & LOPES (1987), quando a

sedlmentação marinha da Formação Rio do Su1 alcançou a região da

atual. faixa de afloramento no Rio Grande do Sul , a gtaciação apa

rentemente alnda perslstfa naquela parte da bacia do Paraná, pg

rém encontrava-se restrlta às regÍões mais elevadas do escudo

Sul Rlo Grandense. Com o avanço do mar, a sedlmentação da Forma

cãcj nfo do SuI lnlclou-se em depressões encaixadas no escudo, on

de, conJuntamente com depósítos de leques aluvlals, rl tmi tos
rrvárvlcosrr, slltltos e folhelhos, depositaram-se diamictitos que

são lnterpretados como produtos de fluxo gravltacionais de massa,

assocfados à áreas altas clrcundantes.

No nordeste da bacia, todavia, onde tam

bém deltnela-se un outro lobo de sedlmentos c1ásticos, as evidên

cias dlsponlvels hdtcam que a glaciação aparentemente prosseguiu

conforme documentam os dlamlctitos e facies assocladas incluídas
no intervalo bioestratlgráfico superior 12 + 13 + 14.

Com relaÇäo à paleogeografla glaclal
verlfica-se que, mesmo tendo em conta as complicações estratigrá
flcas do intervalo em apreço, pode ela ser delineada de maneira

hazoavel.mente conslstente. Asslm, foran identificados na margem
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oriental e su1 da bacla do Paraná, quatro lobos glaciais qtle

se deslocara¡n para norte e noroeste em dì-reção ao Ínterior dessa

unldade tntracratônica (Anexo 41 ),

Na porção nordeste da bacia, no Estado

de São Paulo, embora estruturas glaclals erosionais e/ou constru-
clonals correlacionáveis ao intervalo não tenham sfdo ldentifica-
das, o padrão persfstente do sentldo do movimento glacl-al , que se

verlflca durante toda a sedimentação do Subgrupo Itararé na área,

assoclado aos padrões de distribuição de facies diagnósticas, con

figuram uma proveniência orientat dos sedimentos do lntervalo I1,
cuJa deposfção estarla l1gada à presença de dois Iobos glacÍais
que se deslocaram em direção noroeste,

O reconhecimento de dois lobos adiclo
nals na parte sul da bacia, baseou-se em dados mais fidedígnos.
Ao longo da faixa de afloramento, na regíão Iimítrofe entre os es

tados do Paraná e Santa Catarina, onde a deposição do intervalo
11, correspondente à Formação R1o do Sul , terla ocorrldo em gran-
de parte sob condições marinh4-c, pelo menos dois nlveis de tili-
tos de aloJamento ou basals, assoclados com substrato estriado e

cisalhado, foram identlficados por CANUTO (1985). As evldências
de campo lndicam, portanto, que as geleirâs encontravam-se aterra
das sob o substrato. A recorrêncfa estratigráfica de estrias e es

truturas de cisalhamento lmpressas no embasamento intraformacio -
naL, sugere pelo menos dois avanços das geleiras neopaleozóicas ,

em dlreção ao norte.

Em bases slmflares, um quarto lobo gLg

clal fo1 delineado sobre o escudo SuI R1o Grandense. Nesta ârea,
a ocorrêncla de extensos pavlmentos lnt raformac i onai s sul,cados
( f1utted") ou estrladös, seixos polldos e facetados, associad.os

à fefções geomórficas alongadas e paralelas interpretadas como
rrdruml.lnsrr, evidencia a perslstência das condÍções glaclais duran
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te o lntervalo 11 (TOMAZELLI & SOLIANI JUNIOR, 1982). A orienta_
ção destas estruturas tndica, a1nda, o movlmento principal do ge

Io para o norte, em direção à bacia do paraná,

5.5. Intervalo Ic + I., + I,

O padrão de distribulçäo de facies e as
caracterlstlcas de sedimentação do subgrupo rtararé acima descri
to.s para o intervalo T1, em grande parte se repetem durante a de
posição do pacote sedimentar superlor referente ao intervaro bio
estratlgráfico 12 + 13 + f4r uma vez que o processo de deglacia_
ção da bacia e, portanto, da implantação das condições pós_gta _

cl.als, se acentuam e se expandem geograficamente,

Asslm sendo, a mesma dlficuldade de car
tografia paleogeográfica portanto repete-se no caso em apreço re
laclonada à ocorrência de condições pós-glaciais generalizadas ,

penecontemporanearnente à deposlção glacial que ainda persiste,na
parte norte da bacia do paraná.

