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q

n

e

= ponto crítico da tensåo efetiva para a formaçåo de estruturas rupteis (Pa)

= taxa de deformaçåo (stnin nte), (Pa)

= coeficiente de fricçåo ¡ntema

= ângulo que a falha de cisalhamento laz com o sentido do esforço compressivo

principal (rad)

= ângulo diedral das fraturas (rad)

= viscosidade (Pa.s)

= densidade da água (kg.m-3)

= esforço deconente do aumento da pressão (Pa)

= aparente esforço (tensão) máxima (Pa)

= aparente esforço (tensåo) intermediária (Pa)

= aparente esforço (tensão) mínima (Pa)

= esforço compressivo ad¡cional (Pa)

= esforço de cisalhamento e resistència (Pa)

LrsTA DE SíMBOLOS &ABREVnçÕES

2A

u

tu
o

ot'

c2'

O¡'

oc

a

ec = limite de elastic¡dade de Coulomb; limite de elast¡cidade dos sedimentos sob açåo

de tensåo de cisalhamento; resistência à deformação ou à perda de tensäo (yleld

sfreng#?), (Pa)

grad¡ente potencial no sedimento indeformando (Pa.m-r)

+, = potencialidade hidráulica (Pa)

V. = potencialidade h¡dráulica da base do estrato (Pa)

V¡ = potencialidade hidráulica da base do gelo (Pa)

^V 
= diferenF de potencialidade entre a base do estrato e a base do gelo (Pa)

ôtp/ôz = pressåo potencial vertical (Pa.m¡)

a = constante empírica

C = coesäo dos sedimenios

aceleração gravitacional (m.s-2)

c = (1-n) (P¡ - P*)

þl = espessura (m)

i = gradiente hidráulico

i" = grad¡ente hidráulico crít¡co

k = permeabil¡dade do sedimento (m2)

G = permeabilidade do aquífero (m2)

ke = permeabilidade no Horizonte B (m2)

K = condutividade hidrául¡ca (m.s-r)

n = porosidade do sedimento
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P. = pressão efet¡va, defin¡da por P¡- P', (Pa)

ôP.l Az = gradiente da pressäo efet¡va (Pa.m-1)

Pi = pressåo normal exercida pelo gelo suprajåcente (Pa)

P" = pressão exercida pelo sedimento (Pa)

P* = pressäo hidrostática exercida pela água intersticial (Pa)

O. = descarga específica (m3.s-1)

QH = descarga subglacial do aquífero H (m3.s-1¡

R = parâmetro de concentração

r = constante empírica

s = constante empírica

t = tempo (s)

^t 
= diferença de tempo; tempo percorrido (s)

T = res¡stência à iensåo da rocha (Pa)

r.l¿ = fluxo de degelo basal ou taxa de denetimento basal (m.s-1)

lJ€ = fluxo de escape da água (m.s1)

Ugero = velocidade do gelo, da geleira (m.s-1)

ua = unidade de agitaçáo, padräo intemacional de fabricação

x = determinado ponto (m)

xo = determ¡nado ponto inicial (m)

Ax = diståncia perconida (m)

DDA = Diam¡ctito Deformado A de W¡tmarsum (PR)

DDB = Diamictito Deformado B de Wtmarsum (PR)

DDC = Diamictito Defomado C de Wtmarsum (PR)

DDD = Diamictito Deformado D de Witmarsum (PR)

Dml = Diamictito 1 de Jumirim

Dm2 = Diamictito 2 de Jumirim

Dm3 = Diamictito 3 de Jumirim

Dm4 = Diamictito 4 de Jumirim

DmA = D¡am¡ct¡to A de Capivari

DmB = Diamict¡to B de Capivari

OmC = Diamictito C de Capivari

GPR = G¡ound Penetnt¡ng Radat

GT = Estrutura Glaciotectôn¡ca

HFF = Horizonte Falhado e Fraturado de Capivari

PCA = Pavimento de Clastos A de Jum¡rim

PCB = Pavimento de Clastos B de Jumirim

PCI = Pavimento de Clastos lnferior de Capivari
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PCS = Pavimento de Clastos Superior de Capivari

Pm1890= Moraina de empunåo assoc¡ada ao su/Ere de 1B9O da lslândia

Pm1999= Mora¡na de empunåo assoc¡ada ao surge de 1999 na lslåndia

SEM = Scanning Electron M¡croscopy (M¡croscopia eletrônica de vanedura)

UTM = Universal Transvetsal Mercator

WARR = Wide Angle Reflexion and Refæ,c:tion

obs.: As unidades estão de acordo com a sysfème lntemationat d'unités (sl - sistema

lntemacional de Unidades).
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Este trabalho anal¡sa estruturas glac¡otectônicas presentes em sedimentos do Subgrupo

Itararé (Neopaleozóico, Bacia do Paraná), estudando os modelos de deformaçôes

glaciotectônicas e depós¡tos de amb¡ente subglacial e proglacial, nos estados de Såo paulo

e Paraná. Adicionalmente, como anál¡se comparativa, esfudou-se estruturas

glac¡otectônicas em sedimentos Recentes (lslândia) e deformaçöes ligadas a fluxos

gravitacionais de massa (Boituva). A fim de caracterizar as deformaçôes, interpretar sua

gênese e estabelecer critérios para diferenciá-las, utilizou-se anál¡ses estratigráf¡cas,

sedimentológicas e estrutura¡s. Dentre os principais resultados, destacam-se: comprovação

da ex¡stência de estruturas glacioteclônicas no Subgrupo ltararé, inclu¡ndo morainas de

empunåo neopaleozóicas; class¡f¡caçåo das estruturas glaciotectônicas relacionadas a

oconências pré-pleistocênicas; contribuiçoes aos modelos reológicos, sobretudo ao Ciclo de

Deslizamento-Aderênc¡a; considerações genéticas às deformações em Boituva, Capivari,

Jumirim e Wtmarsum; novos dados sobre pavimentos de clastos de Capivari e Jumirim;

análise de estruturas glaciotectônicas associadas a sedimentos congelados (lslândia);

anál¡se estrutural e da gênese das deformaçôes em Boituva; e discussåo dos métodos

estruturais para distinção de deformaçôes glaciotectôn¡cas e de fluxos gravitacionais de

massa.

RESUMO
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The work analyze glaciotectonic structures present in sed¡ments of the ltararé Subgroup

(Neopaleozoic, Paraná Basin), through the study of the glaciotecton¡c deformation models in

the subglacial and proglacial environment deposits, ¡n the states of Såo paulo and paraná. A

comparative analysis were developed ¡nvolving glaciotectonic structures in Recent sediments

(lceland) and deformations related to grav¡tat¡onal mass flows (Bo¡tuva). To charactenze the

deformations, interpret ¡ts genesis and establish criteria to d¡fferentiate them, stratigtaphical,

sed¡mentological and structural analyses were used. The main results of the research are:

confirmat¡on of lhe ex¡stence and characterization of neopalaleozoic glaciotectonic structures

generated in subglacial and proglacial env¡ronments; pre-Ple¡stocene glac¡otectonic

structures classifìcation; contributions to the reolog¡cal models of the "subglaciotectonic"

structures, in particular to the Sl¡de-Stick Cycle Model; interpretations of the genesis of the

Boituva, Capivari, Jumirim and Wítmarsum deformations; ¡dent¡fication of neopaleozoic push

moraines; new data about the boulder pavements of Capivari and Jumirim; description of

brittle glaciotectonic structures occurrences ¡n lceland, which where development as

consequence of the presence of frozen sediments; structural analyses of the deformations

found in Boituva, with the characterization of a landslide process; analyses on the use of
structural methods for discrimination between glaciotectônicas deformations and of
gravitational mass flows.

ABSTRACT
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1. TNTRODUçÃO

Oconências de estruturas de cisalhamento, sob a forma de falhas e dobras, que

afetam o substrato de corpos de diamictitos foram constatadas em sedimentos do Subgrupo

Itararé de d¡versas localidades. Canuto ('1985, p.125) define uma variedade (litofácies) de

diam¡ctito maciço em que um dos critérios de caracterizaçäo é a presença de uma zona de

contato ¡nferior com falhas inversas e dobras recumb€ntes nos sedimentos do substrato

(variedade C). Esta variedade de diamictito mac¡ço foi interpretada por Canuto (op c,1.) como

sendo till de alojamento, depositado na base de geleira ativa.

Na realidade, deformaçöes associadas a diamictitos ou outras litologias do Subgrupo

Itararé, por vezes, foram ¡nterpretadas por diversos autores, mesmo que de forma

equivocada (e.9.: Washbume, 1930 e Martin, '1961), como sendo de or¡gem subglacial.

Contudo, só começaram a ser estudadas com mais ênfase há algumas décadas depois da

revoluÉo nos conceitos reológlcos da interação entre a gele¡ra e os sedimentos

inconsolidados subjacentes (e.9.: Rocha-Campos ef a/., 2000).

Foi apenas no final da década de 70 e ¡nício da década de 80, que se passou a aceitar

que os processos de erosão/deposiÉo resultantes do deslocamento de geleiras nâo sáo

restritos a substratos rígidos (Boulton & Jones, 1979 e outros trabalhos que se seguiram),

como se acreditava anteriormente. Desde entåo um dos principa¡s objelivos da Geologia

Glacial tem sido interpretar as evidèncias sedimentológicas de¡xadas pelas ant¡gas geleiras,

a fim de que se possa aumentaro conhecimento a respeito da sua natureza. Os padrões de

sedimentação subglacial por elas produzidos podem, da mesma forma, serem úte¡s para o

fomec¡mento de ev¡dências da atuaçåo de processos basa¡s em geleiras e mantos de gelo,

uma vez que estes registros sáo geralmente de fácil acesso, quando comparados com suas

contrapartes modemas.

As tentativas para se conhecer as gêneses das formas e estruturas subglaciais têm,

não raro, conduzido a hipóteses conflitantes, as quais, a um tempo, não são testáveis nem

refutáveis. Consequentemente, tomou-se clara a necessidade de se estruturar arcabouços

teóricos adequados, ao abrigo dos quais se pudesse organizar e unif¡car uma ampla

variedade de fatos e hipóteses, de tal forma que fosse possível entender de que maneira as

propriedades físicas do gelo da base das geleiras controlam os processos de erosão,

transporte e deposiçäo.

Embora atualmente nåo se tenha alcançado uma situação de consenso, a origem das

estruturas glac¡otectônicäs tem, em grande parte, sido relacionada a cond¡Ées reológ¡cas

estabelecidas pela interaçáo entre as geleiras e seus substratos consol¡dados ou

¡nconsolidados que necessitam ser melhor compreendidas. O exame dessas estnrturas, à

Deformações em rochas do Subgrupo ltararé
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luz dos modemos modelos de deformaçãoformação subglac¡al (e_9.: Hart, 1995), tem

fomecido importantes dados sobre as condições reológicas e hidrológicas glaciais e suas

relações com o comportamento dinåmico dos mantos de gelo. Com efeito, o fato dessas

interações poderem produzir feiçoes indicat¡vas reconhecíveis nos sedimentos basa¡s,

potencialmente possibilita ¡nferir a natureza e o comportamento dinâmico das gele¡ras que

originaram esses sedimentos, além dos processos sedimentares típicos de ambientes

glac¡ais sob a influência de gele¡ras temperadas. Entrementes, os modelos reológicos

formulados através da caracterizaçåo de gele¡ras recentes e/ou pleistocênicas da Antártica,

Europa e América do Norte, com substratos formados por sedimentos inconsolidados, ainda

não explicam todos os resultados de recentes experimentos geotécnicos e geofís¡cos

(Tulaczyk et al.,2OO1). Realmente, no gue se refere aos complexos aspectos descritivos e

genéticos dessa relação existem atualmente dois modelos reológicos para a ¡nteraÉo

gele¡ra/substrato: o Modelo do Acamamento V¡scoso (Boutton & H¡ndmarsh, 1987) e Modelo

de Sulcamento (Tulaczyk et al., 2QQ1), além da recente proposta do Modelo do Ciclo de

Deslizamento-Aderência (S/,p-Sf/bk Cycle, Alley,2000; Boulton et al.,2OO1; Bennett, 2003),

demonstrando a necess¡dade de novas pesquisas sobre este assunto.

Outrossim, ao mesmo tempo em que evoluíam e se d¡fundiam os conceitos a respeito

de deforma@es subglaciais em substratos inconsol¡dados, avultavam-se também as

dificuldades para bem compreender a gênese destas oconências e como diferenciáJas de

outros processos de deformäçåo s¡n-sed¡mentares (e.9.: fluxos gravitaciona¡s de massa).

Uma extensäo do que foi acima comentado perm¡te considerar que a caEc{erização

de estruturas glaciotectônicas no Subgrupo ltararé poderá contribuir substanc¡almente para

elaboração de novos modelos reológicos a respeito da interação geleira/substrato, embora

ainda se sustentem diversas controvérsias envolvendo a discrim¡nação das estruturas

glaciotectôn¡cås das deconentes de fluxos grav¡tac¡onais de massa (e-9.: afloramentos de

Boituva, Washbume, 1930; Almeida, 1953; Martin, 1964; Rocha-Campos, 1963, 1967;

Rocha-Campos et a|.,1972', Gama Jr. et a1.,1992; e Cerquilho, Rocha-Campos etal., 1981;

Gravenor & Rocha-Campos, 1983; Nagali & Conson¡, 1984; Fulfaro ef a/., 1984; Rocha-

Campos ef a/., 1986; Fulfaro ef a/., 1991; Martini & Rocha-Campos, 1991; Rocha-Campos ef

a/., 2000). Neste sent¡do, vale a pena ainda mencionar gue durante o avanço de geleiras em

amb¡entes glaciomarinhos (como parece ser o c¿rso do Subgrupo ltararé na maioria dos

afloramentos de São Paulo, e.g.: Saad, 1977; Santos, 1979;1987; Santos ef a/., 1996), além

da possibilidade de oconerem estnrturas glacioteclônicas nos seus substratos

inconsolidados, a alta taxa de deposição de sedimentos nas bordas de bacias locais e a
desestabilizaçâo da p¡lha sedimentar ali acumulada podem provocar fluxos gravitiacionais de

massa, turbulentos e/ou de detritos, à frente das geleiras. Desta forma, em ambientes

glaciomarinhos é bem provável que possam ser formadas deformaçôes resultantes tanto da
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ação direta (na base das geleiras) como ¡ndireta (na porçao frontal) dos corpos de gelo em

deslocamento.

Esta complex¡dade em se definir e caracterizar estruturas glaciotectônicas em

sedimentos pré-pleisiocênicos, associada à possibilidade de descrever sua gênese no

âmbito da modelagem reológ¡ca, foram os fatores que mot¡varam a elaboraÉo deste

trabalho. Além disso, estes registros podem também ser úteis para a aferição dos modemos

modelos reológicos e h¡drológ¡cos da interaçåo geleiras/substratos inconsolidados ou

consolidados.

1,1. OBJETIVO

Tendo como base os comentários acima, os seguintes objetivos principais nortearam

esta pesquisa:

> verificar se é possível aplicar aos sedimentos do Subgrupo ltararé as classificaÉes de

estruturas glaciotectônicas normalmente adotadas em estudos sobre deforma@es em

depósitos glaciogên¡cos do recentes, e defin¡r critérios para classificar as estruturas

glaciotectôn¡cas pré-pleistocênicas, visto que os reg¡stros destas estruturas presentes

na literatura disponível não discutem a class¡ficação delas quando associadas a

sedimentos prâpleistocênicos;

> verif¡car qual modelo reológico relacionado às estruturas glaciotectÔn¡cas formadas em

ambiente subglacial melhor se aplica às deformações neopaleozóicas analisadas e, se

possível, contribuir para o aperfeiçoamento do modelo;

> aval¡ar como as pretéritas condiçôes hidrológicas controlaram a natureza e a razão da

deformação de sedimentos subglaciais;

> interpretar a origem e identificar os ambientes deposiciona¡s específicos de estruturas

de deformaÉo reg¡stradas nos afloramentos do Subgrupo ltararé analisados; e

> verif¡car se é possível d¡st¡nguir as estruturas glaciotectôn¡cas das deconentes de

fluxos gravitac¡onais de massa através de anál¡ses estruturais.

I.2. PLANO DA PESQUISA

Tendo em vista a problemática anteriormente exposta, considerou-se que as

deformaçöes afetando as rochas do Subgrupo ltararé (Neopaleozóico da Bacia do Paraná)

poderiam ser enquadradas em duas categorias, de acordo com a sua provável origem:

a) deformaçóes glac¡otectônicas (sub- e proglaciais) de reologia rupt¡l e dúct¡l de

sedimentos inconsolidados; e
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b) deformações adiastróficas, causadas por fluxos grav¡tac¡onais de sed¡mentos nåo

consolidados com reologia ruptil, dúctil ou mesmo fluidal (deslizamentos,

escorregamentos, fluxos diversos de massa ou fluidais).

Deformaçöes tectônicas e neotectônicas de reolog¡a ruptil pós-litificaçäo näo foram

cons¡deradas, po¡s não geram grandes dúv¡das ao teniar diferenciáJas das estruturas

glacioiectônicas.

Desta forma, à vista das dificuldades já apontadas em se dist¡ngu¡r, claramente,

estruturas conespondentes a cada uma das categorias acima, tomou-se necessário realizar

uma revisão de oconências atribuíve¡s, ou, historicamente, atribuídas, a cada uma delas, no

sentido de se chegar a uma caracterização estrutural coerente das deformaøes e

desenvolver cntérios para a sua ident¡ficaçäo.

Esse enfoque levou a uma ampla revisâo das informaçôes da l¡teratura e à realizaçåo

de trabalhos de campo prelim¡nares visando a famil¡arizaçäo com as pr¡ncipais oconências

conhecidas na Bacia do Paraná, e a busca de outros dados que complementassem o acervo

inicial de dados a serem utilizados na pesqu¡sa. Tendo em vista o grande número de

afloramentos disponíve¡s foi necessário um procedimento seletivo e, para tanto, foram

ut¡lizados os seguintes critérios para a seleção:

a) Qualidade da exposição (extensão, grau de preservaÉo, etc.). Este critér¡o fo¡

fundamental para o desc!¡rte do afloramento de Cerquilho (Rocha-Campos ef a/.,

2000), visto que, embora seja um ¡mportante registro a ser considerado (o primeiro

trabalho espec¡ficamente sobre glaciotectonismo no Subgrupo ltararé), encontra-se

¡ntensamente intemperizado e localizado atualmente no meio de um loteamento, o que

dificulta o mapeamento dos seus afredores. Adicionalmente, foram também utilizadas

as ¡nformações fomec¡das pelos trabalhos prévios sobre esta localidade, verif¡cando

se estes se enquadram no contexto geológico da região do Médio Tietê, como

delineado através de dados de subsuperfíc¡e (poços de sondagem rasos);

Disponibilidade de dados geológicos (estratigráficos, sed¡mentológ¡cos) prévios ou em

condições de serem ùbtidos;

Presença de estruturas de escala variada (milimétricas a métricas);

Conhecimento dos condicionamentos estratigráficos/geológicos regionais, no âmbito

do Subgrupo ltararé.

b)

c)

d)
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Em conformidade com os principais objetivos da pesquisa, foram selecionadas as

seguintes áreas de estudo (Figuras 1.3.1 e 1.3.2):

1 ) Deformaçoes glaciotectonicas.

. Afloramentos de Capivari e Jum¡rim (SP); apresentam estruturas glaciotectônicas

subglaciais rupteis, além de proporcionarem a possibilidade de comparaçöes

entre as mesmas, apesar da distância consideÉvel (aproximadamente 40 km,

calculado através das coordenadas UTM, Tabela 1.3.1). O afloramento de

Capivari localiza-se em um corte de estrada entre os km 35 e 36 da rodovia SP-

101, nas imediaçoes da cidade homônima. Em Jumirim foram levantiadas seções

próximas do km 166,6 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300) e nos cortes da

estrada de feno da FEPASA, entre os postes 174110 e'174112, que se dispõem

acima e em paralelo ao intervalo estudado da rodovia.

. Afloramentos na Colônia Menonita de Witmarsum (PR); onde ocorrem prováveis

estruturas glaciotectônicas proglaciais (poss¡velmente, morainasl de empunåo)

e diques clásticos de origem glacial. A descoberta dessas estruturas proglaciais

trata-se, possivelmente, das primeiras morainas de empunäo em sedimentos

pré-pleistocênicos descritas no mundo. Esta localidade encontra-se entre as

rodovias BR-277 e BR-376, no município de Palmeira. Mais especif icamente, as

estruturas proglaciais encontram-se na Chácara Lótus e os diques clásticos ao

lado da Companhia de Lat¡cín¡os Cancela (ver Anexo l).

. Afloramentos de Hagafellsjökull (lslândia); em virtude da possibilidade de uma

abordagem contra-atualística, através da comparaÉo de estruturas

glaciotectôn¡c€s neopaleozóicas brasile¡ras e análogos recentes de estruturas

glaciotectônicas sub- e proglacia¡s, assim como as implicações do permafrosl

nas suas gêneses. Este trabalho compreendeu as pesquisas realizadas durante

os trabalhos de campo do doutoramento sanduíche, junto à University of

Greenwich (lnglatena), na região proxima ao lago Hagavafì (lslândia) e da

geleira Hagafellsjökull-Eystri, uma geleira de escape (outlet glac¡eÒ que flui para

sul da calota glacial (rbe cap) de Langjökull no centro da lslând¡a.

1.4. CARACTER|ZAçÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO

1 Moraina (morc¡ne), designação dada à feiçåo topográRca derivada da acumulação de material

detríl¡co depos¡c¡onado diretamente pela gele¡ra, é, no nosso ponto de v¡sta. equivocedamente
traduz¡da como morena (e.9.: Suguio, 1998), dev¡do ao temor de se adotar um anglicanismo. No

entanto, a traduçåo fonélica não se mostrou eficÂ¿, faæ a existência da palavra com outro s¡gnificado
em português, pbr isto optou-se pelo termo em português, qúe se baseia no equ¡valente ¡nglês.
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. Afloramento de Boituva (SP); esta localidade foi escolhida devido às

controvérsias em relaçåo a sua gênese, visto que as deformações ali ocorrentes

já foram altemativamente interpretadas como estruturas glaciotectônicas e fluxos

gravitacionais de massa. O afloramento situa-se no km 0,5 da rodovia Vicente

Palma (SP-129), que interliga a rodovia Marechal Rondon (SP-300) à cidade de

Boituva. Apesar do nome, o afloramento encontra-se no município de Porto

Feliz, mas como tem sido tradicionalmente referido na literatura como Boituva,

esta denominação será utilizada neste trabalho.

Os afloramentos aqui referidos situam-se em municípios dos estados de São Paulo

(Capivari, Jumirim e Porto Feliz) e Paraná (Palmeira, que inclui a Colônia Menonita de

Witmarsum), (Figura 1.3,1) e na lslândia (Figura 1.3.2); suas coordenadas UTM (Universal

Transversal Mercator) apresentam-se listadas na Tabela 1.3.1.

2) Deforma$es adiastróficas de sedimentos inconsolidados.

Afloramento

Tabela 1.3.1 - Coordenadas UTM das principais localidades estudadas.

Boituva (SP)

Capivari (SP)

lslåndia

- Moraina de 1890

- Morainas de 1999

Jumirim (SP)

- Principal

- Estrada de Feno

- Poço do IG/SMA J-Gl-93 0214150 17444950 Gónego Alegre, MG

Coordenadas UTM Refer€ncia Horizontal

Witmarsum (PR)

0236650 17429387 Córrego Alegre, MG

- Pavimento estriado de Witmarsum 0618431 17187746 SAD-69 (Sth. American '69)

0253880 17458710 Córrego Alegre, MG

- Paredão Cancela

- Diamidito Deformado A 0617929 17187082 SAD-69 (Sth. American '69)

0466028 I 3122949 NAD27 - Greenland (Mh. American '27)

- Diamidito Deformado B 0618124 17187116 SAD-69 (Sth. American '69)

0466505 I 3123111 NAD27 - Greenland (Nth. American'27)

- Diamidito Deformado C 0618195 l7'187131 SAD-69 (Sth. American '69)

- Diamictito Deformado D 0618179 17187127 SAD-69 (Sth. American '69)

0215249 174439A4 Cónego Alegre, MG

- Fazenda Gehard Schoeder 0617148 17187718 SAD-69 (Sth. American '69)

0215212I7443911 Cónego Alegre, MG

- Seçäo Siegber

0618350 17187669 SAD-69 (Sth. American '69)

0619342 17186584 SAD-69 (Sth. American '69)
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A)

SP .,,,ì

Laranlal
¡r Paulista

Figura 1.3.1 - Mapa das áreas estudadas no Brasil e afloramentos do Subgrupo ltararé na borda
leste da Bacia do Paraná, nos Elados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Afloramentos: 1 =
Boituva(SP); 2=Capivari (SP); 3=Jumirim(SP); e4=ColôniaMenonitadeWitmarsum(PR).
A) Localização regional. B) Detalhe da localizaçåo dos afloramentos estudados no Estado de São
Paulo. As imagens de satélite utilizadas na Figura 1.2.18 foram obtidas através da Embrapa
Monitoramento por Satélite (2004).
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Figura 1 .3.2 - Mapa de localização das áreas estudadas na lslândia. Quadrados em verde - locais de
acampamento; linhas tracejadas - elradas de tena; área listrada - atual lago Hagavatn; área com
pontilhado grosso - antiga abrangência do lago Hagavatn; área com pontilhado fino - campo de lava;
área cinza escura - corpos de gelo; quadrado vermelho - locais de estudo das puslt moraines
(morainas de empunäo) de 1890 e 1999, respectivamente Pm1890 e Pm1999.

Nas duas últimas décadas ocorreu uma notável transformaçåo inovadora na

metodolog¡a empregada nos estudos de geologia glacial, a qual, tradicionalmente,

fundamentava-se quase que unicamente em procedimentos sedimentológicos descritivos.

Este desenvolvimento científico, passando de processos unicamente descritivos para

métodos qualitativos, æracterizados pela abordagem genética da análise de fácies no

åmbito da relaçåo processo/resposta, vem sendo proporcionado pela rápida evoluçåo das

técnicas e métodos utilizados (e.9.: métodos de dataçåo, SEM, microtectônica e análises

faciológicas). Neste sent¡do delineia-se, atualmente, uma tendência para uma abordagem

metodológica integradora no contexto dos processos sedimentares glaciais e näo-glaciais,

rematada pelo estudo de paråmetros glaciológicos, geotécnicos e reológicos.

O presente trabalho, portanto, incorpora estas novas tendências nos estudos

sedimentológicos e estratigráficos das sequências glaciogênicas neopaleozóicas brasileiras,

em particular das estruturas de deformaçåo registradas no Subgrupo ltararé.

1.4. METODOLOGIA
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A conceituaçåo de 'fácies" (derivado do latim: face, aspecto, fisionom¡a, foma,

aparência, característica ou cond¡çåo), adotada neste trabalho, é cond¡zentes com walker

(1992), segundo o qual sintetizaria o conjunto dos diferentes aspectos de uma rocha ou

unidade sedimentar anal¡sada que reflete as cond¡çôes de sua origem e a d¡stingue das

demais (Bates & Jackson,198O). Segundo Walker (op ciÚ.), o termo fácies foi Introduzido por

Gressly em 1838 e, originalmente, refer¡a-se aos aspectos litológicos e paleontológicos de

uma unidade estratigráfìca. Posteriormente, incorporou diversos s¡gnificados e passou-se a

questionar se suas atribuiçoes referiam-se à síntese de um conjunto de caracteristica ou a

uma partê festrita da unldade estrat¡gráfica analisada. Atualmente, a definição ma¡s usada é

a apresentada por Middleton (1978), e conesponde a unidades distinguive¡s através de

aspectos litológicos, estruturais ou orgânicos, que podem apresentar designaçöes informais

ou breves descriçöes, que contribuam na ¡nterpretaÉo do ambiente depos¡cional.

consequentemente, em sedimentologia, a acepção genética prevalece atualmente com

atribuiçoes restritivas, em que a fácies seria uma unidade fundamental de um sistema

deposicional. Na real¡dade, as fácies podem ser definidas em divefsas escalas e, nesse

processo, seu reconhecimento e caracterizaÉo são lim¡tados pelo tempo de estudo, pela

qualidade do afloramento e a quantidade de informa@es disponíveis, condiçöes estas

determ¡nantes para a quantidade de subdivisões.

As análises das relaçöes entre as fácies permitem estudar as sequências verticais

através de métodos mais sofist¡cados como, por exemplo, o da Anál¡se de cadeia de

Markov, a qual, em essência, é a aplicação da Lei de walter de conelação de Fácies

walker, 1992). Caso se verifique que uma sequência vertical de fácies apresenta uma

variaçáo restriia de inten'elaçåo, após a caracterização das fácies sedimentares, é possível

agrupá-las em associaçöes faciológicas coerentes e geneticamente compatíveis,

denominadas associação de fácies (Hachiro, '1991). Estes dados devem, em uma primeira

etapa, ser intefpretados em termos de processos deposicionais e erosivos, para só então

estruturar um arcabouço lógico que explique as transiçöes verticais e horizontais das fácies.

Logo, uma sequência repetitiva de fácies A a E, por exemplo, pode ser referida como

Associação de Fácies 1. Como elegantemente demonstrou Anderton (1985), esta é,

normalmente, a chave para a interpretaçåo faciológica, e é auxiliada pela presença de fácies

contendo feições diagnósticas de amb¡entes específ¡cos. Estas assoc¡ações também såo

extfemamente úteis ao se descrever afloramentos cujas diferenças entre as fácies

ultrapassam nossa habilidade em distingui-las (Walker' 1992).

cabe destacar, ainda, que uma ou mais característ¡cas da fácies pode se modificar

gradualmente, verticalmente ou lateralmente, caracterizando uma sucessäo de ftácies (e.9.:

um aren¡to com gfanocrescência ascendenle, coarsen¡ng-uPwad). Diferentemente das

1.4.1. Análisefac¡ológica
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assoc¡ações de fácies, que constituem agrupamentos de fácies com atributos int¡mamente

relacionados.

um modelo de fácies pode ser definido como um resumo de um determ¡nado sistema

deposicional. segundo walker (1992), o grande dilema na proposição de um modelo

deposicional é dist¡nguif os aspectos locais e gerais, além do que os modelos devem agir

como: norma, possibilitando comparaçôes; arc¿ìbouço e guia para futuras observaçöes;

prenunciadof de uma nova situaÉo geológica; e integrador de dados de s¡stemas

depos¡ciona¡s que o represente. os modelos físicos, embora atraentes pela relat¡va

s¡mpl¡cidade dos parad¡gmas idealizados para comparaçóes, possuem reais limitaÉes.

Enquanto que o processo é def¡nido pelo ambiente, o produto deposicional é ¡gualmente

determinado pela natureza do sedimento fomecido ao amb¡ente, fomecimento este

caracterizado como uma variável independente. Desta forma, a grande variabilidade nas

características das fácies resultântes é regra e nåo a exceção.

No que se refere aos sedimentos glaciogênicos, as modelagens de fácies e estrutural

fazem uso dos análogos modemos que são baseados em modelos físicos e matemáticos

das geleiras atuais. Desta forma, o presente estudo faz uso deste tipo de análise, pois,

ut¡lizando os dados levantados em campo e/ou obtidos através de outros métodos de estudo

(e.g.: análises estruturais e de fábrica), toma-se possível cotejar os idealizados

comportamentos dinâmicos de gele¡ras de diferentes épocas, que sefão úteis para a

elaboraÉo de um modelo consistente com os processos glac¡otectônicos subglaciais

paleozóicos do subgrupo ltararé e, adicionalmente, como estes se diferenciam dos eventos

atectônicos e tectônicos.

Trabalhos de campo requerem que o estabelecimento de hipóteses de trabalho seja

material¡zado através da elaboração de modelos, os quais, após verificação e teste de

campo, possam ser rejeitados ou aceitos como úteis à pesquisa. um modelo faciológico

glaciogênico aceitável constitui, em seu sentido amplo, um sumário desse ambiente

depos¡cional específico (ou subambiente) ou um grupo de ambientes (ou subamblentes)

estreitamente relacionados.

o modelo deve combinar todas as informa$es derivadas do campo, o gue implica que

os modelos glaciogênicos devem dizer respeito não somente às áreas junto a uma geleira e

aos processos al¡ oconentes, mas também às áreas no topo, no ¡nterior e, principalmente,

de acordo com o tema do presente projeto, sob essa geleira. contudo, como demonstra a

bibliografia especializada mais modema, näo existem, a¡nda, métodos perfeitamente

acabados e adequadOs par¿ O estudo de processos sedimentares ocorTentes SOb e no

intefior das geleiras. consequentemente, e em funçäo de seus matizes variegados, os

modelos glaciogênicos incluem, v¡a de regra, um pouco mais de incertezas do que os
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modelos de outros amb¡entes sêdimentares. Såo, näo obstante, a¡nda extremamente úte¡s

para auxiliar a ¡nterpretaçåo paleoambiental.

Desta formâ, no estudo das sucessões sedimentares nas áreas selecionadas buscou-

se a identificaÉo de fácies sed¡mentares caracterizadas primariamente por seus atributos

litológicos (granulométricos, compos¡cionais e cor), estruturas sed¡mentares e, quando

presentes, vestígios paleontológ¡cos, e, posteriormente, dependendo das relaøes entre as

fácies, o estabelecimento d@ algumas associaçôes fac¡ológicas. As análises faciológicas

foram realizadas palalelamente aos estudos estrat¡gráficos, sendo detalhadas de acordo

com o reconhecimento dos principais eventos sedimentares, a partir do arcabouço

estratigráfico.

Quando as fác¡es tomam-se complexas e enceram vários tipos de estruturas

sedimentares, é comum, ao denominálas, atribu¡r-lhes uma designaçâo de letras ou

números. Tal procedimento fo¡ inicialmente proposto por M¡all (1978) para descrever

complexos pacotes de sedimentos produzidos por rios entrelaçados, e posteriormente

estendido por Eyles ef a/. (1983) para a interpretaçáo de diamictitos glac¡ais e sequências de

d¡amictitos. Embolâ esta proposta de tipos de litofácies e perfis verticåis tenha conduz¡do à

adoçäo de esquemas descritÌvos de litofácies para muitas sequências de estratos

resultantes de diferentes processos em amb¡entes muito variados, muitos dos seus aspectos

e apl¡cabilidade são ainda controvertidos no que se refere a sedimentos glaciogên¡cos e,

portanto, nåo foram adotados neste estudo.

Os levantamentos estratigráficos e faciológicos consistiram na descriçåo detalhada

dos afloramentos e na elaboraçåo de seçoes e perfis locais. As ilustraçöes das seÉes

expostas enfatizaram o acompanhamento das fe¡çôes sedimentares, ou seja, a ¡dent¡ficação

dos contatos, geometria extema dos depósitos, extensåo lateral e geometria intema.

Dependendo da qualidade dos afloramentos, estes levantamentos foram realizados a partir

de coberturas fotográficas. Em mu¡tos casos, além do desenvolvimento de painéis

fotográficos com filmes coloridos ou fotos digitalizadas com alta resoluÉo (2048 x 1536

p¡xe¡s) e qualidade padräo ou fìna, foram confeccionados mosaicos de fotos ¡nstantâneas

(Polaroid), permitindo desenhar, no campo, sobre estas fotos, as estruturas visualizadas,

que nem sempre estão nít¡das no levantamento fotogÉfico.

Esta documentaçäo dos aspeclos geométricos extemos e o reconhecimento dos

padrões de associações de fácies e suas relações intemas decone da importância do

controle lateral e das superfícies de descontinuidades para análises faciológ¡cas. Segundo

Miall (1985), esta metodologia tem s¡do reconhecida como arquitetura deposicional

ressaltando o arcabouço tridimenc¡onal das fácies.

Tese de Doutoramento - lnstituto de Geociências / USP 11



Estilos de deformaçðes glaciotectónicas no Subgrupo ltararé, Neopaleozó¡co da Bac¡a do Paraná Alexandre Tomio (2004)

Nas análises granulométricas foram utilizados dois métodos: a p¡petagem tradicional e

a dispersão a úmido. A comparaçåo dos dados obtidos através destes do¡s procedimentos

visou ver¡ficar a efìcácia do Hydro 2000, equipamento empregado no segundo método.

O procedimento analíiico de pipetagem seguiu o protocolo padrão rfil¡zado pelo

Laboratório de Sedimentologia do Departamento de Geolog¡a Sedimentar e Ambiental do

lnst¡tuto de Geociênc¡as da Univers¡dade de São Paulo. Os resultados do proced¡mento

analítico foram d¡gitalizados em planilhas eletrônicas para cálculo da curva acumulativa,

histograma e os parâmetros estatísticos da distribuiçâo granulométrica (diâmetro médio,

desvio padráo, assimetria e curtose).

A unidade de dispersão a úm¡do (Hydro 2000) é usada para caÉcterização

granulométrica de partículas em meio líquido. Para a realização da dispersão na unidade

Hydto, ullliza-se um béquer de vidro com capacidade para 600 a 1000 ml, que faz o papel

de recipiente de dispersâo, um agitador a hélice, uma bomba de água e duas mangueiras-

conduto, uma para levar o líquido até a janela da célula e outra para retomá-lo ao béquer.

A presença de bolhas de ar no líquido (água mais partículas) compromete a

qual¡dade do ensa¡o, produzindo falsa obscuração2. A elimlnação prévia das bolhas deve

ser feita através do ac¡onamento do ultra-som, com intensidade mínima de 1000 ua

(unidades de agitaçåo, padråo intemac¡onal de fabrìcaçåo). O defloculante deve ser

ad¡c¡onado somente após encenado o uso do ultra-som e informado na entrada de dados do

softwarc Mastersizer 2000. Êm seguida, adiciona-se a amostra, em quantidade sufic¡ente

para perfazer de 50 mil a 100 mil partículas. A adiçåo da amostra deve ser feita na forma de

polpa (misturada em água destilada e deion¡zada), para prevenir problemas de flutuaçáo de

partículas devido à tensåo superficial da água. Deve também ser executada de modo

graduaf, até que a obscuraÉo at¡nja a faixa entre 10 o/o ê 2O o/o, com ¡ntens¡dade da luz

entre 70 o/o e 82 o/o.

Uma vez introduzida a amostra na concentração adequada, a medida já pode ser feita.

Segundo padrões ¡ntemacionais de granulometria a laser, estabelecidos com base

estatística, o número mínimo de varreduras (leituras de medida) é de 1200. Acima deste

número a precisåo da medida nåo melhora e, portanto, este pode ser considerado um

número ideal em termos de relação custo/benefício. O Malvem Masfelsizer tem capacidade

para real¡zar no mínimo 100 vaneduras por segundo. Desse modo, o tempo de vanedura

ideal é de 12 s.

1.4.2. Análise Granulométrica

2 obscuração é a medida da taxa de dispersäo dos raios pelas partícules sólides, indicada pela tela de
controle do soflware.
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Como o laser realiza uma le¡tura bidimensional dos grãos que passam pelo feixe,

podem oconer enos de classificaçåo em amostruls ricas em argilo-m¡nerais, gue possuem

forte tendênc¡a de atraçåo eletroquimica superficial, agrupando mais de um mineral

placóide. Estas partÍculas agrupadas (floculadas) såo interpretadas pelo software como um

grão único de dimensão ma¡or do que as partículas livres. Devido a este motivo, evitou-se a

utilizaçåo deste método nas amostras de argil¡tos, folhelhoes, ritm¡tos e das matrizes de

diam¡ctitos arg¡losos.

1.4.3. Anál¡se de fábrica de clastos

A fábrica (fabtic, em inglês) ou, segundo derivaçäo do francês' petrofábrica

l,oetrofabrique), cons¡ste na disposição espacial dos elementos componentes de uma rocha

(Suguio, 1998). D¡ferentemente das rochas metamórficas, que ex¡bem uma fábrica

secundária (ou de deformação), as rochas sedimentares normalmente apresentam uma

fábrica primária (ou de cleposiçáo). Quando se constata a ex¡stência de uma orientação,

def¡ne-se que a rocha possui uma fábrica ¡sotrópica (Figura 1.4.3.'tB e 1.4.3.1C)' em

contrapos¡Éo com uma rocha com elementos dispostos caoticamente, cuja denom¡naÉo

seria uma fábrica anisotróp¡ca (F¡gura 1.4.3.1D).

Em situação ¡deal, os mergulhos dos eixos maiores dos clastos contidos nas camadas

anal¡sadas podem ser medidos e os resultados podem ser projetados em diagramas para se

determinar a existênc¡a ou nåo de orientação preferenc¡al (Suguio, 2003). Para esta

finalidade, utilizam-se, comumente, os diagramas de Schimidt-Lambeft ou de rosáceas.

Neste estudo deu-se preferência ao diagrama de rosáceas para ilustrar as fábricas obt¡das.

Muitas vezes, a orientaçäo preferenc¡al é pouco nítida, necessitando que a sua

determ¡naÉo seja feita através de métodos estatísticos, e desta forma, no presente

trabalho, o cálculo da ofientaçåo preferencial fo¡ fe¡to através da d¡reçäo do vetor médio

(mean veclor d¡rcclion), fenamenta estatíst¡ca do shareware StereoNett (versã o 2.46)3 '

Segundo Collinson & Thompson (1989), fábricas bem organ¡zadas sugerem que os

clastos estavam livres para se moverem individualmente e independentemente uns dos

outros e que foram seletivamente incorporados ao ac¿mamento quando entåo se

depuseram em posiçáo estável. Teoricamente, a atitude final de cada partícula é uma

resposta a uma comb¡naçåo de forças que atuaram durante e logo após a sua deposiÉo. A

gravidade tende manter a partícula na sua posi$o depos¡cional original e a força de arrasto

do fluxo tentará fazer com que o clasto role, princ¡palmente no caso do eixo maior estar com

orientação transversal ao sentido do fluxo do fluído.

3 StereoNett (2.46, shareware) - Johennes Duyster, lnstitut für Geologie, Ruhr-Univers¡tåt-Bochum,
Alemanha, trttþ:ønomepage.ruhr-un¡-bochum.de/Johannes.P.Duyster/stereo/stereol .htm.
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A análise da fábrica é comumente executada quando há um enriquecimento de clastos

discóides (e¡xos a = b >> c) e alongados (eixos a r b tt c) em uma rocha rudácea,

formando inclusive imbrieaçôes de clastos. Contudo, neste cåso, podem oconer duas

s¡tuaÉes: na prime¡ra (F¡gura 1.4.3.2), o eixo a (o e¡xo com comprimento ma¡or, Figura

1-4.3.1A) encontra-se na direçåo transversal à direção de mergulho do clastos e o e¡xo b (o

eixo que apresenta o maior comprimento perpendicular ao eixo a, Figura 1 .4.3.14)

apresenta-se paralelo; no segundo caso (Figura 1.4.3.2), o eixo b é transversal e o eixo a é

paralelo ao mergulho do clasto. Exemplos da prime¡ra variante ocorrem preferencialmente

em condiçôes fluviais, onde o sentido da corente é oposto ao sentido do mergulho (a

montante) dos eixos b dos clastos. Em contrapartida, quando o eixo a é paralelo ao

mergulho do clastos, um possível exemplo seria o transporte subglacial, sendo o sentido do

mergulho do eixo a dos clastos opostos ao sentido do deslocamento da geleira e/ou do fluxo

gravitacional de massa. No entanto, como comentado por Collinson & Thompson (1989), a

utilizaçåo desses t¡pos de dados deve ser feita com muita cautela e critério, já que os

clastos, em avalanches, por exemplo, podem apresentar o eixo a mergulhando

paralelamente e no mesmo sentido que o deslocamento gravitacional de massa, ou seja,

com sent¡do oposto à imbricaçáo desenvolv¡da na ma¡or parte desse t¡po de fluxo de

sedimenios. Segundo Drewry (1986), apesar dos inúmeros trabalhos apresentados nos

últimos 100 anos sobre fábricas em sed¡mentos glac¡ais, ex¡ste ainda mu¡ta controvérsia

quanto a sua aplieabil¡dade para determinaçåo do sentido de fluxos grav¡tåcionais e de

deslocamento de geleiras. Com efeito, a influência no desenvolv¡mento da fábrìca atribuída

ao formato dos clastos constitui um fator a¡nda näo totalmente entendido e, como menciona,

por exemplo, Drake (1974), os clastos com formato de bastão, ou em ponta, normalmente

encontravam-se mais alinhados paralelamente à direçäo da geleira, do que os clastos com

formas esféricas ou discóides.

Neste trabalho, procedeu-se uma anál¡se das fábricas dos clastos de d¡amict¡tos de

Capivarti e Jum¡rim. Segundo Collinson & Thompson (1989), a fábrica de clastos em rochas

paraconglomerát¡cas, como os diamictitos, é de difícil ¡nterpretaÉo, apesar de serem

comumente usadas para determinar a orientaÉo imposta pelo mecanismo de transporte e

d¡ferenciar os diamict¡tos de origem glacial (tills), dos deconentes de fluxos de massa, ou

mesmo para discriminar diferentes tipos de tills (e.9.: till de alojamento subglacial, de till

supraglacial), através da caracferização das fábricas glacigên¡cas (Dowdeswell ef a/., 1985;

Dowdeswell & Sharp, 1986). Embora muitos tills apresentem a orientaÉo do eixo maior dos

clastos paralela ao deslocamento do fluxo de gelo, os padröes raramente såo bem definidos,

fato que dif¡culta a sua interpretaÉo.

Merece, também, ser destacado que, embora a análise da fábrica dos clastos seja um

método que pode ind¡car a orientaÉo de deslocamento do agente de transporte e
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depos¡Éo dos clastos, o desconhecimento do controle exercido pelo amb¡ente e pelos

processos deposicionais, bem como os efeitos da compac{ação pós-deposicional, colocam

em risco o uso inestriio deste método. Consequentemente, faz-se necessário considerar

que a análise da fábrica, neste trabalho, v¡sa, apenas, identificar de forma aprox¡mada a

orientação preferencial destes clastos, sem, contudo, determinar como precisos os valores

obtidos.

Os levantamentos das estruturas consistiu no reconhecimento, descriÉo,

classificaçáo, esquemat¡zaçåo e determinaçåo dos elementos estnfurais (e.9.: eixos,

flancos, planos axiais, lineaøes, clivagens, foliaçöes, planos de falha, de fratura e de juntas,

entre outros elementos), visando sempre a obtençåo de indicadores cinemáticos, quanto

factíve¡s. lnfelizmente, devido à qualidade dos afloramentos e as l¡tologias envolvidas, nem

sempre foi possível reconhecer bons ¡ndicadores cinemáticos de algumas estruturas (e.9.:

estrias em planos de falhas); contudo, em muitas situaçöes, o sentido de deslocamento foi

determinado através do reconhecimento de elementos deslocados ou de dobras de anastro.

Os dados estruturais foram medidos principalmente através da bússola modelo Gekom da

Breìthaupt Kassel (tipo Clar) e, em alguns casos, também foram utilizadas bússolas do tipo

Brunton. Algumas vezes, após a le¡tura da d¡reção das estruturas analisadas com a bússola

Clar, foi utilizada a bússolâ Brunton para as medidas das inclinaÉes, haja vista que o

clinômetro destas bússolas faz le¡turas com erro de até 1o (um grau), enquanto que as

Gekom apresentam ma¡or ¡mprecisåo (5o, cinco graus).