As condíções pal eogeográfi c as gerais vl
gentes nesta época (Anexos 42-53) fmplicaram, em llnhas gerals ,

na restrfção em área do mar epÍcontinental que ocupou a maior
parte da bacla do Paranâ, durante a deposlçäo do intervalo 11.
Tal sltuaçäo, tem sldo interpretada na Ilteratura como indicati_
va de eplsódio regresslvo marlnho assoclado à deposfção da Forma

ção Rlo Bonito (MEDEIROS & THoMAz FILHO, 1973; CASTRO, L982).

No contexto do esquema paleogeográfico
aqul dlscutfdo, entretando, essa fase da evolução sedlmentar neo
paleozó1ca poderla representar um recuo generaltzado da rrnha de
costa, associado ao episódio de progradação de cunhas clásticas
a partfr das áreas clrcundantes da bacia (Anexo 53).

A relevâncÍa deste aspecto da histó11a
deposlcfonal da bacla do paraná, Justiflca uma pequena digressão
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sobre os problemas ligados à história deposicional da Forrnação

Rlo BonIto e unidades estratigráficas equivalentes e suas rela-

ções com a seq{-iência pós-glacial durante o Neopaleozóico.

De modo geral , aceita-se que a sedimenta

ção da Formação Rlo Bonlto ocorreu durante uma fase regressiva in
tercafada entre duas fases de transgressões marinhas, a mais an-

tiga correspondent à deposição da Formação Rio do SuI (durante o

intervalo I1), e Palermo, em época posterior a do lntervalo I2 +

ra + 14 (MEDETROS & THOMAZ FTLHO, 1973; CASTRO' 1982).

No sul da bacia do Paraná, sedimentos da

Formação R1o BonÍto transgridem sobre o embasamento pré-cambriano

exposto na ârea do escudo Sul Rio Grandense. O mesmo ocorre em vá

rlas partes da margem Ieste da bacla.

Uma interpretação alternativa provável ,

leva em conta a vartação do6 fatores climáticos que deve ter acom

panhados o término da glaciação neopal-eozólca. A passagem das con

diçöes árldas prevalecente s durante a deposição do Subgrupo Itararé,
deve ter resultado em aumento da umÍdade, condictonando, de lní -
clo, um aumento consideráveI do escoamento das águas continentais.
Essas clrcunstância, correspondentemente, teria como conseqflência

o cresclmento do suprtmento de material- detrltico, levando à pro-

gradaçäo dos ststemas fluvi o-de ltái cos rumo à bacla. A fase pro-

gradacional sedlmentar serla seguida pela elevação do nível do

mar, deslocando os sÍstemas deltáicos sobre o continente, com sèu

recobrlmento posterior pelos sedimentos marlnhos da Formação Pa -
l-e rmo .

A paleogeografla do lntervalo 12 + 13 +

14 envolveu pois, uma considerável expansão em área dos lobos

clásticos Já reconhecldos no interval-o I1, situação particularmen

te notável na borda oriental da bacla, em conexão com a deposição

da Fonmação Rio Bonlto. Nessa região, as duas grandes cunhas clás
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ticas progradantes são separadas pela depressão de Rio do Sul , on

de se concentram espessas seções de clásticos finos (Anexo 52)

denunciando, portanto, a perslstência do caráter subsidente dessa

área afnda durante o intervalo 12 + 13 + 14.

A interpretação da evolução paJ"eogeográ-

fica da reglão nordeste da bacia do Paraná, em terrÍtórj-os do Es-

tado de São Pau1o, envolvendo as relações estratigráficas entre
as seqr.iências glacial e pós-91acÍa1 , é igualmente compl,exa.