Para os tratamentos e análises dos dados estrutuÉis através de projeçoes em

estereogramas adotou-se o diagrama de Sch¡m¡dt-Lambert, hemisfério inferior, e os

progmmas Tecton¡csFP (versâo demo)a e StereoNett (versåo 2.46), procurando sempre ter

cuidado no formato com que os dados såo ¡nseridos nos progÉmas. O objetivo deste tipo de

análise é d¡agnost¡car a disposição espacial dos elementos estruturais associados a cada

defoîmação. Ass¡m, através das análises em estereogramas dos elementos estruturais, é

possível incorpoEr as interpretações a respeito do comportamento cinemático das

sequências analisadas. Em termos de est¡los estruturais, as posiçöes no espaço dos eixos

pinc¡pais de deformaçáo, quando relacionados às falhas, podem estar associadas a três

s¡tuaçöes extremas, sem considerar as situaçöes intermediárias (F¡gura 1.4-4.1): 1) 01

vertical, o2 e 03 no plano horizontal, caraclerizando uma falha normal, em estilo d¡stensivo;

2) 03 vertical, o1 € o2 rìo plano horizontal, caracterizando uma falha reserva ou ac€valada

(dependendo da incl¡nação do plano de falha), em estilo compressivo; e 3) 02 vertical, or e

03 no plano horizontal, caracterizando uma falha d¡rec¡onal, em estilo transconente.

1.4.4. AnáliseEstrutural

4 Tecton¡csFP (versão demo 1.6.1155-DEM) - Copyright @ 1996-2000, Franz Reiler & Peter Acs,
http://homepage. uibk.ac.aVhomepa gel c7 1 5 I c7 1 5081.
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Figura 1.4.4.1 - Orientação de falhas com relação aos eixos principa¡s de deformação. A) falhas
nomais; B) falhas reversas; C) falhas lransconentes, (Park, 1989).

Na determ¡naÉo dos esforços tectôn¡cos ou atectônicos (glac¡otectônicos) geradores

dos padrões de fraturamento, por exemplo, ou seja, na identificaÉo dos campos de

tensöes, procurou-se identificar a coneta individualizaçåo e ordenação cronológica dos

conjuntos de estruturas analisadas, além da ordenação estratigráf¡ca rigorosa dos

sedimentos estudados, para melhor aplicaçåo de modelos de interpretação.

Com relação às análises de sistemas de juntas e fraturas, visando a definiçåo dos

esforços geradores, atentou-se para seus reais significados, devido às possíveis

interpreta@es controversas quanto à natureza (de extensão, c¡salhamento ou híbridas) e ao

fato de poderem estar relacionadas a múltiplas fases (Hancock & Engelder, 1989). No caso

de juntas ou fratutas de extensåo, o eixo de extensão máxima (os) orienta-se

perpendicularmente ao plano da estrutura. Já no caso de juntas ou fraturas Ce cisalhamento,

ocorem famílias conjugadas, estando o eixo de compressáo máxima (o1) localizado na

bissetriz do ângulo agudo formado pelos planos conjugados.

Em muitos casos, também fez-se uso das ferramentas estatísticas dos programas

TeclonicsFP e StereoNett. Nas análises sobre as fábricas dos clastos e as fraturas

glciotectônicas, por exemplo, foram usados d¡agramas de Rosáceas (Rose dlagrams), que é

um tipo de representação gráfica de frequência direc¡onal de elementos lineares (e.9.:

fábricas de clastos) e planares (e.9.: frâturas), (Suguio, 1998). Conforme já mencionado no

tópico sobre as análises de fábrica, outra feffamenta estatística utilizada foi a direSo do
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vetor méd¡o (mean vec'tor d¡Êction) do StereoNett, que, conforme o próprio nome indica,

calcula a direção do vetor que representa a média dos elementos lineares anal¡sados. Nos

estudos sobre dobras côn¡cas foi aplicado o cálculo dos autovetores, que v¡sa a obtenÉo de

três vetores ortogonais entre s¡, autovetores 1, 2 e 3, de forma que representem as

concentrações máx¡ma, ¡ntermediária e mínima, respectivamente. No caso das dobras

cônicas, os pólos dos planos obtidos nos flancos das dobras formam uma guirlanda máxima,

e, assim, os autovetores 1 e 2 têm que estar contidos nesta gu¡rlanda. Consequentemente,

o autovetor 3 coincidirá com o e¡xo da dobra, podendo ser usado para este fim, visto que em

dobras côn¡cãs o eixo da dobra é o pólo da referida guirlanda máxima. Outra finalidade dos

autovetores foi nas análises conjuntas de duas famílias de fraturas (e.9.: fraturas

conjugadas), visto os valores obtidos do autovetor principal (autovetor l) co¡ncid¡rem, em

mu¡tos casos, com a direçåo do esforço máximo (o eixo de compressåo máxima, or),

enquanto que o autovetor 3 representará o esforço intermediário (o2), visto que, em fraturas

conjugadas, a direção com menor concentração de vetores coincide com este esforço.

1.4.5. Outras ativ¡dades

As atividades de escritório @mpreenderam a montagem de seções e perfis

estratigráf¡cos levantados no c¿¡mpo, fotointerpretação detalhada e levantamentos

bibliográficos- As atividades de laboratério consistiram em descriçöes de seçöes delgadas.

V¡sando fornecer subsíd¡os para um bom desenvolvimento do tema e atualizaÉo dos

conhecimentos, foi dada ênfase à constante consulta bibliográfica. Esta at¡vidade contou

não apenas com uma extensa revisåo bibliogÉfica, princ¡palmente sobre glaciotectonismo,

como também, especif icamente, sobre as oconências de estruturas tidas como

glaciotectôn¡cas reg¡stradas no Subgrupo ltararé, assim como em outras unidades

geológicas brasileiras. Este levantamento contou com a contribuição de pesqu¡sadores

intemacionais (e.9.: Matthew R. Bennett da University of Boumemouth, lnglatena; Slawek M.

Tulaczyk, University of Califómia, EUA; Chirs D. Clark, University of Sheffield, lnglatera;

Frederik M. van der Wateren, Vrije Universiteit, Holanda; Sjoerd J. Klu¡v¡ng, Un¡versity of

Alabama, EUA; & James F.P. Cotter, University of Minnesota, EUA), e possibilitou a

compilação de um bom acervo bibliográfico e de conhec¡mentos-

Além dos métodos já c¡tados, também foram tentativamente empregados dois

métodos geofísicos: o GPR (Ground Penetnting RadaÒ e o WARR (Wide Angle Reflexion

and RefÊc.t¡on). lnicialmente estes dois aparelhos foram utilizados no afloramento de

Capivari com o auxílio do Prof. Dr. Jorge Porsani (IAG-USP). lnfelizmente, estes

equ¡pamentos não se most€ram eficazes na determinaÉo da cont¡nuidade lateral das

fe¡ções geométricas relacionadas aos pavimentos de clastos e às deforma$es, devido a

grande concentraçåo de minera¡s argilosos. Na lslândia, vislumbrou-se a possib¡lldade de
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ut¡lizar o GPR para determinar, de maneira ind¡reta, a forma das deformaÉes

glaciotectônicas das morainas de empunåo. Contudo, novamente, a experiência foi

frustrada, pela inutilização dos aparelhos. Embora essas ocon"ências tenham prejud¡cado os

estudos geofís¡cos, foi possível levantar, na lslândia, um perfil geofísico de baixa qualidade,

mas que, mesmo assim, demonsttou algumas fe¡çöes de anastro típicas de mora¡nas de

empunão.
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2. TRABALHoS ANTERToRES NAs Ánens ESTUDADAS

z.i. SUBGRUPo rraRanÉ

O Subgrupo ltararé, unidade estrat¡gráfica neopaleozóica da Bac¡a do Paraná, que

expöem-se nas áreas bras¡leiras estudadas, compöe-se bas¡camente de rochas clást¡cas

representadas por aÍenitos, argilitos, siltitos, ritmitos, folhelhos, diamiclitos e conglomerados,

alem de poucos registros de rochas carbonosas, na forma de le¡tos de carväo. A litologia

mais comum é o arenito, cuja granulaçåo vada de muito fina a grossa, frequentemente

feldspático, em geral mal selecionado, com matriz síltico-argilosa e cores claras variando

entre rosadas, amareladas e esbranquiçadas. Com relação às estruturas sedimentares, os

arenitos são c¡mumente maciços ou apresentam estÍatif¡cações cruzadas tangencia¡s e

acanaladas, além de estratificações do lipo "hummocl0rs', estratificações gradat¡vas e

marcas onduladas. Entre as rochas clást¡cas pelít¡cas, destacam-se as estruturas maciças,

as laminaçöes plano-paralelas e cruzadas de pequeno porte, as estruturas deformadas,

gradat¡vas e de sobrecarga, além de pistas de organ¡smos e concreções. Os d¡amictitos, por

sua vez, apresentam estrutura normalmente mac¡çâ, embora localmente apresentem

estratificaçôes incipientes e deformaÉes, matriz arenosa a arg¡losa, contendo clastos

dispersos, que variam de m¡l¡métricos a métricos (além de raros decamétricos) de litologias

variadas, ta¡s como granito, gnaisse, quartzito (raros aroxeados), arenitos, filitos, entre

outros, sendo que alguns facetados e/ou estriados.

Clastos facetados e/ou estriados são considerados como uma das evidênc¡as de

filiaçäo glaciogênica desta un¡dade litoestratigráf ica, embora nâo seja estia a única. A

cåractenzação da influência de eventos glaciais na deposiçäo desta unidade se deve a

oconência de: pav¡mentos ou superficiess, s¡mples ou múltiplas (Figura 2.1.1), estriadas

e/ou sulcadas, com raras marcas em crescente; pavimentos de clastos; "rochas

moutonnée6"; pseudomorfos de cunhas de gelo; estruturas glaciotec{ôn¡cas; clastos caídos

(Figura 2.1.2), depósitos de chuva de detritos proven¡entes de icebergs, entre outras

oconências.

Ëm termos geotectônicos verifica-se que com a aglutinaçåo final das placas

tectônicas, no Carbonífero, e formação do continente Gondvana, desenvolveu-se o

arcabouço tectôn¡co da Bacia do Paraná com os lim¡tes estruturais atuais, estabelecendo-se

o eixo depos¡c¡onal da bacia entre os alinhamentos de São Jerônimo-Curiúva e do Rio Tietê

(Saad, 1977; Fúlfaro ef a/., 1982). Contudo, anteriormente, já no pré-Devoniano, a área da

t Diferem-se quanto a sua formação, sendo o termo pavimento aqui utilizado quando a rocha estriada
e/ou sulcada estava consolidada, enquanto que supefícìe pere os caso em que o sublreto estava
inconsol¡dado ou "mole" (soñ).
o Argumenta-se que a forma mais coneta para designar a rccna moutonnée de Salto, seje como
estruturas glaciais do lipo whale back, devido a presença de estrias em toda a sua extensão, como
um dorso de baleiâ (Rocha-Campos, ¡nformaçåo verbal).
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f¡gY.t 2.1.1 - Superf'rcie glac¡al múltipla, estriada e sulcada, de palmeira (pR), na BR-277.
lnfelizmente, este importante sítio geológico foi parcialmente destruído ao ser utilizàdo como área de
empréstimo de areia para as obras na rodovia. Foto de lvo Trosdtorf Junior. Escala: martelo
geológico.

-=ð
" /r'

-.-¡-

Figura 2.1.2 - Matacåo caído em folhelhos glaciomarinho em Rio Negro (PR). Escala: pessoa com
1,80 m de altura.
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bac¡a apresentjava-se grandemente anasada pela erosåo, apresentando-se no geErl plana e

desprovida de grandes depósitos conglomerát¡cos associados. No intervalo de tempo

compreendido entre o término da sedimentaÉo devoniana e o ¡níc¡o da deposiçáo do

Subgrupo ltararé, o processo erosivo marginal foi retomado, provocando um anasamento

complementar do embasamento pré-cambr¡ano e devoniano circundanie sobre os quais se

assentaram as geleiras que atingiram a Bac¡a do Paraná.

Entre as princ¡pais estruturas tectônicas que influenc¡aram a deposiÉo do Subgrupo

Itararé, destaca-se o Arco de Ponta Grossa, que é interpretado como tendo sido gerado

princ¡palmente no Mesozóico, associadamente ao vulcanismo básico juro-cretácico (Santos,

1987). Contudo, diversos autores apontam evidências de comportamento tec.tônico at¡vo

pré-Mesozóico na regiåo. Mapas de isoespessura total do Subgrupo ltaraÍé (e.g.j Norlhfleet

ef a/., 1969) ou de intervalos cronoestratigráf icos da unidade (Santos, 1987; Santos et a/.,

1996), por exemplo, delineiam uma área mais elevada s¡tuada na área do atual arco. outros

dados, entretanto (Daemon & Quadros, 197O; Zalân ef a/., 1991), mostram que o

comportamento tectônico da área foi longevo tendo variado de pos¡t¡vo a negativo durante o

Neopaleozóico- Esse comportamento foi, sem dúvida, um dos principa¡s fatores que

controlaram tanto a subsidênc¡a, ocasionando deposiçåo na região do arco, como sua

elevação e exposi$o [frosdtorf Jr., 2002).

Após o Frasniano (Devon¡ano Superior), a porçåo sul do Arco de Ponta Grossa,

ass¡m como toda a Bacia do Paraná, sofreu movimento epirogên¡co ascensional que a

expôs à erosão. Consequentemente, o limite superior do Grupo Paraná, tanto em superfíc¡e,

quanto em subsuperfície, é de natureza erosiva (Almeida et al., 1980). Ainda, segundo

Trosdtorf Jr. (2002), a inconform¡dade angular que separa o Grupo Paraná e o Grupo

Tubaråo é tênue e indistinta em afloramento, mas bem reconhecivel em âmb¡to reg¡onal. O

hiato perdurou até o Estefan¡ano (Carbonífero ¡nfer¡or ou médio; Santos ef a/-, 1996), e este

longo periodo de exposiçäo produziu extensa superfície, onde posteriormente se instalou o

lobo glacial Paraná (Frakes & Crowell, 1969; Santos, 1987). Na porÉo sul do Arco de Ponta

GrOSsa, essa superfície extremamente plana apresenta um leve basculamento para norte

(Northfleet ef a/., 1969), da ordem de 7' (Canuto, 2001; Canuto et al., 2oo1)-

Uma caraclerística marcante é a presença de lineaçôes, conespondentes a falhas

NW-SE, que cruzam o arco, que controlaEm grande parte da sedimentação durante o

Permo-Carbonífero, condicionarando os grandes ciclos sedimentares e estratigráficos

(transgressäo e regressão) presentes na área (Canuto, 2001; Canuto et al., 2OO1).

Alinhamentos NE-SW eståo relacionados a falhamentos e diques e/ou sills de d¡abásio da

Formaçåo Sena Geral.

De acordo com Schneider et al. (1974), a sedimentação permo-carbonífera do

subgrupo ltararé, nos estados da regiáo sul do Brasil, deu-se inicialmente atlavés de
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depós¡tos continentais (Formação campo do r"n"nt"ffi
marinhos (formaçóes Mafra e Rio do Sul). A forte influência glacial se faz sentir em todos os

níveis desta unidade (Santos ef a/., 1996), ¡nclusive no topo da sua sequência estratigráfica,

conforme constatado e comentado neste trabalho (vide Capítulo 4). Embora o nível do mar

continuasse a sub¡Í, cobrindo toda a bacia já no Eoperm¡ano, uma importante progradação é

verif¡cada em algumas áreas do "Mar ltararé". Uma cunha de depósitos clásticos arenosos,

hoje aflorante principalmente nos estados de Santa Catarina e Paraná, invadiu este mar sob

a forma de pacotes deltáicos (Formaçåo Rio Bon¡to). Uma vez cessado este influxo clástico,

os sedimentos voltam a ¡ndicar uma transgressåo marinha (Formaçao palermo), tendo

ating¡do um máximo de expressåo em área durante a deposiçåo de folhelhos betuminosos

do Subgrupo lrati (Hachiro, 1996). Posteriormente, seguiu-se uma sequência regressiva

formada pelas formaçöes Teresina, Rio do Rasto e Corumbataí (Zalán ef a/_, 1991).

A rev¡säo extensiva da evoluçäo do conhecimento e o atual estado da arte desses

tópicos não são objet¡vos específicos da presente tese. Este subcapítulo almeja, contudo,

por em evidência a complexidade da subdivisäo desta unidade estratigráfica e as princ¡pais

idéias que compóem a resenha histórica da evoluçâo geológica da área. No setor paulista

da Bacia do Paraná, os conhecimentos acerca da estratigraf¡a e dos processos que

condicionaram a deposição dos sed¡mentos glaciclásticos durante o Neopaleozóico da Bacia

do Paraná parecem ser ainda insuficientes para gerar a concórdia entre os pesquisadores.

lnúmeros trabalhos já foram realizados na tentativa de caracterizar e compreender a

distribu¡Éo e a gênese destes sedimentos, enfatizando as sucessóes de eventos, os

ambientes deposicionais e a evoluÉo paleogeográfica do Subgrupo ltararé (vide relaçåo

dos principa¡s trabalhos na Tabela 2.1.1), e, mesmo assim, ainda não foram sdicientes para

promover uma adequada individualizaçäo de unidades mapeáveis e a compreensäo da

inter-relação entre as diversas associa@es fac¡ológicas presentes. Tal fato f¡ca evidente

quando se verifica, por exemplo, a subdivisåo litoestratigráfica proposta por Schneider el a/.

(1974), que só pode ser reconhecida nos estados de Santa Catarina e sul do paraná.

Desde os primeiros trabalhos sobre a estratigrafia do Grupo Tubarão, envolvendo

tentativas de subdivisão do ltararé, todos os autores se depaÉram com vários problemas.

Destes, a principal limitaçâo, que afeta as tentativas de reconstituiçäo dos ambientes de

deposiçåo do ltararé e, adicionalmente, sua d¡visão em unidades ¡ndependentes, resulta da

extrema vanaSo lateral e vertical de fácies que o Subgrupo ex¡be, e a ausência de

camadas-gu¡as com extensão regional que permitam a divisäo e a conelação

litoestEt¡gráfìca consistente dessa espessa sequência sedimentar (Santos, 1987)_ Esta

situaSo está cond¡cionada à variabilidade dos ambientes de sedimentaçåo que presidiram a

deposição desse conjunto de rochas.
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Os prime¡ros trabalhos a abordar ¡nfomalmente o ltararé foram os de Derby (1878

apud Oliveira & Leonardos, 1943), na entåo Província do Paraná, que menciona a

oconência de depósitos de blocos pol¡gênicos e arenitos com seixos, na base da "Sérìe

Campos Gerais", assentados sobre o devoniano fossilífero de Ponta Grossa, e de Ol¡veira

(1889 apud Massoli, 199'l), o primeiro a descrever "grés e sctrrl#os7 sem sílet'', de idade

"carbonífera ou perm¡ana", aflorantes nos vales dos rios ltapetininga e Paranapanema, por

ele denominados "grés de Pofto Feliz". No eRtanto, o primeiro reg¡stro de glaciação

neopaleozóica na Bacia do Paraná é creditado à carta escrita pelo Sr. Orville A. Derlry ao

Sr. Waagen, em 1888 Waagen, 1889), incrementando, com dados sobre a América do Sul,

o trabalho anteriormente apresentado sobre as glac¡ação carboníferas no mundo (Waagen,

1888). Cabe, aqu¡, também enfatizar, os memoráveis trabalhos da Commissão Geográphica

e Geológica da Província de Såo Paulo, da qual Defby fez parte, que reforçaram a

caracterizaçåo deste ambiente glac¡al, como por exemplo, Florence (1907) que menciona a

oconência de "camadas glaciaes" (grés, conglomerado e t¡ll¡to), subjacentes às "camadas de

Tatuhy", nas regiões de ltapetin¡nga-Tatuí e na antiga ferov¡a entre lta¡ci e Sâo Pedro.

White (1908), em seu clássico trabalho sobre as unidades da Bacia do Paraná,

introduziu o termo cronoestEtigráfico "Série do Rio Tubaráo', ou simplesmente "Série

Tubarão", para designar os sedimentos glaciais e as camadas de carvão, inseridos na base

do "Systema de Santa Catarina", sendo, portanto, d¡retamente assentados sobre o

embasamento e sobrepostos por depós¡tos pós-glaciais da "Série Passa Dois" Cfabela

2.1.1). A des¡gnação glacial, contudo, assim como para Derby Waagen, 1889), foi atribuída

somente pela presença de depósitos de "boulders" (clastos) imensos (métricos) de gran¡to,

gnaisses, quarEito e de outras rochas sotopostas, frequentemente envoltos em matriz

argilosa, acinzentada e sem estratificação aparente (diamict¡tos maciços), denominados

como "Conglomerados Orleans" e descritos nos estiados do Rio Grande do Sul, Santa

Catarina, Paraná e Såo Paulo. Até entåo, näo haviam sido descritas estruturas t¡picamente

indicativas de processos operantes em ambientes glaciais (e.9.: estrias glaciais, clastos

estriados e facetados), mas já se vislumbrava a poss¡b¡lidade de conelação com os

"conglomerados" de origem glacial Dwyka da regiäo africana. A subdivisáo, proposta por

Wh¡te (op c¡t.), da "Série" Tubarão apresentiava, da base para o topo, c¿¡peando o

embasamento granítico: grés amarelo e scltrsfos, seguldos de os "conglomerados" de

origem glacial (Conglomerados de Orleans). Enquanto que o pós-glac¡al era representado

por arenitos feldspát¡cos associados a folhelhos cinzentos e c¿lmadas de carvão, contendo a

flora de G/ossopferrs, denominados "Arenitos Rio Bonito" e "Folhelhos Palermo'. A "Série'

7 Em alguns trabalhos antigos (final do século XIX e início do século XX) era comum a adaptação de
termos oriundos de outras línguas, no caso do francês e grego, sendo, respectivamente, arenito (,i'.
grès) e folhelho (gr. skt¡lsfos)
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Tubarão, então proposta em Santa Catarina, conteria 32 m de sedimentos glacia¡s e 248 m

de sedimentos pós-glaciais.

O reconhecimento da oconência de sedimentaçäo de caráter glacial só foi possível

através de Woodworth (1912), com a identificação de vários níveis de "tilitos" no ltararé

(Série Glacial), nos estados de Såo Paulo, do Paraná e de Sânta Catarina, o qual também

descreveu cherfs (sílex) no Estado de São Paulo sim¡lares aos presentes na África do

Sudoeste (protetorådo da Alemanha, atual Namíbiå). Na real¡dade, a pr¡ncipal contribuiçåo

de Woodworth foi ter constatado a presença de clastos estriados em testemunhos de

sondagem da Comissåo Geográfica e Geológica e em tilitos, com destaque paÉ os

depósitos ao longo da linha fénea entre as cidades de ltararé e Jaguariaiva, próximos ao

poste 234 e ac¡ma do rio Jaguaricatú, no Estado do Paraná, que teria originado a

denominaçáo Jaguaricatú paË esta glaciação.

Posteriormente, Pacheco (1927) atribu¡ria à glaciação permiana de Mandissununga os

denominados "Tilitos de Cosmópolis", aglomerado de seixos e blocos, mais ou menos

angulares, lisos ou polidos e mesmo estriados de rochas variadas, em matriz argilo-arenosa

e sem estratificaçáo, da "Série Glacial".

O termo ltararé surgiu com Oliveira (1927) após o desmembramento da Série Tubaräo

de White (1908) em duas sequências: "Série ltararé" (inferior), glacial, e "Série Tubaräo"

(superior), pós-glacial, contendo carváo e flora de G/ossopfer's. A "Série" ltararé incluiria

sedimentos compostos por seixos e calhaus de rochas de dimensöes consideráveis,

dispersos em matriz argilosa, descritos por Oliveira (op cit.) na bac¡a hidrogråf¡ca do rio

Itararé, no Estado do Paraná. Desta forma, a origem do nome estar¡a assoc¡ada a esta

oconência, v¡sto que seria imprópria a manutenÉo da denominação "Orleans", termo este

aplicado a um dos "membros" menos característicos desta série, enquanto que, segundo

Ol¡veira (op cft), a denominaçåo "Jaguaricatú", teria aplicação à fase tilítica destes

depós¡tos.

Washbume (1930) fo¡ o primeiro a considerar o ltararé como uma unidade

l¡toestratigráfica formal - Formação (Glacial) ltararé - sendo constituída por sed¡mentos

glaciais, lacustres e fluviais, de idade carbonífera e posicionada na coluna estratigráfica

entre as fomaçoes Faxina (devoniana) e Tatuhy (carbonifera), base e topo,

respectivamente, contudo, normalmente o contato basal encontra-se, no Estado de Såo

Paulo, com rochas metamórficas e ígneas do cristal¡no. Devido à ausència de grandes

corpos de conglomerados, que caracterizariam os depósitos formados na frente de geleiras

atenadas, e a abundância de argila entre os tilitos, Washbume (op c¡t.) considerou que as

geleiras teriam avançado para corpos subaquáticos. Outros importantes legados deste

trabalho são suas observaÉes sobre a oconência de sedimentos várvicos e sedimenios

com clastos caídos e a interpretaÉo do sentido do deslocamento da geleira, para oeste ou
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noroeste, dado este relacionado à direção do primeiro reg¡stro entáo atribuído a estnfuras

deformadas subglac¡almente (glaciotectônicas) do Bras¡1, no mun¡cípio de Porto Fel¡z.

A partir da década de 40, muitos autores passaram a debater as classif¡caÉes

estratigráficas adotadas e o uso inadequado do termo "Tubaräo", defendendo a volta à

proposição inicial de Vvh¡te (1908), além da definiçåo coneta dos limites entre as unidades

glaciais e pós-glaciais, visto que alegavam haver evidências de interd¡g¡taçoes entre as

respectivas fácies. lsto se deu, sobretudo, após os trabalhos de Washburne (1930) e Leinz

(1937), que fomeceram importantes informaçóes a respe¡to da glaciaçäo neopaleozóica, tais

como descriçöes de fe¡çôes glac¡ais, dados sobre direção e deslocamento do gelo e a

oconência de sedimentos com caráter várvico no Brasil. Almeida (1945), por exemplo,

baseando-se em Oliveira (1927), inicialmente dividiu a un¡dade glacial em Série ltararé e

Grupo Bon¡to (Série Tubarão), as qua¡s representariam duas glaciaÉes distintas, separadas

por uma transgressão marinha relacionada a um ¡nterglac¡al. No entanto, o termo Rio Bonito

já estava sendo adotado na regiáo sul como equ¡valente das unidades pós-glacia¡s, e, sendo

assim, Almeida (op cd) concluiu, com base nos critérios da prioridade e pelo que dispunha o

então "Código lntemacional de Taxionomia EstEtigráfica", que o conjunto de sedimentos

glaciais, flúvio-glac¡ais e marinhos, com carvão permo-carbonífero, deveria ser chamado de

Série Tubaråo, conforme White (1908). Na real¡dade, houve um equívoco ao se

conelac¡onar os c€rvões inter-glaciais com pós-glaciais, e Almeida (op cit, p.15), inclusive,

fez o seguinte comentário:

"/Vão sei até que ponto se pode consrderar os caryões do Panná e de outros

esfados do sul do BÊs¡l como pertencentes à Séie ltamré, ¡sto é, formados antes do

último episódio glac¡al. Faltam secções de detalhe e suf¡c¡entemente amplas na

ma¡oda das áreas de ocgfiênc¡a de carvão do Grupo Bonito, e o conhecimento que

até agon possue do nosso pemo-catþonífero não permite mu¡ta generalização".

Para Gordon Jî. ('1947), o ltararé conservaria o mesmo nome introduzido por Oliveira

(1927), porém caracterizado pelo conceito litoestratigráfico de grupo, e inclu¡ria todos os

sedimentos glac¡ogên¡cos (gerados pela ação direta do gelo) e também os depósitos fluviais,

lacustres e marinhos neles intercalados, ass¡m como os leitos carbonosos entremeados. O

Grupo Guatá ¡nclu¡ria os sedimentos com restos vegeta¡s e camadas de carvão, sobrepostas

ao Grupo ltararé, sendo subdividido em Formação R¡o Bon¡to e Folhelho Palermo.

Em '1946 fo¡ reportada por Marger Gutmans, no "ll Congresso Panamericano de

Engenharia de M¡nas e Geologia", a descoberta da roche moutonnée de Salto, no trabalho

intitulado 'Estrias glacia¡s no Estado de Sáo Paulo" (Barbosa & Almeida, '1949), seis anos

depois de ter s¡do enconfuada a prime¡ra superfíc¡e estriadas sobre um granodiorito, com

direção N348, entre Sáo Bento e Mafra (Barbosa, '1940). lnfelizmente, consta que o trabalho

de Gutmans nåo foi publicado, embora tenha sido uma valiosa contribuição oral.
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Barbosa & Almeida (1949), baseados em dados obtidos em diversos afloramentos de

Såo Paulo e na sondagem de Araquá (SP), propuseram as formações ltu (glacial inferior),

Capivari (transgressäo marinha), Gramadinho (glacial médio), Tietê (glacial superior) e

Itapet¡ninga (pós-glacial), como subdivisões da Série Tubarão para a área da bacia do rio

T¡etê (SP). Neste caso, a transgressão marinha da FormaÉo Gramadinho seria evidenciada

por fósseis marinhos encontrados próximos à c¡dade de Capivari, enquanto que as camadas

de carvâo do rio Sorocaba (Mato Seco e Cerquilho) e no rio Capivari, da Forma@o Tietê,

oconenam, estratigraficamente, aba¡xo das camadas do "T¡l¡to Juru Mirim" (Jumirim), a

última oconência glac¡al neopaleozó¡ca. Posteriormente, Barbosa & Gomes (1958) inclu¡riam

a Formação Elias Fausto entre as fomaçöes ltu e Capivari, que anteriormente fazia parte da

Formaçåo ltu. Segundo estes autores, justif¡cava-se essa separaSo porque o conjunto Elias

Fausto era essencialmente glacial, representando o avanço das geleiras sobre os

sedimentos flúvio-lacustrinos da Formação ltu, bem ma¡s antiga que o T¡lito Salto, da base

desta formaÉo.

Estas colunas geológicas (Barbosa & Almeida, 1949 e Barbosa & Gomes, 1958),

entretanto, caíram em desuso devido, sobretudo, à inexistência de continuidade lateral e a

ausência de l¡mites definidos entre as unidades, o que ¡nviabilizou seu uso em tmbalhos de

mapeamento. Além do mais, na década de 50, principalmente nos estados da região sul,

alguns trabalhos a¡nda mantiveram a denominaçåo 'Grupo ltararé", segu¡ndo os autores que

os precederam. Beuerlen (1955), por exemplo, subdividiu o Grupo ltararé em quatro

unidades glaciais separadas por sed¡mentos considerados interglacia¡s. Conelacionou,

ainda, apesar da grande diståncia, as camadas de "tilito" a outras descritas nos estados de

Såo Paulo e Sania Catarina. Maack (1946) e Lange (1954), a partir de horizontes marinhos

conelacionáveis paleontologicamente, e cons¡derando a possível extensão regional dessas

unidades, subdividiram o ltararé em diferentes formaçöes, d¡stingu¡ndo sedimentos glácio-

marinhos e glác¡o-continentais. Loczy (1964), complementando estes trabalhos, subd¡v¡diu a

"Série" Tubaråo em: fácies glacial cont¡nental inferior (Palmeira), Forma$o Passinho

(primeira ingressåo marinha) e fácies glacial continental superior O¡etê). Segundo Loczy (op

crl.), a FormaÉo Passarinho seria um ót¡mo horizonte-guia, pois representava "uma

deposiÉo estratigráfica fixa". Todos esses trabalhos, no entanto, foram abandonados por

nåo se comprovar a continuidade lateral das camadas-gu¡a marinhas propostas por tais

subd¡v¡sões.

Petri (1964) e Rocha-Campos (1967) abandonaram definitivamente o temo

cronoestrat¡gráf¡co "Série'Tubaråo e adotaram a designaÉo litoestratigráf¡ca de Grupo, no

mesmo sentido de Gordon Jr. (1947), flabela 2.1.1), class¡f¡cando, ainda, o ltararé, como

Subgrupo. Para Petri (f 964), o Subgrupo ltararé consistiria de "5 a 6 níveis de tilitos

¡ntercalados em conglomerados, arenitos, folhelhos, calcários, arg¡l¡tos, siltitos, varvitos e
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pequenas camadas de carvão". Admitia, a¡nda, a possib¡lidade de interd¡gitaçáo entre o

glacial e o pós-glac¡al, de modo que, parte do Grupo Guatá, de Santa Catarina,

conesponderia à parte do ltararé, de Säo Paulo. Segundo Rocha-Campos (1967), o

Subgrupo ltararé inclu¡ria sed¡mentos tipicamente glaciais, além dos relacionados

ind¡retamente com a glaciação. Esta sequência inferior glacial e os sedimentos pós-glac¡ais

- Subgrupo Guatá nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná - foram por

ele considerados essene¡ålmeRte sincrônicos- Estes sedimenios pós-glaciais, em Säo Paulo,

såo agrupados na Formaçåo Tatuí, juntamente com a Formação Taquaral, do Subgrupo lrati

(Grupo Passa Dois, Permiano), sobreposta (Hach¡ro, 1996).

Northfleet ef a/. (1969) separaram, dentro do Grupo Tubarâo, a FormaÉo ltararé,

sobreposta pelas forma$es Rio Bonito e Palermo. Como critério operac¡onal para def¡nir a

base da Formação Rio Bonito, colocaram o contato na base do primeiro nível de arenito

acima do mais alto diam¡ct¡to da sequência sedimentar do ltararé.

Andrade & Soares (1971) diferenciaram, na zona do médio Tietê, três intervalos na

"Formação" ltararé. O ¡ntervalo basal apresentaria conglomerados e aren¡tos

conglomeráticos, sobrepostos por siltitos, ritmitos e folhelhos, com ralEts oconências de

diamictitos; afloraria na regiåo de ltu, Salto e Campinas, com 200 m de espessura. O

intervalo médio conteria arenitos méd¡os, argil¡tos, ritmitos, folhelhos e siltitos aos quais se

associariam o carvåo de Monte Mor e esparsas lentes de diamictilos. Sua espessura

máxima chegaria a 600 m, aflorando em Porto Fel¡z, Tietê, Monte Mor e Capivari, onde

ocorerÍam ainda fósse¡s marinhos. O pacote superior conteria arenitos grossos, passando

abruptamente para siltitos, ritmitos e folhelhos, sobrepostos por arenitos finos a

conglomerát¡cos, e d¡amict¡tos, situando-se no topo da sequência do carvão de Cerqu¡lho; a

espessurEt máx¡ma de 150 foi levantada entre Tietê e Laranjal Paul¡sta.

Soares (1972), enfocando o limite glac¡al/pós-glacial do Grupo Tubaråo em Sáo Paulo,

considerou a Formação Tatuí conespondente, por homotax¡a, ao Grupo Guatá dos estados

do sul, näo constituindo, contudo, a mesma un¡dade litoestratigráfica. Ressaltou, ainda, a

existência de uma quebm no reg¡stro estratigráfìco entre o pacote glacial e o pós-glac¡al no

centroleste de São Paulo, afirmando que "a base do Tatuí é uma superfície de

descontinuidade na sedimentaçåo, sob a forma de uma discordåncia erosiva". Saad (1977),

entretanto, baseado, sobretudo em evidênc¡as bioestrat¡gÉficas, não reconheceu tal

discordånc¡a.

Landim (1973), para os mesmos sedimentos agrupados sob a denominação de

Subgrupo ltararé (Petri, 1964; Rocha-Campos, '1967), utilizou o termo Formação ltararé,

embora tenha reconhecido ser possível o desmembramento em outras formaçôes tåo logo

surg¡ssem novas informaÉes. Advogou, ainda, o topo do ma¡s alto diamictito como o

contato entre os sedimentos glac¡ais e pós-glaciais da Formação Tatuí.
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Em 1974, Schneider e colaboradores publicaram uma revisão estratigráfica da Bacia

do Paraná, subdividindo o proposto Supergrupo Tubaråo e elevando o ltararé à categoria de

Grupo, subdiv¡dindo-o nas formaÉes Campo do lenente, Mafra e Rio do Sul, classificação

essa válida somente para os estados de Santa Catarina e Paraná (Tabela 2.1.1). Em Såo

Paulo, o 'Grupo ltararé" permaneceu indiviso, segundo esses autores, pela falta de

trabalhos de detalhe que comprovassem a continuidade lateral das formaÉes definidas no

sul. Como caraclerística pÍincipal da unidade, cons¡deraram a oconência de diam¡ctitos

como refletindo a influênc¡a glacial em seus diversos ambientes deposicionais.

Saad (1977) distinguiu no Subgrupo ltararé em quatro un¡dades informais ffabela
2.1.1), baseando-se na predominância de clásticos grossos e finos presentes nas unidades

levantadâs em seções de superfície prat¡camente paralelas ao mergulho das camadas. A

partir da base, denominou os conjuntos de A, B, C e D, com predominância, altemada, de

clásticos grossos e f¡nos, respectivamente. Cons¡derou, a¡nda, um conjunto E equivalente à

Formaçåo Tatuí. Essa foi, até entäo, a mais abrangente proposiçäo de subdiv¡såo do

Subgrupo ltararé, ainda que de caráter informal, pois englobou a porção centro e sul do

Estado de Sâo Paulo.

Soares ef al. (1977), ¡ntroduz¡ndo o conceito de análise ambiental como suporte a

trabalhos de cunho estrat¡gráfico no Subgrupo ltararé em São Paulo, reconheceram quatro

associaçöes litológicas apenas na porçåo superior da unidade (Assoc¡aÉes l, ll, lll e lV)

Clabela 2.1.1). O próprio autor, entretanto, afirma não ser uma classificaçáo válida à toda a

bacia, devido à limitaçoes da área de estudo e a constante recorrência de l¡tologias em

todos os níveis do ltararé- Constataram, porém, a oconência de associaçöes litológicas com

signif¡cado genético, nåo adotadas formalmente em função da pequena extensäo da área

investigada.

Em 1979, o convênio ÐAEãUNESP perm¡tiu a realizaçâo do mapeamento faciológico

do "Supergrupo" Tubarão no Estado de São Paulo, na escala 1:50.000, tendo s¡do entäo

proposta a divisäo estratigráfica informal do "Grupo" ltararé nas un¡dades lnferior (arenitos e

lamitos), Média (arenitos finos, s¡ltitos e lamitos) e Superior (arenitos finos a grossos e

lam¡tos), (Tabela 2.1.1). Este trabalho englobou toda a porção aflorante do ltararé em São

Paulo, não tendo havido, porém, um controle de campo compatível com a escala adotada,

valendo-se principalmente da fotointerpretaçáo para del¡mitaçåo das unidades propostas.

Além disso, a caracterização das unidades não foi devidamente estabelecida, v¡sto a

reconência dos litotipos descritos.

Fúlfaro ef a/. (1980), por entenderem que a subdivisão do 'Grupo' ltararé proposta por

Schneider et al. (1974) era vá¡ida tão somente na área{¡po, rebaixaram-no à categoria de

formação, cons¡derando assim o ltararé estratigraf¡camente ¡ndiviso- No entanto, Wu et al.

(19e0) e Gama Jr. ef a/. (1980) dividilam faciologicåmente o "Grupo" ltararé em três
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unidades litoestratigráficas (lnferior, Média e Superior), conforme sugerido pelo trabalho do

convênio DAEË/UNESP (1 979).

Gama Jr. et al. (1982), considerando as subdivisöes de Schneider et at. (1974) paÊ o

Grupo ltararé como näo operacionais em toda a bacia, adotam a simplificação anteriormente

introduzida por Fúlfaro ef a/. (1980), mantendo o ltararé na categoria de Formação para toda

a bacia. Esses autores separam a Bacia do Paraná em setores (sul, centro, noñe e

nordeste), postulam que o contato entre as formações Rio Bonito e ltararé era concordante

e diácrono (sendo mais antigo no sul e mais novo no domín¡o nordeste), e afirmaram que a

Formação Palermo se sobrepunha concordantemente à Formação Rio Bonito nos domínios

centro e sul, passando ambas lateralmente à FormaÉo Tatuí nos domínios norte e

nordeste.

Fúlfaro ef a/. (1984) consideraram os sedimentos glaciais sotopostos à Formação

Tatuí como pertencentes à "Formação" ltararé, tida como ¡ndivisa. No entanto, redefin¡ram a

"Formação T¡etê", de Barlcosa & Almeida (1949), como sendo pós-glacial, originada pelo

Íetrabalhamento dos sedimentos glacia¡s do ltararé, e situando-a estratigraficamente no

Grupo Guatá, e cons¡derada sincrônica à Formaçäo Rio Bon¡to Cfabela 2.1-1).

Landim ef a¿ (1986), estudando a bacia do baixo rio Capivari, adm¡tiram a ex¡stência,

no "Grupo" ltararé, de duas un¡dades genét¡cas distintas: sistema delta¡co com incursöes

glacia¡s, na parte média; e sistema costeiro, na porçáo superior. O sistema deltaico incluiria

as oconências de fósseis mannhos de Hortolândia e Capivari e o carvåo de Monte Mor,

sendo denominado Membro Capivari. O registro rochoso do s¡stema coste¡ro foi denom¡nado

Membro T¡eiê, conespondendo à Formação Tietê de Fúlfaro ef a/. (198a) e à Formaçåo Rio

Bonito. À porçåo inferior do "Grupo" ltararé, ident¡ficadas nas regiöes de Campinas, Salto,

Itu e Sorocaba, e composta por diam¡ct¡tos recobertos por argilas laminadas, denominaram

Membro Porto Feliz-

Stevaux et al. (1987) propuseram uma coluna estratigráf¡ca para o Subgrupo ltararé,

na reg¡åo de Capivari, a qual compreenderia, a partir da base, as formações ltu, Capivari e

T¡etê Oabela 2.1.1), com algumas modif¡caçôes da descriÉo original de Barbosa & Alme¡da

(1e4s).

Santos (1987) subdividiu todo o Subgrupo ltararé em intervalos bioestrat¡gráf¡cos, com

base em informaçôes de superfície e subsuperfície, com base nos dados de pal¡nologia

utilizados por Daemon & Quadros (1970). Estas ¡nformaÉes poss¡b¡litaram o refinamento do

quadro paleogeográf¡co estimado para todo o ltararé.

Em seguida, França (1987, 1994) e França & Potter (1988) retomaram o termo Grupo

para designar o ltararé, e o dividiram em três formações: Lagoa Azul, Campo Mourão e

Taciba, a partir de dados de diagrafia geofísica de subsuperfície, sendo aflorante somente a

Formaçâo Taciba Cfabela 2.1.1). Esta d¡visäo, no entanto, a¡nda gera controvérsias, pois
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a¡nda nåo se resolveu o problema do d¡fícil reconhecimento, em campo, dessas unidades e

a ausênc¡a de controle bioestratigráfico. Aliás, a denominaÉo "Taciba" foi empregada

inadequadamente por esses autores, pois Soares et al. (1979) ut¡lizaram o termo "Taciþa"

para des¡gnar uma fácies da "FormaÉo" Bauru, o que contc¡ria o disposto pelo Código de

Nomenclatura Estratigráf ica.

Verifica-se, portanto, que ainda existe muita controvérsia, particularmente no setor

paulista da Bac¡a do Paråná, sobre qual a hierarquia estratigráf¡ca ma¡s adequada e eomo

se deve subd¡vid¡r esta unidade com sedimentos neopaleozóicos depos¡tados num período

com forte influência glac¡al. Desta forma, utilizou-se, parå as áreas analisadas no Estado de

Säo Paulo, a classificaçåo adotada por Petri (1964) e Rocha-Campos (1967), visto que a

soluÉo destes problemas não faz parte das metas deste trabalho. Consequentemente, nas

localidades de Boituva, Capivari e Jumirim, além de suas adjacências, esta unidade será

des¡gnada por "Subgrupo ltararé", na forma indivisa. No Estado do Paraná, ma¡s

especificamente na regiåo de \Mtmarsum, adotou-se a classificaçäo de Schneider ef a/.

(1974), cuja sedimentação permo-carbonífera do Subgrupo ltararé é subd¡vidida, do ma¡s

antigo para o mais recente, em forma@es Campo do Tenente, Mafra e Rio do Sul.

2.2. BOTTUVA (SP)

O afloramento situado no km 0,5 da rodovia Vicente Palma (SP-129, Figura 1.3.1), que

interliga a rodovia Marechal Rondon (SP-300) à Cidade de Boituva, embora local¡zado no

município de Porto Feliz, tem sido tradicionalmente referido na literatura como Bo¡tuva,

denominaçåo esta que será ut¡lizada neste tEbalho. Esta localidade serve para ilustrar

alguns aspectos da atual controvérsia a respeito da origem dos sedimentos glacia¡s

deformados, em particular no que tange à discrim¡nação entre depósitos glaciotectôn¡cos

(Washbume, 1930; Almeida, 1953; Martin, 1964) e os resultantes de fluxos gravitacionais de

massa (Rocha-Campos, 1963, 1967; Rocha-Campos et al.,1972; Gama Jr. et at., 1992). E

importante, portanto, que se tente caracterizar e, se possível, distinguir os do¡s processos e

seus produtos através da comparação entre os parâmetros sedimentológicos e de geolog¡a

estrutural. Com efeiio, como vem sendo constatado no Pleistoceno e no Quatemário, os

dois ambientes apresentam mudanças previsíveis de facies (e.9.: Thorsteinsson &

Raymond, 2000), as quais, no contexto dos fluxos gravitacionais de massa, säo controlados

por parâmetros sed¡mentares, enquanto que, no que se refere à gênese glacioteclônica,

estes são tanto sed¡mentares como tectônicos.

Além disso, ex¡stem certas similaridades entre as estruturas resultantes desses dois

processos, na med¡da em que ambos afetam sed¡mentos com variáveis conteúdos de água

intersiicial e baixa resistência à deformaçåo. Sequências glac¡ogênicas, marinhas ou

tenestres, såo usualmente compostas por sed¡mentos resultantes de processos de fluxos
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gravitaciona¡s de sedimentos, corentes de traÉo, agradaçåo e chuva de partículas/grãos

(rain-ouq, com mudanças de facies prev¡síve¡s e relacionadas à distância da margem do

gelo. Ëm contraste, o movimento de sedimentos no ambiente glaciotectônico subglac¡al é

controlado pela açåo direta da geleira, onde a deformaçåo por cisalhamento é o processo

dominante. Desta forma as mudanças de facies estão relacionadas à ¡ntens¡dade da

deformação resultante, å pressåo efet¡va atuante sobre os sedimentos subglaciais e à
natureza desses sed¡mentos.

Um estudo integrado como o aqui proposto, é, portanto, potencialmente útil para uma

tentativa de caracterizar e d¡stinguir esses ambientes, ass¡m como paË¡ lançar luz sobre

eveniuais controvérsias que possam surgir, e algumas delas, na realidade, já tem surgido,

no estudo da seguência glaciogênica encenada no Subgrupo ltararé.