O mapa paleogeográf1co do Anexo 53, mog

tra um corpo clástico progradante em direção Ni+r, ao qual estarÍa
assoclado o úntco lobo gfacial identlficado na bacla do Paraná.

Essa interpretação lmplfca, como Já comentado, na persistência
das condtções glaciais, nessa área, até o Íìi nal da sedimentação do

Subgrupo Itararé.

Diamictitos da parte superior do Subgru-

po Itararé, estratigraficamente equivalentes ao íntervalo I2+I3+
I4, aflorante nessa região, lncluem um conjunto de feições indica
ticas de deposÍção sob ação glacial . Junto a Jum1r1m, São Paulo ,

FRAKES & CROWELL (1969) e ROCHA-CAMPOS et al . (1969), descreveram

um extenso pavimento de clastos intercalado em diamictito. Várlos
clastos do pavimento exlbem superflcle superior plana, contendo

estrj.as orientadâs parale I amente . Marcas em crescente diversas, fra
turas seleniformes (,,rliì"tu fracturesrr), marcas de percussão (,,..
chatter marksrr), estrias e sulcos, todos orlentados paralelamente,
foram reglstrados na superfícle plana de matacão pertencente ao

al inhamento .

Camadas de carvão ou nlveÍs carbonosos

são conhecldos de fonga data na área de Cerqullho, associados à

seq{ìências flrivto-deltáicas (L¡lNZ, j.g37; ROCHA_CAMPOS ,1967) ,

da parte superior do Subgrupo Itararé

Parte dos carvões parece ser autóctone ,





mentos glaciais subJacentes, e para

é admi tida.

A concepção

FULFARO et al . (1984), lmpllcarÍa em

hlstória sedlmentar do Grupo Tubarão

raná .

os quais uma

1- O8

origem tec tônica

estratigráfica'proposta por

uma revisão signfficativa da

no nordeste da bacia do Pâ-

Do ponto de vista pafeoambiental , a cor-
relação proposta entre a Formação Tietê e a Formação Rio Bonito ,

com base em simllaridades de facies e de ambientes de sedimenta -
ção, e a presença de camadas de carvão, de resto acej.tável do pon

to de vista bioestratigráflco (DAEMON & QUADROS, L97O; DAEMON, ,.
7974), permj.tlria entender o processo de deglaciação como fenôme-

no de ocorrência generalLzada e pene contemporâneo em toda a bacla
do Paraná e não regfonalmente diferenciado, conforme o esquema u-
tll1zado na presente tese,

Um modelo de evolução sedimentar da par-
te superior do Subgrupo Itararé em São paulo, deve, contudo, Ie-
var em conta todas as evidênclas estrattgráficas dfsponlveis, em

partfcular as relaclonadas à provável origem glacial de diamictj--
tos do topo do Subgrupo lta¡aré afl,orantes na área de Cerquilho e

Jumlrlm, em São Paulo, tendo em vista suas características tex-
turals e as estruturas e feições associadas (pavimentos de clas -
tos, estruturas de cisalhamento, disposição paral.ela de estrias e

marcas em crescente, etc.), (RocHA-cAMpos et at., 1969a; 1g69b ;

FRAKES & CROI¡iELL, 1969; NAGALT & CONSONI , 1984; ROCHA-CAMpOS et
al ., 1986). Estas ocorrênctas indlcariam que a seqi.lência sedimen-
tar contendo dlamlctitos glaclais, não sdconstltuem o substrato
do pacote de sedimentos flúvi o-de l táic os contendo o carvão da re
gião de Cerquilho (FULFARO et al ., IgB4), mas também superpõe-se
a este.