Washbume (1930, p. 24) p¡oneiramente referiu-se a deformaÉes que, a seu juízo,

teriam sido provocadas por deslocamentos das geleiras neopaleozó¡c€ls sobre sedimentos

inconsolidados (deformaçoes glac¡otectônicas) do Subgrupo ltararé. Suas interpretiaçöes

foram baseadas em observaÉes e análises de dobras que afetaram sedimentos do

Subgrupo ltararé ao norte de Porto Feliz, as quais sugeriam um sentido de esforço para

oeste e, deste modo, foi o prime¡ro a ¡nterpretar o sent¡do de movimento das geleiras

cont¡nentia¡s neopaleozó¡cas na Bacia do Paraná através de dados estruturais, embora a

interpretaÉo da gênese das estruturas estivesse equivocada, de acordo com os resultados

apresentados neste trabalho. Outro problema a complicar as tentativas atuais de estudo

dessas oconências é a difìculdade de identif¡car sua precisa localizaçåo no cåmpo. Alme¡da

(1953), por exemplo, a s¡tuava como possivelmente local¡zada na margem esquerda do rio

T¡etê, nas v¡zinhanças do km 135 da rodov¡a entre Porlo Feliz e Tietê.

Estruturäs semelhantes, expressas sob a forma de intensas deformações afetando

cãmadas de "varvitos" e folhelhos, foram posteriormente reconhecidas no km 166,4 da

Estrada de Feno Sorocabana, próximo de Porto Feliz, e no km 156, pouco além de

lndaiatuba (Barbosa & Almeida, 1949; Almeida, 1953). Barbosa & Almeida (1949, p. 8)

consideraram estas deformaçöes como resultantes da diferença de competência entre as

camadas laminadas e as de aren¡to que nelas se ¡ntercalavam, durante as deformaÉes

causadas por intrusões de corpos de diabásios (sills e/ou diques), como, por exemplo, um

sill com 40 m de espessura que aflora nas proximidades.

No que conceme ao afloramento localizado no km 0,5 da rodov¡a Vicente Palma (SP-

129), que ¡nterliga a rodov¡a Marechal Rondon (SP-30O) à cidade de Bo¡tuva, aqui

¡dentificado como Bo¡tuva, Almeida (1953) o ¡nterpretou como condizente com o estudo

apresentado anteriormente por Washbume em 1930. No referido trabalho, Almeida (op clf.)

menciona que constatou ali a presença de camadas nâo deformadas sendo capeadas por

30 m de sedimentos dobrados e falhados, eliminando, desta forma, a relação, sugerida por
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Barbosa & Alme¡da (1949), de causa e efeito entre r ¡W
deformaçäo dos sed¡mentos.

A natureza das deformaçöes, sua ¡ntercalação entre camadas não dobradas e a

presença da cobertura de diam¡ciito såo os pnncipais argumentos que Almeida (1953)

utilizou para atribu¡r sua gênese às pressóes exercidas pelos avanços de geleiras sobre

depósitos lacustres, embora o capeamento por camadas de diamict¡to nåo tenha s¡do

observado em nenhum afloramento da localidade. Anal¡sando a orientaÉo das dobras, em

part¡cular os planos axiais e as superfícies de falhas, método também utilizado por Martin

(1961, 1964), Almeida (1953) ¡nferiu que a movimentaçåo da massa de gelo ocoffeu para

NW interpretação condizente com a de Washbume (1930) e com as já entåo conhecidas

estrias glaciais da rocha moutonnée de Salto, SP (Gutmans, 1946, apudAlmeida, 1948).

Martin (1964, p. 45), contudo, foi o único que ¡lustrou, esquematicamente, em

diagrama Schmidt-Lambert (Figuras 2.2.1 e 2.2.2), suas interpretaçöes a respe¡to das

defomaçöes do afloramento citado por Almeida (1953). Através destes diagEmas Martin

(op cio conjeturou que o sent¡do dos esforços, que teriam originado as estruturas

assimétrìcas redobradas, seria unidirecional e com sentido de NE pafa SW. Concluiu que

este esforço estaria relacionado à passagem de uma massa de gelo sobre o sedimento

inconso¡idado. Nesta linha de raciocínio, verifica-se que tais consideraçöes foram reforçadas

pela mençåo anterior de Alme¡da (op cit.) a respe¡to da ex¡stência de um horizonte

deformado, aparentemente c¿¡peado por aren¡to e diamict¡to com camadas imbricadas e

acavaladas, cujas dire@es säo semelhantes às das dobras em questäo. No entanto, não se

tem conhecimento, atualmente, a respeito de outras referências sobre este segundo

afloramento e sobre a exatidão quanto a sua localizaçäo; Almeidâ (op c,¿) menciona apenas

que se encontrava a 800 m a oeste do afloramento aqui denom¡nado Boituva.

Rocha-Campos (1963), por sua vez, interpretou as estruturas de Bo¡tuva como

deformaçöes produzidas por escorregamento subaquático de sedimentos sob efeito da

gravidade, interpretação esta que prevalece atualmente. Além das estruturas já

mencionadas por Almeida (1953), Rocha-Campos (1963) comenta que a sequência

"várvica" (rítm¡ca) de siltitos e argil¡tos possui dobramentos compl¡cados, com muitas dobras

reviradas, deitadas ou recumbentes, cortadas por falhamentos. Na parte basal do

afloramento, notou ele a oconência de dobramentos interpretados como resultantes de

recalque de sobrecarga (load casf), com camadas de arenitos horizontais na sua parte

superior, sobre sedimentos "várv¡cos" mais plásticos.

Ainda, segundo Rocha-Campos (1963), näo se verificou a assoc¡aÉo direta, ou pelo

menos próxima, de t¡l¡to, ou outro depósito glacial, com as sequências dobradas, mesmo

supondo-se que os antigos sedimentos glaciais tivessem sido erodidos, devido à diståncia

entre tais depósitos e as faixas deformadas e nåo deformadas. Suas observações sugerem
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que os dobruìmentos apresentam c¿¡racterísticas de deformaÉo plást¡ca: espessamento nas

cristas dos ant¡clinais e sincl¡nais, estruturas em constriçöes (pinch and s-we//) das camadas

de arenito, com variações de espessura muitas vezes descontínuas, além da presença

comum de estruturas do tipo de recalque por sobrecarga. Desta forma, Rocha-Campos

(1963) ¡nterpretou que as deformações teriam sido causadas por s¡mples esconegamento

subaquático em lagos proglaciais, onde a movimentação dos sedimentos teria sido fac¡litada

pelo decl¡ve primário da margem da bacia. Um pequeno aumento da inclinação do declive,

part¡cularmente causado por compactaçáo diferencial, seria um fator com capac¡dade de

desestabil¡zar a p¡lha sedimentar e provocar a mov¡mentaÉo do material, uma vez que os

leitos de areia, saturados de água e intercalados em sedimentos plásticos como siltitos e

argilitos, são bem instáveis nestas condições. Logo, parte das deformações ter-s+¡a

originado por aumento de carga resultante do maior afluxo de areias, durante um período de

degelo.

BOITUVA

(Ð E¡xo ax¡al ob6ervado
Ó Eixo arial construfdo

BOITUVA
(Porçäo leste do corte)

Figufa 2.2.1 - Diagrama com dedos estruturais
da porção oeste do afloramento de Boituva
(SP) e esquema interpretat¡vo das estnfuras,
sem escala. (Martin, 1964, fig.1 I , p.45).

Figura 2.2.2 - D¡agrama com os pólos axiais
observados na porção oeste do afloramento de
Boituva (SP) e esquema ¡nterpretativo das
estruturas, sem escala. As duas setas
presentes na porçâo inferior a d¡reita do
d¡agrama representam a rotação dos eixos
(Martin, 1964, R9.12, p.46.)
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Posteriormente, Gama Jr- et al. (1992) complementaram as observações de Rocha-

Campos (1963), sugerindo que as várias camadas de arenitos maciços intercaladas na

porçåo basal da sequência, resultaíam de um empilhamento de facies geradas por conente

de turlt¡dez, de diferentes intensidades, derivadas de eventos discretos de transbordamento

de conentes confinadas em canais subaquosos. Estes, também, consideram os

esconegamentos acima da superfÍcie de deslizamento como sendo o fim dos eventos de

transbordamento.

2.3. CAPTVART (SP)

O afloramento localizado em um corte de estrada entre os km 35 e 36 da rodovia Sp-
101, nas ¡med¡ações de Cäpivari, é importante para o presente estudo, pois poderá permitir

melhor compreendet a inter-relaÉo entre deformações glac¡otectôn¡cas e os pav¡mentos de

clastos associados a diam¡ctitos. Os trabalhos real¡zados nesta local¡dade contaram,

inicialmente, com a colaboração do atual pós-graduando Rodrigo Artur Perino Salvett¡ no

estabelec¡mento da estratigrafia, sedimentologia, fábrica dos clastos e mapeamento

geológico, em deconência do seu projeto de iniciaçåo científica do CNPq finalizado em julho

de 2000 e ¡ntitulado: "Contribuiçåo à origem de pavimentos de clastos glaciais no Subgrupo

Itararé (Neopaleozóico), em Cap¡vari, SP" (Salvetti, 2000).

Até o presente momênto, as informaøes d¡sponíveis a respeito do afloramento de

Capivari enfatizaram a gênese e as carac{erísticas dos dois pavimentos de clastos ali

oconentes (Rocha-Campos et al., 1976, 1977, 1992, 1993; Cotter et al., 1992; Salvetti,

20O0), tendo sido apenas comentada, brevemente, a possível existência de estruturas

glacioteclôn¡cas associadas à sequència local.

lnicialmente, Rocha-Campos et al. (1976) descreveram do¡s pavimentos de clastos

oconentes em dois níveis estratigráficos diferentes dentro de um único diamictito, como

sendo do tipo intratillito- Análises posteriores perm¡tiram constatar que se tratava de

pavimentos de clastos do tipo ¡ntert¡llito (Rocha-Campos et al., 1992, 1993; Cotter ef a/.,

1992), e que os reg¡stros estratigráf¡cos presentes representavam, pelo menos, 3 (três)

fases de avanço e recuo da maÍgem de um corpo de gelo tenestre.

Segundo o modelo da gênese dos pavimentos de Cap¡vari proposto por Rocha-

Campos eÍ ai. (1992) e Cotter ef a/. (1992), os pavimentos resultariam de múltiplos avanços

de geleiras, possibilitando a deposição de till basal, e dos consequentes recuos das

margens dessas gele¡ras, quanto oconia erosäo e concentraSo seletiva dos clastos, que

seriam relocados por um novo avanço.
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A área pesquisada local¡za-se no Município de Jumirim, Estado de São Paulo,

distando aproximadamente 150 km de Såo Paulo. Há vários acessos part¡ndo da cap¡tal

paulista à área analisada, dentre os quais sugere-se a segu¡nte trajetória: rodovias Castelo

Branco (SP-280), Antonio Pires de Almeida (SP-127) e Marechal Rondon (SP-300). Os

afloramentos analisados encontram-se no lado esquerdo do km 166,6 a 167,6 da Rodovia

Marechal Rondon (SP-300), no sentido de Laranjal Paulista, e nos cortes da estrada de ferro

da FEPASA, s¡tuado logo acima, em ambos os lados do corte, entre os postes 174110 e

174112, que se encontram paralelos ao intervalo estudado da rodovia.

Os trabalhos ma¡s antigos gue se referem a esta regiåo, atribuem-lhe o mesmo nome

da entäo estaÉo fenov¡ária da E. F. Sonocabana: "Juru Mirim" (que em tupi-guarani

significa pequeno salto), que, com o passar do tempo, tomou-se simplesmente "Jumirim". A

citação geológica mais antiga está registrada no trabalho de Barbosa & Almeida (1949), que

já atribu¡ram aos diamictitos a denominação genét¡ca de "t¡lito", destacando-os como

membro (Membro Tilito Juú Mirim) da entåo "Formaçâo Tietê'.

Barbosa & Almeida (1949) nåo descreveram os diam¡ctitos, apesar de os

denominarem 'tilitos", mas destacam as suas possíveis conelaçöes com outros

afloramentos e ¡mplicaçoes estratigráficas. Segundo eles, o "Tilito Juru Mirim" poderia atinglr

20 m de espessuti¡ e seria sepaÉdo, no contato superior da então'FormaÉo ltapetin¡nga"

(equivalente a atual FormaÉo Tatuí), por arenitos finos. Estes "tilitos" seriam conelatos aos

identificados na sondagem no.4 de Anhembi, entre as profundidades 282,8 e 305 m,

capeando 10,8 m de arenitos brancos e folhelhos cinzas, sucessåo esta também verif¡cada

pelos pesqu¡sadores nas cercanias de Jumirim.

Barbosa & Almeida ('1949) chamaram a atençáo para a posição estratigráfica destes

"til¡tos', que, segundo eles, encontravam-se acima das oconências de carvåo de Cerquilho,

Mato Seco e rio Capivari, as qua¡s, desde aquela época, apresentam incertezas a respeito

de seus posicionamentos estratigráf¡cos (e.9.: o carvão de Cerquilho). Näo cabe aqui

esclarecer, ou mesmo tentar esclarecer, tais dúvidas que ainda persistem, mas sim referir às

primeiras citações deste último evento glacial reg¡strado no Neopaleozó¡co do Estado de

São Paulo. O fato é que o diamictito aflorante nas ¡mediaøes da cidade de Jumirim foi, por

vezes, cons¡derado um marco estErtigráfico do térm¡no da sequênc¡a glac¡al, aqui

denominada Subgrupo liararé.

Com relação ao afloramento aqui analisado, verifica-se que, até o presente momento,

a maioria dos trabalhos anteriomente realizados na área concentraram-se na análise dos

pav¡mentos de clastos que ocorrem intercalados na seçäo local (Rocha-Campos ef a/., 1968,

1969; Rocha-Câmpos ef a/., 1972). Estas concentraçöes horizonta¡s de clastos, facetados e

estriados, dentro do diamicl¡to, interpretados como decorrentes de açåo glacial, foram

2.4. JUMTRTM (SP)
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descritas pione¡ramente por Rocha-cam pos et at. (196g), no afroramento ao longo do teito
da antiga fenovia sorocabana. Neste afroramento, Rocha-campos ef af (1968)
descreveram um pavimento de crastos (pav¡mento B, Lucio, il99) entarhado no topo da
sequência cuja base encontra-se ao níver da rodovia sp-300 situado ¡mediatamente mais
abaixo. A posterior descoberta de marcas em crescente e estfias graciais sobre a face
superior de um dos matacões do pavimento (Rocha-campos ef a/., 1969) refoÍçou as
ev¡dênc¡as sobre uma origem graciar para os pavimentos de crastos, de modo anárogo aos
oconentes em sedimentos do pleistoceno da América do Norte.

Mais recentemente Rocha-campos ef at (1992) e cotter ef a/. (1gg2) discutiram várias
hipóteses a respeito da provável origem dos pavimentos de clastos de Jumirim, tendo como
base os reexames dos afroramentos s¡tuados na estrada de feno. Desta forma foi possíver
reconhecer a oconência de outros níveis de diamict¡tos e um segundo pavimento de crastos.

Diferentemente do apresentado nos trabarhos anteriores, pires (2001, p.57) interpfetou
os congromerados da base do afroramento sur da Rodovia Marechar Rondon (sp_300), aqui
refeñdos como pertencentes à Associaçâo 4, como depósitos do tipo F5 (facies de
granulaçåo grossa) da crassific€ção de Mutti (1gg2 apud Deila Fávera, 2000). Esta
atribuição imprica em uma gênese do depós¡to como associada a eventos ocofridos
imediatamente após a transformação de um fruxo hiperconcentrado para uma conente de
turb¡dez de arta densidade- os arenitos com granodecrescência ascendente sobrejacentes
aos congromerados, såo cons¡derados poi" p¡res (op. cit.) como equivarentes à Facies Fg de
Mutti ('r992 apud Dera Fávera, 2ooo), ou seja, depósitos produzidos pera concentração de
sedimentos após um särto hidráurico, seguido de deposição de sedimentos em suspensäo.
Este quadro assim derineado imprica estar diante de um contexto de robos depos¡cionais,
onde conentes de turbidez arenosas de arta dens¡dade seriam depositadas a part¡r da
suspensão e por esforços tracionais localizados em ambientes canal¡zados.

No entanto, esta interpretação, aparentemente, nåo considera a possibiridade de
serem esses depósitos do tipo frúvio-derta¡cos, mais especificamente do t¡po pranície de
lavagem subaquática (suóagueous outwash) de Rust (1g77). objeções à interpretação
proposta por Pires (2001), começam a se estnfurar quando se ¡ntegfa os demais dadÖs
presentes no afloramento ao conte)do estratigráfico local, principalmente no que conceme:
aos sedimentos sirtosos com fósseis vegetais, aos pavimentos de crastos, aos aren¡tos
deformados, à superfície estriada e aos diamictitos, que ocorrem rogo acima deste depós¡to
e que serão detalhados mais adiante.

O nível de conhec¡mento alcançado até o momento, peÍmite manter a hipótese de que
o afloramento de Jumirim pode se constituir em mais um exempro de estruturas
glaciotectôn¡cas rupteis registradas no subgrupo ltararé. Este afloramento não só possibir¡ta
o seu cotejamento, em termos de processos, com o afroramento de capivari, e permit¡ndo,

Alexandre Tomio (2004)
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desta forma, compreender melhor e de modo mais claro os eventos que influenc¡aram a
gênese dos pav¡mentos de clastos ocofrentes em ambas as localidades, mas também se

tomou um fätor ¡mportante em termos da sua estrat¡grafia e das novas ocorrênc¡as de

fósseis de plantas descobertas através deste estudo.

2.s. WTMARSUM (PR)

A Colônia Menonita de Witmarsum (PR) localiza-se entre as rodovias BR-277 e BR-

376, no municíp¡o de Palmeira. A importância geológica desta localidade, náo reside

somente no recém inaugurado "Sítio Geolog¡co das Estrias Glaciais de \Mtmarsum,, (Figuras

2-5.1 e 2.5.2), mas também em outras oconências de estruturas subglacias e proglaciais

que afloram na regiåo.

Todavia, com exceção do trabalho de Trosdtorf Jr. (2002), que as menciona,

praticamente não há reg¡stros de trabalhos sobre estruturas glaciotectônicas na região. Os

trabalhos anteriormente desenvolvidos nesta local¡dade e adjacências ou foram de

mapeamento geológico básico, como as folhas de Quero-Quero, porto Amazonas, Campo

Limpo e Contenda (Fuck ef a/., 1965; Palka ef a/., 1965; Muratori eú a/., 1965; Trein ef af,

1965), ou estão relacionados aos pavimentos estriados por abrasåo glacial sobre arenitos

da Formaçåo Fumas (Devoniano) ou às superfícies estriadas em diam¡ct¡to e arenito do
próprio Subgrupo ltararé (Fuck & Bigarela, 1967; Bigaretla et at., 1967; Rocha-Campos,

1967; Canuto, 1985; Santos, 1987; Santos ef ai., 1996; Vesely & Ass¡ne, 1998; Rocha-

Campos ef af, 1999; Trosdtorf Jr. et a1.,2001, Trosdtorf Jr.,2002; Trosdtorf h. et at., no

prelo). As estrias glac¡ais cobrem, descontinuamente, uma superfíc¡e relativamente plana de

aproximadamente de 1.500 km2, abrangendo uma considerável porção do flanco sul (SW)

do Arco de Ponta Grossa, que estão muito bem analisadas no trabalho de Trosdtorf Jr.

(2Oo2).

A oconênc¡a de estriaçðes glacia¡s, em dois níveis distintos, sobre o arenito Fumas e

diamictito do Subgrupo ltararé, foi atribuída por Bigaretla et al. (1%7) e Fuck & Bigarelta

(1967) a duas fases glaciais distintas, denominadas "Glaciaçåo Rio do Salto" e,,Glaciação

Cancela'. Paleoconentes medidas por B¡garella & Salamun¡ (1967) em arenitos do

Subgrupo ltararé indicam fluxo das conentes no geral de SE-NW, e, portanto, consistentes

com a orientação das estrias glaciais. lgualmente concordantes sâo os dados de medição

da fábricas dos clastos dos d¡amictitos (B¡garella et al., 1%7). As paleoconentes do

Subgrupo ltararé diferem das do aren¡to Fumas, orientadas em média de NE-SW (Fuck &

Bigarella, 1967), e permitem, associadamente ao tipo das estruturas sedimentares destes,

diferenciá-los dos arenitos do Subgrupo ltararé, aos quais se assemelham (frosdtorf Jr.,

2OO2).
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Novos dados obtidos po, V"r"
Trosdtorf Jr. ef a/. (no prelo), ampliaram os conhecimentos a respeito das características do
ambiente glacial da regiåo. Vesely & Assine (op. cit.), referem-se à descoberta de várias
superfícies estriadas sobre o arenito Fumas e diamictito do Subgrupo ltararé, na regiåo
entre Curitiba e Ponta Grossa, enquanto que Rocha-Campos et at. (op. cif.) descrevem

afloramentos nas imediaçöes de Palmeira (PR), onde foram identificadas de quatro a cinco
superfícies glacialmente estriadas sobre arenitos do Subgrupo ltararé, estratigraficamente
repetidas. Trosdtorf Jr. ef a/. (no prelo), por sua vez, descrevem e discutem a origem de
duas superfícies sulcadas e estriadas sobre diamictitos nas proximidades de Såo Luiz do
Purunå (Figura 2.5.3).

O trabalho de Trosdtort Jr. (2OO2) permitiu caracterizar o flanco sul do Arco de ponta

Grossa como uma regiåo-chave para estudos de Geologia Glacial do Neopaleozóico da
Bacia do Paraná. Numerosos aspectos, envolvendo estratigrafia e sedimentologia glacial e
processos de erosåo e deposiçåo subglacial e proglacial foram analisados, oferecendo uma
visåo da história da glaciaçåo neopaleozóica da Bacia do Paraná e das características do
lobo glacial Paraná, com um detalhe até entåo nåo alcançado em outras partes da Bacia do
Paraná. Contribui, ainda, para a história glacial no åmbito do quadro das alteraçöes

oconidas no condicionamento tectono-estrutu¡:al do Arco de Ponta Grossa. Foi através dos
trabalhos de campo em conjunto com o geólogo lvo Trosdtorf Jr., que foram descobertas as
colinas com diamictito deformado, analisadas em detalhe no Capítulo 5 da presente tese de
doutorado.

Figura 2.5.1 - Painel explicativo do Sltio Geológico das Estritas de Wtmarsum, inaugurado em
setembro de 2003. Foto de Rodrigo A. P. Salvetti.
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Figura 2.5.2 - Pavimento glacial estriado e sulcado de Witmarsum. Escala: martelo geológico.

Figura 2.5.3 - Aba de diamictito escorregado dentro de sulco a partir de crista. Escala com 20 cm de
comprimento (frosdtorf Jr.,2002: Trosdtorf Jr. et al., no prelo).
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2.6. HAGAFELLSJOKULL.ËYSTRI (ISLÂNDIA)

Este estudo realizado na lslândia fez parte do projeto da bolsa de doutoramento

sanduíche, intitulado "Deformaçöes subglaciais e proglaciais do Neopaleozóico da Bacia do

Paraná (Brasil) e Ple¡stoceno da lnglatena e recenie da lslåndia: um esudo comparativo",

desenvolv¡do na universisty of Greenw¡ch (lnglatena), sob a supervisão do Prof. Dr'

Matthew R. Bennett (University of Boumemouth, lnglatena) e apoiado por financiamento da

CAPES (Proc.: 8Ð<2287101-3), nas ativ¡dades na lnglaterra, e da FAPESP (Proc.:

99/1 1083-5), nos trabalhos de campo na lslândia.