FULFARO et âI . (1984) argumentarn alnda,
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em contrárlo à possibilidade ,de perslstência das condições glaci-
als até o final da sedimentação do Subgrupo Itararé, no nordeste
da bacia do Paraná, que esta seria a região que mais precocemen-

te teria se afastado das condições de latÍtude relativamente a1ta,
que se supõe vlglam durante a deposição dessa seqüência sedimen -
tar, em decorrência da migração do Gondvana em direção norte, du-
rante o Paleozóico. (FRAKES & CROV,JELL, 1969; ROCHA-CAMPOS, L973 ;

VALENCIO et al ., 1979). Realmente, as curvas de deriva polar do

Gondvana, embora reconhec i damente deflclente para o intervalo Car

bonf fe ro-Permi ano , mostran os polos situados, sucessivamente, no

sul da Afrlca do Sul e na reglão centro-oeste da Antártlca (FRA +

KES & CROhTELL, 1969; CROIIr/ELL & FRAKES, L975; CAPUTO & CROWELL, ..
1985). Serla razoáve1 esperar-se, portanto, que essa m].graçao

translat i tudinal estivesse assocÍada à modlficações cllmáticas
transgressivas no tempo, em relação às dlversas partes do Gondva-

na em deslocamento para o norte.

O exame mals detido da posição do sudes-
te da América do SuI , em relação a curva de deriva polar do Carbo

ní fero-Pe rml ano , mostra, entretanto, este contjnente ocupando p9

s1ções tangenctais em relação aos parafelos traçados em torno dos
paleopolos respectlvos (ver, por exemplo, ROCHA-CAMPOS, 1973; MO-

REL & IRVING, 1978).

O gradlente cllmáttco geral- resultante
dessa d1çposlção geognáfica do sudeste da América do SuI serla,
portanto, provavelmente pouco slgnlficatÍvo para explicar grandes
dtferenÇas.na instalação de condlções pós-gtacíals na bacia do pa

raná.

A suposta permanêncla da glaclação no

nordeste da bacia, penecontemporane amente com a deposição dos iom

d;plexos flúvi o-det tái cos da Formação Rlo Bonito, em côndições
malor umldade sob a qual desenvolveu-se a flora de Glossopteris*.
Gangamopterfs que dei: orÍgem às princlpais camadas de carvão pós-
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glaciais, não é, contudo, inconsistente no contexto do modelo aci
ma, e tendo em vista a evolução paleogeográfica descrita nesta te
se.

Um outro argumento de ordem geral , em

apolo a posslbllidade de manlfestação da ação glacial durante a

sedimentação da parte superior do Subgrupo Itararé em São paulo ,

refere-se à taaoe de feições atribuídas à ação glacial no embasa-

mento pré-ca¡nbriano (por ex,, rrroche moutonnée"de Salto), e evi -
dênclas de clima frio fornecldas pela ocorrêncÍa de varvitos com

clastos pingados (e.g,, Itu, ROCHA-CAMPOS & SUNDARAM, 1981).

Tendo em vista ser a sedimentação g1e

clal de natureza 'rantropofágicarr, multas das felções de abrasão
preservadas no reglstro geotógico são, no geral , atribuídas às fa
ses flnals dâ glaclação (FLINT, IgjI). por causa de sua sltuação
Junto à margem da bacia do Paraná, reOobrindo, ou muito próximo
ao embasamento pré-cambrÍano, os varvÍtos de Itu, por exemplo,
têm sldo consÍderados como equivalentes à parte basal da seqtiên -
cia do Subgrupo ltararé (ver por ex., SAAD, 1977; SANTOS, 1979).
Esta interpretação encontrou apoio nas determinações palinotógi _

cas de DAEMON & QUADROS (1970) e DAEMON (1974), em amostras de

varvltos de ftu, levando-os a correlacionar os rltmitos com os in
tervalos G-H1 , inferlores, do seu esquema de zoneamento da bacia.
Mals recentemente, entretanto, DINO et al-. (1987), reêstudaram pa
Linologlcamente amostras de varvltos da área de Itu, descrevendo
uma mlcroflora rlca em formas eËtrladas, particularmente, as refe
rentes ao gênero Vlttatina. A composição da mlcroflora foi consi_
derada por eles altamente sugestiva de correlação com o Íntervaro
I1 do zoneanento þalfnobloestratigráfico vtgente para o Neopaleo_
zpolco da bacia do paraná e, portanto, correspodente a estratos
superfores do Subgrupo ltararé. É possívet, portanto, que a anál1
se pal1noJ,ógica detarhada da seqüêncra sedfmentar glacíaI do sub-



grupo Itararé exposta na

informações úteis para o

dlmentar neopaJ.eozói ca.
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margem leste da bacia, venha a fornecer
esclarecfmento definitivo da história se



6. CONCLUSõES

Os mapas dos Anexos 1,7, 29, 41 e 53, repre-
sentam uma tentativa de reconstituição da evolução paleogeográfi
ca da bacia do Paraná, durante a sedimentação da seqüência neopa
Leozíica encerrada no Subgrupo ltararé/crupo Aquidauana, corres
pondendo, respectivamente, aos intervalos bioestratlgráficos G,

H, 11 e 12 + 13 + 14.

Do ponto de vista estratigráfico; os dois in
terval-os inferiores (C e U) referem-se exclusivamente ao Subgru_
po Itararé, exceção feita para a porção ocidental da bacia, onde
o intervafo basal G representa o Grupo Aquidauana. Já os interva
los 11 e 12 + 13 + I4r incluem não só os sedimentos do Subgrupo
Itararé, como também os da Formação Rio Bonito.

Consoante portanto com a evolução paleogeo -
gráfica reconstituída no presente ensaio, verifica_se que, no
curso do tempo correspondente ao intervalo bioestratigráflco G,

a sedimentação do Subgrupo Itararé/Grupo Aquidauana foi, ao que

tudo indica, de natureza predominan temen te continental em quasc
toda a bacia do paraná. Apenas uma área situada ao sul , onde se
acumulou uma seção relativamente espessa de cIásticos finos, in
clusive folhelhos, poderia estar relacionada com um ambiente on-
de prevaleceu a sedlmentação subaquática. A presença desta fei
çã,o jâ durante o intervalo G, denuncia, precocemente, o caráter
particularmente subsidente que caracterizou esta área ao longo
de toda a deposição do Subgrupo Itararé, onde sempre predomina _

ram as condições marinhas.

Junto a faixa l-este de ocorrência do interva
1o, três lobos glaciais estiveram ativos e se deslocaram de suf
pa.ra norte, nas porções meridionais da bacia, e de sudeste para
noroeste no seu setor no.rdeste. Na mesma época; a termlnação me_
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ridional do arco de Assunção teria sediado uma cobertura glaclaf
isolada, e constituído um centro de dispersão dos gelos e de for
necimento de sedimentos para leste, em direção à bacia do Paraná,

onde se depositou a seqüência eminentemente cl-ástica do Grupo

Aqu i dauana .

As prirìcipais áreas fontes dos sedimentos si
tuaram-se junto aos flancos oeste e nordeste da bacia, nem todas

necessariamente assocÌadas à presença dos l.obos gLaciais. Podem,

portanto representar o registr.o de sistemas fluviais/deltaicos
perlféricos ao ambiente glacia-I propriamente d1to, desenvolvidos
nas porções norte e nordesbe da bacia.

No Íntervalo segulnte, FI , os depocentros, de

maior intensl<lade de subsldência, desl-ocaram-se para su1 , ocor-
rendo uma substanciaL mudança na configuração da bacia. As re
giões norte e oeste permaneceram elevadas, provavelmente expondo

à erosão os sedimentos do Grupo Aquidauana,

O mesmo também ocorreu na região ocupada pe-

Lo atual arco de Ponta Grossa que, provavelmente, se comportou co

mo uma ârea alta marginal , como resultado de movimentações dife-
renciais havidsa ao Iongo de falhas al-inhadas segundo a direção
noroeste. A atuação conjunta destes elementos tectônicos com ou-
tros lineamentos de direção nordeste, determinou também o desen-
volvimento de estruturs de caráter negativo como, por exemplo,

duas áreas mais subsídentes desenvolvidas nas regiões norte e

sul daqueì-e alto marginal (sub-bacias de São paulo e Santa Cata

rina, respec tivamen te ) ,

Grande parte da região central da bâcla foi
ocupadâ por um corpo de água marinha, correspondente a um mar

epeirico raso, indicando que esta época corresponde a uma expan

são das condiçöes marinhas, Uma possíveI Iigação oceânica da ba

cia do Paranâ com um hipotético proto-oceano Attântico Su1, então

situado a oeste das bacias do Kâroo e Botswana, na contra-parte



LL4

afrlcana do Gondvana, poderia ter sido estabelecida através da

g1ão sudeste da sub-bacia de Santa Catarina, onde pnedomlnam es

pessas seções de folhelhos (depressão de Río do Sul).