Existem poucas informações disponíveis sobre a geologia desta inóspita regiåo da

lslândia. os raros trabalhos existentes referem-se apenas às mençôes sobre as lavas

almofadadas (piltow lavas); aos dados cartográfÌcos e geomorfológicos; aos eventos

relacionados à geleira Hagafellsjökull-Eystri; ou às oconências de cinzas vulcânicas

ut¡lizadas nas análises sobre a evoluçäo do lago Hagavatn, com base nas datas conhecidas

das erupses vulcânicås de Hekla, em 850-900 d.c., 1673, 1766, e cie Katla em 1721

(Bennett ef a/., 2000).

o único trabalho com enfoque geológico foi realizado por Bennett ef a/. (2000), que, na

realidade, compreende os resultados obtidos a partir da primeira de uma série de exped¡ção

britân¡ca, que contaram com a colaboraçåo do autor desta tese durante a segunda etapa.

Este primeiro estudo enfatizou as análises sôbre a sedimentaçåo glácio-lacustrina e as

flutuaçöes Neoglaciais do lago proglacial Hagavatn, fomecendo dados importantes sobre a

geomorfologia da regiåo e os processos de transporte e sed¡mentaÉo, principalmente

relacionados ao lago Hagavatn. com relaso aos principais componentes geomorfológicos,

Bennett ef al. (op c¡t) destacam os seguintes: tenaços formados por antigas margens de

lago (shorc/rne); acamamentos do lago expostos atualmente, estas duas formas de relevo

derivadas da variaçåo do volume de água no lago Hagavatn; deltas em contato com gelo

(ice-contact deltas); bancos de morainas (morainal-banks); e morainas (Figura 2.6.1).

os sedimentos expostos do substfato do lago Hagavatn são compostos, basicamente,

por siltes e argilas laminadas, além de areias com marcas onduladas e, frequentemente,

contendo clastos de are¡a e argila, demonstrando terem sido depositadas por conentes de

tração. Estes corpos arenosos apresentam numerosas superfícies erosivas e diminuem de

espessuf:r em d¡reção ao centro da bacia. A pfesençå de lam¡naÉes convolutas e

estruturas em chama (flame structures) indicam ter havido depos¡ções rápidas. Esta

sequência arenosa é interpretada por Bennett ef a/. (2000) como deconente de fluxos

turbulentos, sendo a fonte destes sedimentos os deltas na frente das geleiras

(Hagafellsjökull-Vestari e -Eystri).
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Figura 2-6.1 - Componentes geomorfológicos da reg¡ão entre a gele¡ra Hagafellsjökull-Eystri, o lago

Hãgavatn e o vale Jarlhellukvísl (Bennett ef a/., 2000)'

Banco de mo¡ainas

Mâroem antiaa do ìaqo

-.-^I 1¡ =-¡¡¡s¡6-das rnaigensl

Tese de Doúoramento - lnstitr¡to de Geociências / UsP

--, Fiutes \../' Morainas

- . Curva de nível r¡ô, Eske¡
rinlêNålos de 20 ml

- Cânâl de (i.stl) |-..........- 
áoua de deoelo- I Locallz-aç¿o

t:, I oe seçÆes

's-Rio @ -i



Estilos de deformaçðes glac¡otectôn¡cas no Subgrupo ltararé, NeopaleozóÌco da Bac¡a do Paraná Alexandre Tom¡o (2004)

Já os dellas em contanto com gelo (ice-contacl delfas) s¡tuados nas margens da geleira,

consistem em um tenaço subhorizontal (1-2o de incl¡naçåo) e uma elevação equivalente ao

ponlo mais alto da margem do lago Hagavatn. As câmadas de topo (fopsefs) de grânulos,

capeiam camadas frontais (ñ?resefs) de areias e grânulos estratificados, apresentam inclinações

que variam entre 10o e 22o, enquanlo que as camadas basais (óoffoøsefs) são compostas por

siltes e argilas mac¡ças com clastos câídos. As porções mais d¡stais dos deltas apresentam

camadas frontais menos inclinadas (mergulho no máximo 8o), e são formadas, basicamente, por

areias finas e areias finas siltosas, com estruturas sedimentares que variam entre estratif¡caçöes

horizonta¡s, marcas onduladas cavalgantes, assimétricas e simélricas, eslratificaçöes cruzadas

em areias grossas e eslruturas em chama em siltes e areias finas. Devido à ausência de

cåmadas fronta¡s íngremes e a presença de marcas onduladas simétricas e direçöes de

conentes reversas, interpretou-se que estes deltas são de águas rasas. Bennett et al. (op cit.)

também sugerem que estes deltas, provavelmente, foram originados por leques de planície de

lavagem subaquáticas, antes de serem expostos subaereamente (Rust, ,l977). Por pertinênc¡a

com o tema desta tese, vale assinalar que, em muitos locais, estes dellas foram retransportados

e tecton¡zados formando morainas de empunão.

Bancos de morainas (morainal-bank) é um termo usado para descrever as cristas ou

acumulações de sed¡mentos em uma margem de gelo subaquática estável (Hambrey, 1994 apud

Bennett ef ar, 2000)- Estes bancos de morainas estão v¡síveis na frente progradante dos deltas e

nos dois lados do rio que flui da geleira Hagafellsjökull-Vestari e såo compostos por siltes e

argilas, laminadas deformadas.

Três tipos de arcos de morainas ocorem nesta regiäo: morainas de margem de gelo (ice-

marginal moraines); sistemas de morainas assiméficâs; e sistemas de morainas simétricås. A

principal diferença entre as mora¡nas simétricas e as assimétricas é a sua morfologia e suas

dimensões, sendo as simétricas sign¡f¡cativamente ma¡ores. As morainas de margem de gelo

composias por pequenas cristas, de 1 a 3 m de altura, säo comuns no limite máximo do avanço

das geleiras de 1890 no vale Jarlhettukvísl e na porfro leste do lago Hagavaln. Já os sistemas

de morainas simétricas ocofrem em tomo da margem sul e sudoeste do lago Hagavatn e podem

apresentar-se ¡soladas ou na forma de complexos de cristas subparalelas. A maior crista

simétrica apresenta 22 m de altura e 250 m de comprimento. Os s¡siemas de morainas

assimétricas, por sua vez, constituem emp¡lhamentos iríìbricados de fatias de sedimenlos, de 1 a

5 m de espessura, cåda fatia definindo um arco ou uma crisla, com 10 a 150 m de comprimento,

bem definidas, retilíneas e com a face menos inclinada voltada na direÉo da geleira.

As morainas siméticas e as assimétricas estäo detalhadas no tópico sobre as estruturas

glacioteclônicas (Capítulo 5), em que são apresentados os resultados da colaboração brasileira

a esta pesqu¡sa britânica desenvolvida na lslândia.
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3. GLACIOTECTÔNICA

O grande valor da glac¡otectônica em Geolog¡a Glacial por muito tempo permaneceu

desapercebido pelos sedimentólogos glaciais e, por isso mesmo, recebeu pouca atençäo da

comunidade científica, nåo só no Brasil, como também no resto do mundo. Segundo van der

Wateren (1995a), os livros-texto de Geologia Glacial anteriores à década de noventa, como,

por exemplo, Paterson (1981) e Drewry (1986), näo comentam em detalhes os processos

glaciotectôn¡cos, mas apenas mencionam a possib¡l¡dade da sua oconência associada às

gele¡ras e estruturas deles derivadas (ver Drewry, 1986, p. 110-112). Muitos artigos desta

época não apresentam detalhes dessas estruturas ou mesmo dos processos relacionados

aos eventos glac¡otectônicos.

Somente nas últimas três décadas e, dominantemente, ao longo da última, as

estruturas e os processos glaciotectônicos têm atraído um interesse maior dos cient¡stas.

Anteriormente já se reconhecia que problemas estratigráficos em áreas glac¡adas, não

seriam perfeitamente resolvidos sem uma melhor compreensåo das estruturas nelas

cont¡das (e.9.: Banham, 1975, 1977; Berthelsen, 1978). Pesquisas recentes em ambientes

glacia¡s modemos começaram a fomecer dados e evidências mais consistentes sobre os

processos que ocorrem subglacialmente e próximo às margens de geleiras (e.9.: Boulton ef

al., 1976; Boulton, 1979; Alley ef af, 1986, 1987a, 1987b; 1989), que incentivaram o

desenvolv¡mento de estudos teóricos (e.9.: Boulton & Jones, 1979; Moran ef a/., 1980;

Boulton, 1987; Boulton & Hindmarsh, 1987; Alley, 1989a, 1989b, 1991; Hart ef a/., 1990;

Hart & Boulton, 1991; Hart, 1995) cujos resultados vêm prop¡ciando um sensível avanço no

entendimento das interaÉes entre as gele¡ras e seus substratos, tanto no que se refere à

gênese das estnfuras glaciotectônicas, como também ao comportamento dinâmico das

massas de gelo.

Atualmente, grande parte da bibliografia fundamental sobre a glaciotectônica foi

levantada pela Comissäo sobre Glac¡aÉo (Commission on Glaciation) do INQUA

(lntemational Union for Quatemary Research) e encontra-se no sle URL

http://www.geospectra.nevglatec_biblio/index.htm (Aber, 2003). Sáo as seguintes, as se¡s

mais ¡mportantes publicações recentes dedicadas parcial ou ¡ntegralmente à glaciotectônica:

"T¡lls and glac¡otectonicg' (van der Meer, 198Ð; "Glacioteclonics; foms and processes"

(Croot, 1988); "Glaciotecfon¡cs landforms and slructures' (Aber ef a/., 1989); "Glacioteclonics

and mapping glacial deposits" (Aber, 1993); " Struclunl geology and sed¡nentology of push

moÊines: proúìesses of sofr sediment defomat¡on in a glacial environment and the

distribution of glac¡oteÇtonìc sfy/es' (van der Wateren, 1995a) e "Modem glac¡al

env¡ronments ^ processes, dynamics and sed¡ments" (Menzies, 1995), que apresenta o

capítulo "Processes of glaciotecton¡snl ' (van der Wateren, 1995b).
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Até o ano de 2OO1, faziâm parte da Comissäo sobre Glaciação, do INQUA, os grupos

de trabalho sobre Glac¡oteclõnica (Work Group on Glacial Tecton¡cs) e Processos

Subglacia¡s (Woft Group on Subglac¡al Processes). Atualmente, em virtude da eslreita

interaÉo entre os tóp¡cos, estes grupos de trabalho se fund¡ram, formando um único grupo

sobre D¡nâmica de Geleiras (Work Group on Glac¡er Dynamics). O desenvolvimento de

pesqu¡sas intemac¡onais conjuntas tem demonstrado a preocupaçåo da comunidade

c¡entífica intemacional com questões relacionadas à d¡nâmica das geleiras e à reologia dos

processos de interaçåo entre geleira e substratos litificados e inconsolidados. Outros

exemplos deste interesse crescente são os simpósios intemacionais, tais como o "Glacier

deforming óed p/ocesses'' e o "G/aciers and the glac¡ated landsæpe" , organizados

respeciivamente, pelo INQUA, em 1999 e pela lntemat¡onal Glac¡olog¡cal Soc¡ety, em 1998;

a Sessåo Temática sobre processo subglac¡al e o comportamento das calotas de gelo

(Subglacial Processes and the behaviour of ice s/reeús), na reuniäo anual da Geological

Society of America, em 1999, e as Edições Especiais (Specra/ /ssues) sobre "processos

relacionados à deformaçåo basal de geleiras", no Quatemary lntemat¡onal (em 2001),

"sedimentaÉo no contato basal da geleira, processos e depósitos", no Quatemary Science

Review (em 1997) e "ambientes subglaciais", Sed¡mentary Geology (em 1997).

Atualmente, os grandes centros de estudos sobre a glaciotectônica encontram-se na

Holanda, na Dinamarca, na Alemanha, na Polônia, na Rússia, no Re¡no Unido, no Canadá e

nos Ëstados Unidos. Numerosos såo os trabalhos detalhados de pesqu¡sadores holandeses,

cujo grande interesse sobre o assunto decone do destaque topográfico das elevaÉes do

teneno de origem glacial (e.9.: os monos Dammer e Fürstenauer, no Alinhamento de

Rehburg, Holanda, van der Wateren, 1995a).

Questões econômicas e ambienta¡s também têm se traduzido em um grande alento às

tentativas de compreensão dos eventos glaciotectôn¡cos, principalmente em países da

Europa e América do Norte. O aprimoramento de tais conhecimentos tem permitido melhor

compreender os processos de deslocamento de poluentes em aquífercs local¡zados em

sedimentos glaciais, além da disposiçåo de possívels denames de materia¡s nucleares (e.9.:

Wìldenborg ef a/., 1990; van der Wateren, 1995a; W¡ldenborg, 2001).

Morainas e outras formas de tenenos constituídas por sed¡mentos glac¡ais säo

propensas a constituir bons reservatórios de água subtenânea e de materia¡s para

construçåo. Nåo obstante, as informaÉes indicativas do deslocamento dos corpos de gelo,

tomam a glaciotectônica importante para a determinaçâo de concentraçóes minerais de

interesse econômico (e.g-: diamante). Nestes c¿¡sos, os corpos de gelo em queståo teriam-

se deslocado sobre regiöes fontes de tais minerais, erodido-os, transportando-os e

concentrando-os em outra localidade. Possíveis evidências desta situação foram descritas

no Estado de Minas Gerais (Gonzaga & Dardenne, 1991; Karfunkel & Chaves, 1995; Penha
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& Angeli, 2001; Karfunkel et at.,2ooli Sá Rego et al' 2001; Gonzaga, 2001; Dardene &

Campos, 2003; Rocha-Campos ef al., 2OO3), onde, em determinados casos, houve um

retrabalhamento cenozóico näo glaciogênico reconcentrando os diamantes, mas que não

d¡minu¡ a importância da possível açåo anterior do gelo na femobilizaSo desses minera¡s.

V¡sto que as estruturas basais de tills podem ser comparadas, em termos amplos, a

milonitos e a modelos orogênicos de grande escala (van der Wateren, '1995a)' o

aperfeiçoamento dos modelos glaciotectônicos possib¡litou também o desenvolv¡mento

científico de modelos orogênicos de pequena escala e trabalhos de monitoramento diversos

(e.9.: Boyce & Eyles, 1981).

Outro estudo que tem se aprimorado com os progressos na área da glaciotectônica é

o estudo sobre drumlins (Menzies & Rose, 1987, 1989), que conespondem a colinas de

forma oval, de 5 a 50 m de alturâ e '10 a 3.000 m de comprimento, e perfil assimétrico, com

um lado abrupto a montante e um lado de declividade mais suave a jusante (Rocha-Campos

& Santos, 2OOO). A gênese dos drumlins ainda näo é completamente entendida, sendo

atribuída a d¡ferentes processos, dentre os quais consta o aloiamento subglacial, fusåo de

gelo rico em detritos e mesmo preenchimento de escavaçöes subglaciais ou fluxo

catastrófico de água subglacial (e-9.: Shaw, 1983; Dardis & Mccabe, 1987; Shaw ef a/.,

1989). Contudo, a hipótese de origem glaciotectônica parece ser a ma¡s ace¡ta atualmente

(e.9.: Boulton, '1987; Menzies, 1987; Boyce & Eyles, 1991).

3.1. DEFTNTçÖES

Charles Lyell fo¡ possivelmente o pnmeiro geólogo a discutir a gènese das

deformaçöes presentes nos estratos glaciais de Norfolk (lnglatena) e nos Alpes ital¡anos,

ass¡m como em outras local¡dades (Lyell, 1863 apud Aber el a/., 1989). No entanto, como

tem sido demonstrado ao longo de décadas, várias estruturas glaciotectônicas, ocorentes

em diversas partes do mundo, têm sido muitas vezes interpretadas equivocadamente como

tendo s¡do causadas por escorregamentos (fluxos grav¡tac¡ona¡s de massa), ¡ntrusöes,

vulcanismo, processos tectônicos relacionados às orogêneses, efc., o que serve para por

em ev¡dência o c€ráter d¡stinto deste ramo da geologia (Pedersen, 1996)-

Os pnme¡ros conceitos glacioteciônicos foram propostos pelo geólogo inglês George

Slater, um dos p¡oneiros a estudar mofainas de empunäo (push momines). lnicialmente, o

termo proposto por Slater (1926 apud Abet et al., 1989) para o processo era glacial teclonics

(tectôn¡ca glac¡al), que, posteriormente, encurtou paÊ glac¡otectonrbs (inglês americano) e

gtac¡tecton¡cs (¡nglês britânico, pouco usado), e que em português foi traduzido para

glac¡otectônica. Acrescentam-se os termos: Glazitektonik em alemäo, glaciotel<toniek em

holandês e glac¡otektoniske em dinamarquês, por serem línguas de outros grandes centros

de estudos sobre glaciotectônica. Slater (op c¡f.) nåo defin¡u a expressâo "glac¡al teclonics',
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mas usou-a como referência às defomações perturbando sed¡mentos inconsolidados e

rochas rígidas do embasamento, assim como as deformações presentes no gelo das

gele¡ras (Aber ef a/., 1989).

Contudo, até o presente momento, o sign¡ficado do termo glac¡otectôn¡co ainda

causa d¡scussôes e divergências, podendo ser identif¡cadas, bas¡camente, duas l¡nhas de

raciocínio. A prime¡ra considera ¡napropriada a utilização de uma terminologia única e

específica para a glaciotectônica e, dessa forma, util¡za apenas conceitos terminológ¡cos de

geologia estrutural (e-9.: Banham, 1977; Ber{helsen, 1979; van der Wateren, 19954, 1995b).

Berthelsen ('1979) comenta que as deformações formadas em rochas orogênicas

consolidadas säo muito sim¡lares às encontradas em rochas inconsolidadas ou fracamente

consolidadas que sofreram glaciotectonismo. A princ¡pal d¡ferença entre as estruturas seria

a escala, e, desta forma, estruturas orogênicas seriam medidas em quilômetros e as

glaciotectônicas em metros, além do fato que as estruturas orogênicas têm um potencial de

preservaçäo ma¡or do que as glaciotectônicas. Por outro lado, a definiçåo proposta por van

der Wateren (1995a, 1995b), cons¡dera que a glac¡otectôn¡ca refer+se às defomaÉes

causadas por esforços glacia¡s no horizonte superior da l¡tosfera. Esta definiÉo exclui,

portanto, os movimentos isostáticos que envolvem a crosta inte¡ra e a reat¡vaçáo de grandes

falhas crusta¡s abaixo das geleiras.

De forma oposta à primeira, a segunda linha de pesquisa adota uma terminologia e

uma classificaçáo específicäs paÊ¡ a glaciotectônica (e.9.: Brodzikowski & van Loon, 1985,

1991; Aber ef a/., 1989). O termo glaciotectônico, neste caso, refere-se às deforma@es, em

escalas variadas, criadas por eventos glacia¡s no substrato, que pode ou näo ser litificado

(Aber, 1982). O temo exclui, desta forma, outras estruturas pós-depos¡cionais resultantes

do colapso causado pelo denetimento de gelo sotenado (Eyles, 1977; Hart & Boulton,

19e1).

A primeira linha de pesquisa enfatiza princ¡palmente os caracteres estruturais das

estruturas glaciotectôn¡cas, contrapondo-se às escolas anglo-saxônicas, em que os atriþutos

sedimentológ¡cos e estratigráficos são mais enfatizados. No entanto, esta d¡ferenciaçâo, no

nosso ponto de vista, é, em muitos casos, prejudicial à Glaciotectônica, visto que säo

"fenamentas" complementares. Segundo van Loon (2002), esta diferenciaÉo é, em parte,

deconente da espec¡al¡zaçáo em apenas um ramo da Geologia na formação dos geólogos e

geocientistas, como de fato ocone em muitas escolas científicas de todo mundo. Apesar de

enfatizar que deve haver especialistas, van Loon destaca que a formação dos futuros

c¡entistas precisa abranger, de forma ampla, todas as áreas das Geociências, favorecendo,

desta forma, a formação de geoc¡entistias em áreas que abrangem mais de uma área

específica da Geologia, como é o caso da Tectôn¡ca Glacial (vide o próximo tóp¡co para

defin¡ção). Desta forma, neste trabalho nåo visamos seguir uma única linha de pesqu¡sa,
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mas sim procuramos ut¡lizar ambas

neopaleozóica bras¡leira.

Tectôn¡ca Glac¡al

A glaciotectônica nåo deve ser identif¡cada com a "Tectônica Glac¡al", Þois que estes

do¡s termos såo facilmente confund¡dos, princ¡palmente na língua inglesa, visto que

apresentam, inclusive, grafia e pronunc¡a semelhantes, 'glaciotectonics" e "glac¡al tecton¡cs",

respect¡vamente. Segundo Thorson (2000), o objetivo principal dos estudos sobre

glac¡otectônica é a reconstruÉo dos reg¡mes das geleiras através de observaçöes de

campo, espec¡almente as associadas a deformações de mater¡a¡s inconsol¡dados na base

da geleira e aba¡xo dela, além de empunôes marginais cuja escala varia de 10-2 a 103 m,

enquanto que a tectönica glacial seria o termo mais apropriado para designar deforma@es

provocadas por geleiras tanto na base destas (glaciotectônicas), quanto de escala crustal.

Em termos acadèm¡cos a glaciotectônica insere-se, desta forma, como uma subd¡sciplina da

Tectôn¡ca Glacial, apesar de atualmente estar relacionada à Geologia do Quatemário

ffhorson, 2000) ou à Geologia Glacial. Outros termos sugeridos, como glácio-

sismotectônica, glácio-sismic¡dade, tectônica induzida glacialmente ou simplesmente

tec{ônica, näo aux¡l¡am na incorporaÉo de uma importante subdivisäo na Geologia, que

seria út¡l para ¡nterligar a Glaciologia à Tectônica ou a Geolog¡a Glacial à Geologia

Estrutural. Além disso, o termo "tectônica glacial" já vem sendo utilizado frequentemente e,

depois do trabalho Thorson (2000), a tendência é que se consol¡de.

A tectonica glacial ganhou destaque com o aprimoramento de iécnicas instrumenta¡s e

computac¡onais, que permitem ¡dentificar variaÉes topográf¡cas, sísm¡cas e de esforços

crusta¡s, que não eram reconhecidas nas décadas passadas. Essas novas tecnologias têm

permit¡ndo diagnosticar deformaÉes dentro e/ou abaixo de uma geleira Ohorson, 2000).

Definiçöes adotadas

Neste trabalho adotar-se-á preferenc¡almente os conceitos glaciotectôn¡cos

semelhantes aos apresentados por Aber ef a/. (1989), Pedersen (1993, 1996) e Thorson

(2000), procurando-se, contudo, uma term¡nologia flexível e independente, que aproveite o

que se cons¡derou de mais adequado em ambas as linhas de pesqu¡sa, entre os qua¡s estão

os seguintes termos:

Þ Glaciotectônica (Glac¡otecÍonics) - ciência que estuda a reologia e as

deformaçôes das rochas consolidadas ou inconsol¡dadas causadas por esforços na

base de um corpo de gelo (e.9.: geleira). Na forma de adjetivo, qualif¡ca as estruturas

ou a geomorfologia resultantes da deformaSo causada pelo mov¡mento da gele¡ra.

as 'Terramentas", e adaptando-as à realidade
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Þ Glaciotecton¡smo (glaciotec'ton¡sm) - termo geral para todos os processos

glaciotectôn¡cos.

Þ Tectônica Glacial (Glacial Tec'tonics) - c¡ência que estuda os movimentos e

deformaçóes provocadas por corpos de gelo (e.9.: geleiras), tanto na bãse destas

(glaciotec{ônicas), quanto de escala crustal.

> Deformação glaciotectönica (glac¡otecton¡c deformation) - deformaçåo causada

pela passagem de um corpo de gelo sobre sedimentos ¡nconsol¡dadas ou rochas

consolidadas preex¡stentes. As deformações glaciotectôn¡cas apresentam pelo menos

duas fases: os dobramentos e acavalamentos proglacia¡s, e os cisalhamentos e

brechamentos cataclásticos subglaciais.

Þ Unidade glac¡otectönica (glaciotectonic un¡f) - sed¡mentos ou rochas

sedimentares deformadas durante a passagem de uma gele¡ra. Uma unidade

glaciotectônicã faz parte de uma sequência glaciotectônica.

> Moraina de empurräo (push monine) - produto da deformaçåo do gelo,

sedimento e/ou rocha, que orig¡nou uma colina ou colinas transversa¡s ou obliquas à

d¡reçåo do fluxo de gelo na porÉo frontal, na porçâo inferior ou na própria margem do

gelo (Bennett, 2001). Estas formas construcionais englobam as mora¡nas de blocos

acavalados (thrust-block moÊines), morainas acavaladas (thrust moraines), cristas

compostas (composite ndges) e conjunto colina-vala (h¡ll-hole pairs).

No presente trabalho, não se incorporou o termo "glaciotectonito" (glac¡otectonite)

como sendo a litologia deconente de processos glaciotec{ônicos subglaciais (Pedersen,

1996), por se considerá-lo impróprio e desnecessário. Os processos glaciotectônicos nåo

geram uma nova litologia, apenas as modif¡cam estruturalmente, e, neste contexto, houve

consenso com as observaçoes de van der Wateren (1995a, p. 4). Cabe, contudo, adicionar

que o termo "milonito", embora também seja oriundo de processos tectônicos e, portanto,

näo seja uma nova litologia, já está consagrado, apesar de acharmos desnecessária a

designação. Todavia, o termo "glaciotecton¡to" ainda näo é totalmente aceito e consagrado,

sendo este um momento oportuno para corrigir a propagação de uma terminolog¡a

equivocada.
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As estruturas glaciotectônicas variam em escalas desde microscóp¡cas a regionais.

Normalmente os mater¡ais deformados såo originalmente ¡nconsolidados, restando aos
consolidados uma frequência mais restrita, que inclui rochas cristal¡nas e sedimentos

consolidados (Kupsch, lg55; Babcock et al., 1978). uma l¡sta completa das estft¡turas
glaciotectôn¡cas é praticamente impossível de ser feita devido à grande variedade dos seus

t¡pos e escalas (Aber ef a/., 1989), o que toma o diagrama apresentado por occhiettí (i973
apud Aber et al., 1989) ¡nsuficiente, embora ilustre de forma clara esta grande diversidade

de estnrturas (Figura 3.2.1).

3.2. TIPOS DE ESTRUTURAS GLACIOTECTÔNICAS

Mora¡nas e colinas empunadas por gelo

Arco ê cinfurão oleciotBdtônico

--
Depressäo crustal

Figura 3.2-'l - Diagrama com as elRJturas glac¡otectôn¡cas mais comuns ananiadas de acordo com a
escala horizo¡tal típicå (logarílmica). Estruturas dúcteis na porção basel e rupteis na porção superior
(Aber ef a/- 1 989) .

Em 1975, Banham sugeriu dois estilos de deformações glaciotectônicas I endiamict
(end¡amicts) e exodiamict (exod¡amict). o primeiro representaria as estruturas
glac¡otectôn¡cas pequenas, como dobras cisalhadas e achatadas, folia@es, planos ax¡a¡s e
lineaçôes de clastos. o termo exodiamict refere-se a til¡tos ou tills com estnrturas
glaciotectônicas maiores, como dobras e acavalamentos formados após a deposição do
diamícton (Banham, 1975). Esta classificação limita a giaciotectôn¡ca a sed¡mentos

rudáceos, estejam eles consol¡dados (diamictitos) ou näo (diamíctons), e, no enisnto,

existem vários casos de outros t¡pos de sedimentos e rochas (areias, argilas, siltes, arenitos,

etc.) que sofreram deformaçöes glaciotectôn¡cas (e.9.: as morainas de empunäo de
Hagafellsjökull-Eystri, Bennett et al., 2OO3;2004). Assim, nåo é recomendávet a utit¡zaÉo
desta classificaÉo, em virtude da sua limitaçäo em relaçâo aos t¡pos litológicos envolvidos.

Posteriormente, a INQUA propôs uma class¡ficaçåo palil as estruturas glaciotectôn¡cas

envolvendo formas de teneno, utilizando termos genéticos e näo-genét¡cos (Goldthwait,

Dobrâs ê

Dobras comoostas

-

Fratrras / Gouoes

-

Frabjras em deorâus

u Alguns pesquisadores utilizam o termo "diamict', quando querem se referir a ambos os tipos de
sedimentos: diamídon e diamiditos (e-9.: Eyles et al., 1983).

51



Estilos de deformaçôes glaciotectônicas no Subgrupo ltararé, Neopaleozóico da Bacia do Paraná Alexandre Tomio (2004)

1989), sendo, contudo, de difícil utilização face a pletora de termos e o fato de utilizar

descrições genéticas específicas de forma vaga e aplicá-las a d¡ferentes fenômenos

(Bennett, 2001). Outro exemplo da utilização de formas de teneno para classificar estruturas

glaciotectônicas é o propostado por Aber (1988), que classif¡ca as estruturas formadas em

ambiente proglacial em c¡nco t¡pos: conjunto colina-vala (h¡il-hole parr); grandes cristas

compostas (laee compos¡te-rdges); pequenas cristas compostas (sma// compos¡te-idges)i

colina cupular (cupola-hill); e ac¿¡mamento plano de megablocos (flat-ly¡ng megablock). No

entanto, como a forma original das estruturas pré-pleistocênicas nem sempre se manteve

preservada devido aos processos erosivos, o presente trabalho näo considerará, a piori,

estas classificações.

No mesmo ano em que a INQUA divulgou a sua class¡ficação para as estruturas

glaciotectônicas , Abel et al. (1989) propôs que, em termos gerais, estas estRrturas poderiam

ser dividas em duas categorias, de acordo com o tipo de deformaÉo: dúcteis e rupteis. As

deformações dúc{eis oconem associadas a pequenos movimentos intemos ou percolaÉo

de material em estado plástico ou fluído. Durante a deformação dúctil, a massa de rocha

praticamente nåo apresenta resistência intema, de tal forma que uma pequena diferença de

pressôes pode resultar em mudanças substancia¡s no tamanho e/ou forma do corpo. As

estruturas dúcte¡s såo mais comuns em sedimentos ¡nconsol¡dados ou estratos com

granulometria bem finas (e.9.: argila, silte, folhelho e giz), formando intrusôes, diápiros e

vários tipos de dobras, devido à alta pressão conf¡nada.

As estruturas rupteis resultam em corpos falhados e fraturados e estão relacionadas

ao movimento ou ajuste em planos de fraturas. As estruturas rupteis estão mais presentes

em estratos consolidados ou de granulometria mais grossa (e.9.: are¡4, cas€lho, arenito),

nos quais a pressão confinante é menor, perm¡tindo a formaçâo de juntas, falhas, brechas,

fissuras e outros t¡pos de fraturas.

As estruturas rupteis e dúcteis podem estar intimamente associadas na mesma

sequência de deformação dos estEtos, em v¡rtude das diferentes res¡stências oferecidas por

cada rocha ou sedimento, causadas, principalmente, pela litolog¡a e espessura das

camadas. Cada camada responde a um esforço de uma forma diferente, embora uma

mesma camada possa desenvolver estruturas d¡st¡ntas devido à variação da pressäo, dos

fluidos contidos ou da temperatura durante a deformaSo.

Hart & Boulton (1991), por outro lado, apresentaram uma class¡ficaçáo baseada no

ambiente em que foram geradas as deformaÉes glaciotectônicas, sugerindo, desta forma,

do¡s tipos de deformaçöes glaciotectônicâs: a proglac¡al e a subglac¡al.

Segundo Hart & Boulton (1991), a defomaçäo glaciotectônica proglacial é geralmente

caracterizada por grandes dobras e acavalamentos compress¡onais. Na realidade, estas

estruturas abrz¡ngem estilos de deformaçâo compress¡vos cont¡nuos, que variam de dobras
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(deformação dúct¡l) a empilhamentos (deformação úptil), ambos afetando sedimentos ou

rochas locais ou transportados por longas distâncias; o resultado final, não obstante,

depende da reologia e da competênc¡a do substrato e do compoftamento do manto de gelo.

Para ilustrar alguns resultados de processos de deformação proglacial, Hart & Boulton (op

cit ) também recorreram às formas topográficas para classificá-las:

a) morainas ant¡formais de pequena escala, exemplificadas pelas morainas na

frente da geleira Holmstrømbreen, em Svalbard (Spitsbergen), Noruega (Boulton

ef a/., 1989 apud Hart & Boulton, 1991), (Figura 3.2.24); e

b) grandes complexos de mora¡nas termina¡s, formados por corpos alóctones,

normalmente empilhados por acavalamentos, podendo ¡nclusive apresentar

duplexes e nappes. Exemplos destas estruturas são as morainas Dammeberge e

Lamstedt, no norte da Alemanha (van der Wateren, 1987; Gijssel, 1987),

Rhenen, na Holanda (van der Wateren, 1995a), o Alinhamento Estac¡onário

Principal We¡chselian (Weichsel¡an Ma¡n Statjonary Line), na Dinamarca

(Pedersen ef af, 1988), Mora¡na Bride, na ha de Man, Reino Unido (Íhomas,

1984) e afloramentos em Alberta, Saskatchewan (ambos no Canadá) e Dakota

do Norte (EUA), descritos por Moran ef a/. (1980), (Figura 3.2.28).

A) Dobramentos abertos

B) Falhamentos lístricos

Figura 3.2.2 - Diagramã esquemát¡co dos tipos de deformações glaciotectôn¡câs proglacia¡s. A)
Morainas ant¡fomeis de pequene escala; B) Grandes complexos de morainas terminais, com
acavalamentos lístricos. (Hert & Boulton, 1991).

A¡nda segundo Hart & Boulton (1991), as deformações glaciotectônicas subglaciais,

por sua vez, são de difícil observaçåo, mas foram estudadas por vários pesqu¡sadores,

como, por exemplo, Macclintock & Dreimanis (1964), Aber (1979), Rappol & Stottenburg
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(1985) e,Âmark (1986), que descreveñ¡m sedimentos com dobras e laminações. Cabe

ressaltar os trabalhos desenvolvidos em Breidamerkurjökulle, sudeste da lslândia, por

Boulton, Hindmarsh e outros pesgu¡sadores, que desencadearam uma série de novos

estudos sobre os padröes, as propriedades reológicas, e os processos das deformaÉes

subglaciais e a sua relação com a pressåo d'água e os esforços cisalhantes (e.g.: Boulton,

1979, 1982; Boulton & Jones, 1979; Boulton & Hindmarsh, 1987, Clarke, 1987, HarI et at.,

1990). Baseando-se nos Diamict¡tos Laminados (previamente denom¡nados Depósito

Contorcido, ContoÌled Drift, pot Reid, 1882 apud Harl & Boulton, op c¡t.) de West Runton,

em Norfolk, Reino Unido (Hart, 1987 apud Haft & Boutton, op c¡t.), Hari & Boulton (op clf)

propuseEm que o ambiente subglacial, com camadas deformadas, pode estar relacionado a

um t¡po de zona de cisalhamento, (Figura 3.2.3), visto que:

a) trata-se que uma zona amplamente deformada, planar e longa, entre limites

relativamente rígidos com gelo acima e rocha ou sed¡mento indeformado

abaixo; e

b) apresenta-se com um estilo de deformação caracleríst¡co de zonas de

cisalhamento, com dobras fechadas atenuadas e cisalhadas, dob€s

intrafol¡ais apertadas a isocl¡nais, texturas €taclást¡cas, "augens" (sheat

pods) e evidências de boud¡nage.

Deformaçâo proglacial

B)GeleiraEstagnada preenchimento

F¡gura 3.2.3 - Diagrama esquemático dos estilos de deformaçâo associados e: A) geleiras alivas; e
B) gele¡ras estagnadas (Hart & Boulton, 1991).

s Bre¡damerkurjökull é como se escreve em islandês. A fonética do "fl do alfabeto islandês é
semelhante ao 'd" do alfâbeto letino. Desita forma, poderia ser transcrito simplesmente como
Breidamerturiökull. Contudo, para fecilitar localizaçåo em textos em outras língues, resolveu-se
manter a escrita originel.

Deformação subglacial

Substrato
Deformado
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Hart & Boulton (1991) também salientam que, além das deformações glaciotec{ônicas

proglaciais ou subglaciais referidas anteriormente (Figura 3.2.34), ocorrem outros tipos de

deformaçöes. Estas såo resultantes de instab¡lidades grav¡tacionais assoc¡adas å gele¡ras

estagnadas, e podem ocorrer em ambientes proglaciais e subglaciais (F¡gura 3.2.38). As

deformaçöes relacionadas a ¡nstab¡l¡dades gravitaciona¡s nas margens da geleira eståo,

comumente, associadas a denetimento de gelo, como as estruturas de colapso em planícies

de lavagem (outwash plains) e os fluxos de detritos de tills supraglac¡ais (Boulton, 1970;

Lawson, 1979). Entretanto, em amb¡entes subglac¡ais de geleiras estagnadas, podem

também se desenvolver estrututas de preenchimento de crevasses (Hart & Boulton, 1gg1).

As concepções concementes à calacterizaçåo dos processos glaciotectôn¡cos podem,

entretanto, serem expressas em termos de regimes de fluxos compressivos e distensivos de

gelo (Paterson, 1981). Nas porções ¡ntemas de uma geleira ocorem esforços distensivos,

enquanto que nas margens estes são compressivos. Como tais esforços eståo relacionados

ao fluxo de gelo, eles acanetam uma d¡stribuição similar nos sedimentos subglaciais e

proglaciais, fato que perm¡te a seguinte divisäo em termos de reg¡mes glac¡otectôn¡cos (van

der Wateren, 1995a):

a) zonas de cisalhamento subglacial, agindo como um cinturão transportador de

sed¡mentos; e

b) cinturões de margens eompressivås, recebendo sedimentos transportados

subglacialmente, assim como os transportados supraglacialmente e

englacialmente, incluindo depósitos f lúvio-glaciais.

O primeiro regime é caracterizado por mantos de tills deformados subglacialmente

(Boulton & Jones, 1979; Boulton, 1987; Rappol, lg87; van der Wateren, 1987), além de

outros tipos de t¡lls, que foram afetados pelo cisalhamento com diferentes intensidades.

Terrenos alinhados (streamlined tefiains), vales-túneis (tunnel valleys), drumlins e

megaflutes são ¡nd¡cat¡vos de cisalhamento subglacial (Boulton, 1987; Boulton & H¡ndmarsh,

1987). Já o regime de cinturões de margens compressivas é caraclerizado por tills
empunados e empilhados e por morainas de empunâo (push moÊines). Comumente

apresentam leques flúvio-glaciais de lavagem (outwash) na por@o extema das col¡nas e

bac¡as glacia¡s na porção intema, de onde provem a massa empunada (Figura 3.2.4).

Em deconência do que foi apresentado e analisado neste trabalho sobre estrufuras

glac¡otectônicas pré-pleistocênicas, decidiu-se que estias estruturas podem ser classificadas

de acordo com abordagens descrit¡vas e genéiicas, caso seja possível definir o ambiente em

que foram geÍadas, ou seja, uma classificação baseada em Aber ef a/. (1989), e Hart &

Boulton (1991). Contudo, para simpl¡f¡car a designaçåo genética sugerimos a adoçåo de

duas novas terminologias: subglac¡otectôn¡ca (suôgraciotectonicl e proglac¡otectônica
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(proglacioþc'tonicl, para estruturas glac¡otectônicas geradas em ambiente subglac¡al e
proglacial, respectivamente. Em suma, o prefixo designaria o ambiente glacial em que as
estruturas glaciotectônicas foram geradas, podendo se adequar o pref¡xo a outros ambientes
glac¡ais (e.9.: paraglac¡otectônica, supraglaciotectônica; embora estas sejam menos
frequentes ou pouco preservadas no registro geológ¡co). euando nåo for possível definir a
gênese das deformaçôes, principalmente em sedimentos pré-pleistocênicos, sugere-se a
utilizaçâo do termo mais genérico, glac¡otectônica. Eventualmente, também podem ocorer
estruturas poligenéticas, como, por exemplo, uma moraina de empunão que fo¡ acavalada
posteriormente pela geleira, passando a apresentar também estruturas subglaciotectônicas.

Nestes casos, o termo ma¡s apropriado para se referir ao conjunto de estruturas geradas por
processos subglaciotectônicos e proglaciotectônicos, seria o de poliglac¡otectôn¡ca
(polyglaciotæton b). Além destas designaøes acrescenta-se os atributos descritivos,

ruptil ou dúctil (e.9-: estruturas subglaciotectônicas rupteis), que podem ser substituídos
por termos mais específicos (e.9.: fraturas conjugadas subglaciotectônicas). observa-se que

näo se tratia da criação de uma nomenclatura nova, mas s¡m a readequaÉo de termos já
existentes.

Vale{uneis
(tunnel valleys)

0., Ì

Cinturão de . .. ...; ; ,

empurrão ,,,
Leques

de lavagem
(outwash fans)

ì

ô4,

lt
li ,
ì:'.:

Morainas tipo Rogen

:Í
\:#,

Figura 3.2.4 - Dislribuição leórica das geomorfolog¡es glaciotedôn¡cas nes margens de uma geleira
continental (van derWateren, 1995a). Seta indica o fluxo geral do corpo de gelo.

Megaflutes

Morainas term inais
de despejo
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4.

4.1. MODELOS REOLÓGICOS

INCONSOLIDADOS

Anaturezaeocomportamento
dinåmico das geleiras podem ser inferidos

através do estudo dos seus sedimentos

basais e, deste modo, fomeceriam

importantes subsídios às investígaçöes sobre

as estruturas glaciotectônicas. Até o final da

década de 70, e provavelmente como

resultado da popularizaçåo do modelo de

geleira alpina, ou de vale, considerava-se que

as geleiras deslocavam-se principalmente

sobre substratos rígidos consolidados e que a

reologia do gelo e os processos de

deslizamento sobre esse tipo de superfície

eram os fatores determinantes da resposta

dinâmica das geleiras às mudançâs no seu

balanço superficial de massa. Da mesma

forma aceitava-se, implicitamente, que os

processos de erosåo/deposiçåo, resultantes

do deslocamento das geleiras sobre

embasamento rochoso, poderiam ser

aplicados universalmente. De acordo com

esses processos os detritos seriam

incorporados no gelo através do

congelamento, transportados englacialmente

e depositados subglacialmente por

alojamento, ou supraglacialmente por

ablaçåo (Figura 4.1.1).

Nessa época os processos de

erosåo/deposiçåo subglaciais que se

desenvolvem sobre camadas de sedimentos

nåo litificados nåo haviam sido ainda

DEFORMAçÕES SUBGLACTOTECTôN|CA

DE SEDIMENTOS

Alexandre Tomio (2004)

A - Geleiro de bose
quente repousondo
sobre embosqmento

Assoolho do gelelro

SUBGLACIAIS

quente repousondo sobre
sedlmento deforrrúvel

Æsoqlho do gelelro

estudados, embora muitas geleiras modernas hoje repousem, pelo menos em parte, sobre
substratos não litificados, assim como ocorreram também em vastas áreas das coberturas

deformével
Comodo
estóvel

Figura 4.1.1 - Componentes do fluxo do gelo
em geleiras de diferentes regimes térmicos
basais. A: o deslocamento é composto pela
soma do deslizamento basal e da deformação
interna do gelo; B: só ocorre deformação
interna; e C: o deslocamento resulta da
deformaçäo subglacial, do deslizamento e da
deformação intema (Boulton, 1993; Rocha-
Campos & Santos, 2000).
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de gelo do Preistoceno na Europa e América do Norte. Evidentemente, o entendimento dos
processos de erosão e deposição assoc¡ados a tais camadas é de extrema rerevåncia; não
somente por r€zöes georógicas como também pera infruência que a forte ¡nteração entre as
geleiras e esse tipo de substrato pode exercer sobre a sua d¡nâm¡ca.

uma anárise fetrospect¡va da evorução desses conceitos de¡xa craro o porquê as
teorias a respeito das chamadas sorf-beds (camadas mores) na deformação subgraciar se
desenvorveram mais tardiamente do que as teorias e observaøes a respeito do
deslocamento sobre substraio rígido. segundo Banham (198g), uma das razôes para a
escassez de dados sobre estruluras glaciotectônicas é a sua similaridade com estruturas
tectônicas que não foram ¡nduzidas por eventos graciais. Arém disso, verifica_se que durante
sécuros, ou mesmo mirênios, as gereiras de vare vêem escavando continuamente áreas de
cr¡star¡no sobre as qua¡s se assentam. Estas são, ainda hoje, muito mais acessíveis do que
as áreas de sedimentação glacial ple¡stocênica. Evidências de deformação são atualmente
encontradas assoc¡adas a espessas sequências de frl/s subgraciais em regiões
sedimentafes e a part¡r de dados sísmicos e de poços perfurados em conentes de gefo (r.ce
sfrearns) da Antártica (Kamb, 1991).

Em 1979, Boulton e Jones sugeriram, de forma p¡one¡ra, que a reologia dos
sed¡mentos subgraciais deformáveis poderia constituir o fator determinante cto
comportamento dinâmico das coberturas de gero (Figura 4.1.1c). posteriormente, AÍey ef ai.
(1987a, 1987b) demonstraram, através da geofísica, a oconência efetiva desse processo
sob a calota de gelo do oeste da Antártica ou manto de gelo da Antártica ocidental, onde a
dinâmicå de pero menos uma das maiores conentes de gero (/ce sfream B) seria controrada
pera deformação de sedimentos subgrac¡ais com arto conteúdo de água. A pfesença de tais
sed¡mentos fo¡ posteriormente confirmada por Engerhardt ef a/. (1gg0), através da
perfuração de poços.

4.1.1. Tipos de Acamamentos

Menzies (i 989) sugeriu três tipos de acamamentos subgraciais em gere¡ras
temperadas: acamamentos H, e e M. Como o Acamamento e refere-se a cond¡ções
intermed¡árias entre o H e M (Quase-H e Quase-M), será cfada ênfase apenas a estes dois
substratos subglaciais. cabe, contudo, destacar que a oconência do Acamamento Q está
relacionada à grande variabiridade das condiçöes subgraciais, podendo ser gerado por
mudanças na reorogia dos detritos subgracia¡s (Bourton, 1g87; Bourton & H¡ndmarsh, 1987;
clarke, 1987) e no comportamento termo-mecånico do gero basar (Bounon & spring, 19s6),
além de apresentar frequência, duraçåo e distribuiçao espac¡ar bem variadas.

Alexandre Tomio (2004)
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O Acamamento H, tipicamente denominado de "hard' (duro) ou "rtgrd' (rígido), pode

ser ocasionado por cinco condiçöes hidráulicas subglaciais d¡st¡ntas (Menzies, 1989):

a) Acamamento rochoso com ba¡xa permeabilidade (Kamb & La Chabelle, 1964; Vivian &

Bocquet, 1973);

b) Sedimentos congelados (Freeze & Cherry, 1979);

c) Sed¡mentos com ba¡xa condutividade hidráulicalo (K < 1Os m.si), impedindo a

inf¡ltraçao da água de degelo presente na interface gelo/substrato (Shoemarker, 1986);

d) Sedimentos que apesar de .apresentarem alta condutividade hidráulica (K > lOs

m.s-1), possuem também um aquitarde no contato superior, fomando uma camada

com condutividade hidráulica baixa na ¡nterface gelo/substrato. Este aqu¡tarde teria

espessura suf¡ciente para impedir a percolação da água (Shoemarker, 1986), como,

por exemplo, em sedimentos capeados por argilas;

e) Sed¡mentos com alta condutiv¡dade hidráulica (K > 10€ m.s-r) formando um aquífero

com condutividade hidráulica semelhante ou superior, perm¡tindo, dessa forma, uma

alta taxa de percolaçåo intersticial na camada superior. Neste caso, a água de degelo

näo produziria descargas superiores ao fluxo de água ¡nterst¡cial na camada superior,

mantendo esta camada ¡nativa h¡draul¡camente (Menzies, 1987).