A 91aclação durante o intervalo H aparentemen

te restringiu-se à borda oriental , onde três lobos glaciais es

tlveram ativos, deslocando*se em direção a bacia, no geral de su

deste e de suL, e poderiam representar os limites ocidentais de

frentes glaciais irradiadas de geleiras então sltuadas em re
giões elevadas dä região centro-sul da África. Somente um lobo si
tuado sobre o escudo Sul Rj.o Grandense não deve ter apresentado
contÍnuidade flsica com estes do norte, uma vez que entre eles se

fnterpunha uma região deprimida ( sub-bacla de Santa Catarina/ de

pressão de Rio do Sul ). É ¡em possíve1, portanto, que a reglão e-
levada representada pelo escudo Sut Rio Grandense tenha sediado

uma cobertura isolada de gelo, provavelmente alimentada peta umi
dade de um proto-oceano então lnstalado a leste daquela ârea.

Ao longo da borda orlental vários elementos

tectônicos marglnais influenclaram a disperbão de sedimentos: a

região atuatmente ocupada pelo arco de Ponta Grossa, o arco da Cg

nastra e o escudo Sul Rlo Grandense. No restante da orla da bacia
prlncipaLmente em suas porções norte e nordeste, a sedimentação
deve ter envolvldo a progradação de depósitos c1ásttcos grossos,
da margem para o lnterlor da bacia, possivelmente sob a forma de

deltas e/ou depós1tos fluviais. Distalmente, nas partes internas
da bacfa, estas seqüêncÍas sem dúvida devem ter coalescido ou in
terdigitado, com materfals cIásticos associados às condtções gIa
clais então vigentes ao J.ongo d.a sua margem orfental .

A evolução pat eogeográff ca do lntervalo H en -
volve também épocas em que a sedimentção terrestre e as condições
interglaciais permitlram o florescimento de vegetação que levou ä
formação de camadas de carvão, normalmente associadas a depósitos
deltalcos. É o caso, por exempLo, da região nordeste da bacia, on

r9
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que este intervalo inclui facies pertencentes a unidades litoes
tratlgráflcas dÍstlntas, verifica-se que quatro lobos glaciais
se deslocaram, para rorte e noroeste, ao longo das margens orien-
ta1 e sul da bacia do paraná, em dlreção ao seu interlor, Toda-
via, somente o lobo glaclal situado no nordeste da bacia perma

neceu atuante até o final da deposição do intervalo I1,

Grande parte das características paleogeo -
gráflcas do intervalo I1, se repetem no intervalo bioestratigrá
fico superlor 12 + 13 + 14, uma vez que o processo da implanta-
ção das condições pós-glaciais ge acentuou reglonalmente.

O crescfmento do suprimento de material de

trítico, em resposta ao aumento conslderável do escoamento das
águas continentais, levou à progradação dos slstemas fl-uvio-del
tálcos marginais rumo à bacia e, correspondentemente , à uma con
si'deráver expansão em área dos lobos crásticos Já reconhecidos
no intervalo anterior I1r particularmente na borda orfental , on
de se depositou a Formação Rfo Bonlto. Nesta região duas cunhas
clásticas progradaram para o lnterlor da bacla de sul e de les-
te, periferlcamente à depressão de Rlo do Sul , cuJo caráter sub
sidente ainda se fêz sentir durante o intervalo Ir+Ir+IO.

O únlco lobo glacial identtficado na bacia
do Paraná situou-se na regfão nordeste, em terrttórios do Esta
do de Sãó Paulo, onde persistiram as condlções gJ,aciais até o

final da deposição do Subgrupo ltararé. Esta última ação gta_
clal , contudo, foi antecedlda por um lntervar-o de merhoria c.ti-
mática (lnterglacÍaI), durante o qual fl-oresceu a vegetação que

deu origem às camadas de carvão na ârea de Cerqullho, São paulo.
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