Quando em contato com esses tipos de substratos, normalmente a movimentação dos

corpos de gelo se dá por deslizamento. Ainda segundo Menz¡es (1989), nas camadas em

que existe a possibilidade de mudanças na permeab¡lidade, o sed¡mento pode variar entre

consolidado e dilatado, entre duro (Acamamento H) e mole (Acamamento M). Nos

Acamamentos H com alta condutividade hidráulica ("Hd" e "H.") e movimento ¡ntergranular

prat¡camente nulo, assume-se que a água de degelo alravessa os sedimentos da camada

supenor conforme a equaçåo de Daîcy, para fluxos saturados:

Q" = i.k

onde, Q"= descarga específica (m.s-1);

Utilizando valores típicos para o fluxo intersticial em camadas subglacia¡s altamente

permeáveis, Shoemaker (1986) deduziu que a fluidez é tåo baixa que a efetividade de fluxo

dos fluídos seria de milhates de anos (cons¡derando que os dema¡s parâmetros se

mantenham constantes), com exceção do Acamamento H"; e que o aumento rap¡do da

i = gradiente hidráulico, ou seja, o excesso da pressão h¡dráulica; e

k = condutividade hidráulica (m.s-r).

10 Condutividade hidráulica (K), K = k.fu.g / p, onde k = permeabilidade do meio: p", = 66¡5¡6"¿u O"
água; g = aceleraçåo gravitac¡onal; e p = viscosidede do líquido.
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pressão de água pode gerar um grad¡ente hidÉul¡co crít¡co (¡" = 1,2), que acanetiaria um

esforço efetivo (etrective sfress) nulo ou negativo. Neste segundo caso, a água interstic¡al

seriå deslocada para as camadas superiores cåusando fluidificação pontualmente ou, em

casos mais abrangentes, oconeria uma rápida desuniåo do contato gelo/substrato e o

consequente desl¡zamento do gelo.

Consequentemente, nos Acamamentos H, com exceção do últ¡mo tipo ("H""), a

camada superior serve para ìsolar as camadas ¡nferiores da água de degelo da interface

gelo/substrato, de tal forma que possibilita a formação de instabilidades na interface e de

canais subglaciais Walder, 1986; Weertman, 1986; Boulton & Dobbie, 1993). Em

compensação, os Acamamentos Ho também podem ser formar em sedimentos

inconsolidados subglaciais através de mudanças localizadas da permeab¡l¡dade das

camadas de sedimentos.

O Acamamento M, também é conhecido como "mobild' (móvel), "soff' (macio) e

deformado. Segundo Menzies (1989), normalmente este aG¡mamento é composto por

sed¡mentos saturados por água, de consistência v¡scosa, nos quais a descarga de água de

degelo não é importante, mas sim os deslocamentos da água intersticial (e.9..: Boulton &

Dent, 1974; Boulton & Jones, 1979; Alley ef a/., 1986). A simples ¡nf¡ltraçåo subglac¡al da

água de degelo nos poros vaz¡os é bas¡camente impossível devido a restriÉes de

permeabilidade e gradiente hidráulico nos sedimentos subglaciais. No entanto, se as

camadas de sedimentos subglacia¡s forem deformadas, via deformaçäo intergranular,

através de fluxos de detritos saturados, seria possível oconer descargas de água de degelo

subglac¡al (Alley ef a/., 1986).

Com relação às condiçöes reológicas dos Acamamentos M, atualmente consideram-se

dois modelos reológicos para deformaçôes de sedimentos inconsol¡dados subglacialmente:

o Modelo de Acamamento V¡scoso ( y,scous-Bed Mode{ Boulton & Hindmarsh, 1987) e o

Modelo de Ataçäo (Ploughing Múel, Tulaczyk et al.,2001\, que variam espacialmente

como resposta às variaçöes dos esforços cisalhantes e pressåo efetiva, assim como pelas

variaçöes nas propnedades dos materiais envolvidos e o regime hidrológico dos diferentes

tipos de substratos.

4.1.2. Modelo de Acamamento Viscoso (Boulton & Hindmarsh, 1987)

O modelo reológico de t¡lls deformados subglac¡almente mais aceito atualmente foi

desenvolvido por Boulton e Hindmarsh, em 1987, para expl¡car as conentes rápidas de gelo

na margem da geleira Breitlamerkurjökull (sudeste da lslândia). Para tanto, eles utilizaram

informações obtidas na análise dos sedimentos glaciais depos¡tados nos 4 km de recuo da

frente da geleira, além de estudos anteriores (e.9.: Boulton, 1974; 1979), e em vários

experimentos na região frontal e em túneis escavados aba¡xo da geleira, nos anos de 1977,
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ß77 n8, 1980 e 1983. Entre os trabalhos realizados nos túneis para €l.¿tcterização

reológica, eståo a instalação equipamentos para medição dos esforços, das pressöes e dos

gradientes h¡drául¡cos, tais como marcadores de deformação (strcin mafters) e piezômetros,

além da coleta de amostras da água e dos sedimentos subglaciais. Consequentemente foi

possível obter dados sobre a granulometria e a porosidade do till, além de estimativas da

pressão de água intersticial (P*), das velocidades de deformaçåo (sfrarn rafe) e dos esforços

de cisalhamento (shear sftess) do sedimento subglacial deformado, no caso, um till.

Com base nestes dados, este modelo postula que o till subglacial deve ser tratado

como um fluído viscoso que deforma pervas¡vamente por toda a sua espessura. Outra

característica é a possibilidade de retro-alimentaçâo (canibalismo), através da erosåo do

substrato sedimentar- Este modelo assume que o esforço de cisalhamento grav¡tac¡onal,

causador do deslocamento da conente de gelo, é completamente balanceado pelo esforço

de cisalhamento basal, que surge durante a deformaçåo viscosa do t¡ll (Alley ef af , 19874).

Anteriormente, as pesquisas a respeito da deformaçåo dos sedimentos subglaciais

(e.g., Smalley & Unwin, 1968; Boulton, 1982) caracterizavam as condiøes necessárias para

o início do processo de deformaçåo através da Lei de Coulomb:

onde, qc = Limite de elaslicidade dos sedimentos sob ação de tensäo de c¡salhamento,

também denominado como resistênciâ à deformação ou à perda de tensäo (y,e/d

Pe

E'

P*

rl

c

strength);

= Pressäo efet¡va, definide pela relação P¡- P";

= Pressäo normal exercida pelo gelo suprajacente;

= Pressão hidrostáticá exerc¡da pela água ¡ntersticial;

= coeficiente de fricção intema; e

= coesão dos sedimentos.

Qo=P.n+C

Verificou-se, contudo, a existênc¡a de duas dificuldades principais que se opöem à

utilização direta deste modelo. Em primeiro lugar, a equação supöe que os sed¡mentos em

condiçöes naturais são substâncias perfeitamente plásticas, que nåo apresentam

deformações até que seja alcançado o seu lim¡te de elasticidade. Além disto, os sedimentos

são capazes de apresentar uma razåo de deformaçáo inf¡n¡tamente alta para aquele limite

de elasticidade, desde que não haja incremento adic¡onal de tensáo.

O segundo obstáculo refere-se ao fato que o modelo näo incorpora nenhuma razäo

média de deformaÉo, a qual deve ser considerada vital para o entendimento do

comportamento solidário de duas substâncias de reologias diferentes: o gelo da geleira e o

sed¡mento a ela subjacente.

(2)
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Os experimentos de campo realizados sob a geleira Breidamerkurjökull (Boulton &

Hindmarsh, 1987), mostraram, claramente, que a razåo de deformaÉo dos sedimentos

subglaciais depende de duas variáveis ¡mportantes: o esforço de c¡salhamento (r) e a

pressåo efetiva (P.).

lnicialmente, os experimentos permitiram a derivaÉo de uma le¡ (expressa pela

fórmula abaixo, e também conhecida com Modelo Näo-L¡near de Fluído de Bingham) em

que se supôs que o till comportava-se como um fluído de Bingham, que näo exib¡a

deformaçåo até que o limite de elast¡c¡dade de Coulomb fosse alcançado (vide equaçåo 2),

apresentando um comportamento v¡scoso após aquele ponto.

r = a . P" ''(r - qJ-=

onde, g = velocidade de deformaçåo (sfrain rate);

qc = limite de elaslic¡dade de coulomb no qual ft = Pe r¡ + ç (vide equação1); e

a, re s = constantes empíricas (a= 7,62' r = -1,25', s = 0,625, em BreidamerkurjÖkull) e

independem da litologia.

Esta lei é apropriada para um fluido de Bingham, no qual nenhuma deformaÉo ocone

até que o valor de Mohr-Coulomb do l¡mite de elasticidade (r¡) seja alcançado, enquanto

que, para valores elevados de esforço, o comportamento é viscoso não linear.

No entanto, os experimentos de Boulton & Hindmarsh (1987) mostraram, claramente,

uma deformaÉo elástica-plástica significativa a níveis de esforço abaixo do l¡mite de

elasiicidade (q) que poderia, dentro de um longo período de tempo, produz¡r deforma@es

significativas claramente v¡síveis na estrutura de deformaçâo do sed¡mento. A Figura 4.1.2,1

mostra que o Horizonte A apresenta deformaçäo viscosa nåo linear, enquanto que o

Horizonte B subjacente demonstra sinais de defomação elástica-plástica incipiente na

porçäo superior e nenhum s¡nal de deformação na porçåo ¡nferior.

As variaçöes locais na litologia subglacial exercem grande influência nos padrões de

deformação. Com efeito, na equação (2) os valores de n (fricÉo intema), C (coesåo dos

sed¡mentos) e P" (pressão efet¡va) são funçoes d¡retas da litolog¡a e do estado de

consolidaSo e, claramente, têm grande influência na razâo de deformaçäo para um dado

valor do esforço. Visto que a pressâo efetiva (P"), expressa pela relaçåo Pu= Pi - Pu,,

depende da pressåo exercida pela sobrecarga do gelo (P), que por sua vez depende da

pressâo exercida pelo sedimento (P") e pela água intersticial, verifica-se que:

P; = (1-n) P" + n P* (4)

onde, n = porosidade do sed¡mento

(3)
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Figura 4.1.2.1 - Esquema dos resultados apresentados por um experimento sob a geleira de
Breidamerkurjökull molrando o desenvolvimento de juntas no Horizonte B, o deslocâmenlo dos
marcadores de a para þ durante as 136 horas do experimento, assim como a localização dos grandes
clastos. À esquerda estão mostredos os valores méd¡os das razöes de vazios no i¡ll subglácial. O
Horizonte A é dilatante e exibe uma resposta v¡scosa não linear ao esforço. O Horizonte B é
relat¡vemente bem consolidado e assume-se ter uma deformaçâo elásticå-plást¡ca (Boutton &
Hindmarsh, 1987).

Desta forma, a pressäo efet¡va reflete a ¡nteração que se desenvolve entre a litologia

local e o padrão e a îazão de produção de água no estado líqu¡do sob a geleira. Por

conseguinte, a tensäo dependerá da pressåo de água interst¡cial no sedimento; o que

implica que alta permeabilidade acaneta em rápida infiltração da água de degelo, perm¡tindo

que a água seja drenada mais rapidamente, provocando um aumento da tensão.

Boulton & Hindmarsh (1987), através da anál¡se dos dados apresentados em c¿¡mpo e

nas equações 2 e 3, estabeleceram como valor crítico a equ¡valência entre o esforço de

c¡salhamento e resistência a deformação 1t = 9"). ConsideraÉo esta que implica num valor

crítico para a pressäo efetiva, expresso pela seguinte equaçâo:

di$ôncio dos mqrcos - melros

Consequentemente, foram elaboradas quatro situaÉes reológicas possíveis (Figura

4.1.2.2):

1) Substrato sem deformaçäo, com apenas o Horizonte B (0 < (t - C)in < P,) -
neste caso a potencial¡dade h¡drául¡ca da base do estrato (V") é relat¡vamente

pequena e/ou a potencialidade é inferior à diferença de potencialidade entre a

base do estrato e a base do gelo (AV = Vi -tPJ, de tal forma que a diferença

entre a pressáo de água imediatamente abaixo da geleira e a pressåo do gelo é

maior que o valor crítico ((r - C)/4). Desta forma, não há descontinuidades no

sedimento subglac¡al, representado por um ún¡co horizonte sem deformaçåo

dúctil. Esta situaçåo é favorecida por baixas taxas de degelo basal, baixos
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Tese de Doutoramento - lnstituto de Geociências/ IJSP

(5)

63



Estilo6 de deformações glaciot€ctônicas no Subgrupo llararé, Neopaleozó¡co da Bacia do Paraná Alexandre Tomio (2004)

valores de potencialidade na base, baixos valores de esforço de cisalhamento e

alta resistência do sed¡mento. Caso o sedimento apresente alta permeabilidade,

pode-se esperar infiltraçåo do gelo e a nâo ocoriência de desl¡zamentos.

Substrato com horizontes A e B estáveis (0 . P". (t - C)/n) - Nesta situaçåo

a pressão efetiva na interface gelo/substrato é menor que o valor crít¡co,

resultando em deformaçåo, dilataçåo e uma camada superior com

permeabil¡dade mais alta.Sem a dilataçáo e, consequentemente, o aumento na

permeabilidade, a pressåo efetiva na base da geleira poderia ser nula ou

negativa. Estâ condição é favorec¡da por altos valores de influxo de água basal

(m), potencialidade hidráulica da base do estrato e esforço de cisalhamento,

além de valores baixos de coesåo dos sedimentos, coeficiente de fricçäo intema

e permeab¡lidade no Horizonte B. Pode apresentar inf¡ltraçao do gelo nos

sedimentos com alta permeabilidade e in¡biçåo de deslizamentos.

Substrato com horizontes A e B instáveis (P, < 0 < (t - C)/¡) - Nestas

condições, apesar da d¡latação dos sedimentos superiores, V" ou ÀV é tâo alta,

que a pressåo hidrául¡ca é igual a pressåo do gelo. Ëste s¡stema é

particularmente sensivel a pequenos aumentos na taxa de denetimento basal ou

pequenas dim¡nuiçoes na permeabilidade. Näo é provável que ocorra infiltraçäo

de gelo. É possível que aconteça desl¡zamentos na ¡nterface e que o sedimento

ofereça pouca resistência ao movimento da geleira.

Apenas Horizonte A instável - trata-se de uma situação cujos estratos estäo

completamente dilatados e, desta forma, a descarga de água de degelo pode ser

impossibil¡tada enquanto suportar valores pos¡t¡vos de pressåo efetiva. Se estiver

em estado estável e se o coeficiente de fricçåo da interface entre o sed¡mento e

o material em que se encontra for sú¡cientemente ba¡xo, deslizamentos podem

ocofÏer em baixas interfaces.

Se o sedimento apresentar camadas impermeáveis, não há drenagem

vertical, a queda da potencialidade (^V) tem que ser nula e o gradiente da

pressåo de água será totalmente gravitacional. Neste caso a água tem que ser

descanegada horizontalmente. Para estratos de granulaçáo f¡na, descargas de

comprimentos relativamente pequenos das linhas de fluxo será normalmente

suficientes para produzir pressäo efetiva nula e causar instab¡lidades (Boulton &

Jones, 1979).

2)

J,l

4)
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Caso 1

Apenas Hor¡zonte B eståvel_
lnfiltração, não há deslizamento
Tensáo princìpal concentrada
na interface.

Caso 2
Horizontes Ae B estáveis.
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Realmente, como já demonstraram anteriormente Boulton (1975; 1982; 19g6) e
Boulton & Jones (1979), esta ¡nteraçåo pode controlar as pressöes efetivas de tal forma que,

em geral, sedimentos de granulometria fina e mais ricos em argila respondem, para um

dado valor de esforço, com razões de deformação bem mais altas. Esse processo ocore
por duas razões: a) a fricção ¡ntergranular é reduzida e o consequente d¡latamento

progressivo da fábrica do sedimento facilita o deslizamento intemo interpartículas; b)

sed¡mentos de granulometría fina possuem baixa permeabilidade e, consequentemente,

para que a descarga de água através deles seja conservada é necessário que sejam

mantidos altos gradientes piezométricos, os quais, por sua vez, produzem altas pressões

intersticiais e baixas pressöes efetivas.

Desta forma, o comportamento do fluxo gravitac¡onal das geleiras é determinado por

três fatores principais:

a) A interaçåo da atmosfera com a superfície da geleira, que determina o balanço de

massa superf¡c¡al e, portanto, a efetiv¡dade do empuxo gravitacional;

b) A reologia do gelo, que depende da temperatura e, parcialmente, determina a

resposta da massa de gelo ao empuxo gravitac¡onal; e

c) A interaçåo entre a geleira e seu substrato, a qual, juntamente com a reolog¡a

intema da geleira, determina a resposta total da massa de gelo à força de empuxo.

Tal s¡stema é altamente interativo e nenhuma de suas partes se comporta de forma

completamente independente da outra.

Estudos experimentais dos dois primeiros fatores (a e b) derivam da observaçåo de

geleiras modemas. Contudo, o estabelecimento das cond¡çôes fís¡cas da interaçäo entre a

geleira e seu substrato (fator c) é mu¡to mais difícil. lnformações a respeito do substrato de

gele¡ras modemas têm-se lim¡tado a observaÉes das cond¡çöes subglaciais prevalentes em

geleiras do iipo alpino (de vale), as quais conespondem a um componente

volumetricamente ¡nsign¡ficãnte da atual massa global de gelo e, certamente, náo såo

representativas das extensas áreas sedimentares continentais subjacentes às coberturas de

gelo da Groenlând¡a e Antártica.

Problemas do Modelo de Acamamento Viscoso

Segundo Tulaczyk et al. (2001), ex¡stem vários problemas que o modelo de

Acamamento Viscoso nåo consegue resolver, dentre eles destacam-se três fatos:

1) Resultados de testes geotécnicos mostram que a reologia dos sed¡mentos

sob conentes de gelo nåo é viscosa, mas sim plástica, conforme o modelo de

Coulomb (Kamb, 1991; Tulaczyk ef af, 2000a);
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¿)

3) presença de hetereogenidades intra-tit quanto à poros¡dade, compos¡çåo e
microfósseis (Rooney, 1999 apud Tula czyk et al.,2OO1).

rnicialmente, testes de raboratório com amostras de ti[s subgrac¡ais coretadas em
diversos pontos da rce strcam B da Antártic€ têm demonstrado um comportamento não
viscoso (Kamb, 1991; Turaczyk et at., 2oooa). Em contrapartida, estes mesmos testes têm
ind¡cado que os tits subgraciais atuam como um mater¡ar prástico ,,courombiano,, 

cuja
resistência ao cisarhamento depende do esforço efetivo e prat¡camente independe da taxa
de tensão. Arém do ma¡s, anárises sobre o equiríbrio de fofças em conentes de gero têm
¡ndicado que deforma@es rápidas do gero nas margens de c¡sarhamento da gereira
contribuem mais para a resistência aos esforços do que a deformação subgraciar do ti
(Echermeyer et ar', 1994; Jackson & Kamb, 1997). Kamb (1991), por sua vez, demonstrou,
através de testes diretos, que a resistência dos sedimentos ¡nconsoridados abaixo de
conentes de gero e a magn¡tude do esforço cisarhante basar que este pode suportar é bem
inferior do que a magnitude do esforço deconente da grav¡dade que age sobre a conente de
gero. cárcuros apresentados por Jackson & Kamb (19g7) ¡nd¡cam magnitudes aproximadas
de 2 kPa para o esforço cisarhante basar e de 14 a 20 kpa para a ação da grav¡dade. Esta
pequena res¡stência do ti, anarisado tem muita reração com a poros¡dade, que varia de
aproximadamente 3g o/o a 45 0/o ('rurac,zyk et at.,2000a, 2000b; 2001), tomando-o rico em
água contudo, as conentes de gero nåo frutuam na água, mas movem-se sobre o
sedimento inconsoridado, que não consegue suportar o esforço causado pera gravidade.
sendo ass¡m, quanto menos rígido e mais fraco for o sed¡mento, mais rápido a cofrente de
gelo se moverá, visto que uma fração maior do esforço motriz deve ser suportada pera
deformação do gero nas margens de c¡sarhamento, ou seja, baixas resistências basais (ou
mesmo nuras) são compensadas apenas pero esforço gravitacionar nas margens da gereira
e pela parte expansíver do esforço motriz sobre o estiramento do gero (Raymound, r996, eq.
39; Tulaczyk et a!., 2eoaa,2000b; 2001). Estes resurtados ¡ndicam que a resistência dos
sedimentos ¡nconsoridados sob conentes de gero é praticamente independente da
magnitude da tensão e da taxa de tensão de cisarhamento, porém depende, r¡nearmente, do
esforço efetivo (Kamb, 1991; Turaczyk et at., 2oooa,20o0b; 2001). consequentemente,
favorece-se o desrizamento basar e/ou a deformação rasa do sedimento subgraciar como
principais agentes responsáveis pelo movimento das conentes de gelo.

Experimentos com estacas cravadas no /oe Sfreaø B
demonstraram predominância de deslizamentos basais e/ou
rasas do substrato sed¡mentar (Fngelhardt & Kamb, 1998); e

Alexandre Tomio (2004)

da Antártica

deformaÇões
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O modelo de araÉo de Slawek M. Tulaczyk, Reed P. Scherer e Christopher D. Clark

propôem uma modelagem reológica para camadas pouco resistentes de till sob conentes de

gelo. Desta forma, pressupõem que as camadas apresentam poucos metros de espessura e

que teriam s¡do deformadas durante a formação dos sulcos no deconer do deslizamento de

um corpo de gelo com base ¡negular. Este tipo de modelagem já havia s¡do proposto por

Bedget (1986) e Brown et al. (1987), contudo estes enfat¡zavam a ação dos clastos na

formação dos sulcos, enquanto que Tulaczyk et al. (op crL) salientam a importåncia das

inegularidades da base da geleira (protuberânc¡as de gelo, ice bumps), (Figura 4.1.3.1).

Este modelo pode explicar casos como os apresentados por Scherer ef a/., (1998) e

Tulaczyk ef af (1998) para correntes de gelo da Antártica Ocidental West Antarctic) ou

mesmo para os pavimentos múltiplos de Palmeira (Rocha-Campos ef a/., 1999; Trosdtorf Jr.

et al., 20O1). O pacote sed¡mentar em que ocorrem os quatro pavimentos múltiplos

neopaleozóicos de Palmeira são formados basicamente por camadas de areias méd¡as a

grossas, com pouca variaSo granulométrica, e sem qualquer evidênc¡a da presença de

clastos. Desta forma, uma das possibilidades seria que os sulcos e as deformaçöes rupteis

presentes nestes pav¡mentos teriam sido formados pelas próprias inegularidades da base

da gele¡ra. Outra h¡pótese seria a ¡ntervenção de pontas de icebergs arando as camadas de

areia, porém a l¡nearidade dos sulcos sugere que sejam corpos de gelo maiores. Na

Antártica Ocidental, por sua vez, constatou-se que os substratos sedimentares

inconsol¡dados das conentes de gelo apresentam granulaSo f¡na com poucos clastos,

porém näo há ev¡dência direta de aração. As ¡nferências sobre a araSo såo baseadas

apenas em dados de radar, como os apresentados por Novick ef a/. (1994) para a lce

Stream B, ou por estudos da topografia do fundo do mar Ross (Shipp & Anderson, 1997a,

1997b; Shipp ef a/., 1999). Análises de dados geofísicos, satélites e fotos aérêas de

localidades em que houve a passagem de conente de gelo, mostrari¡ corpos alongados de

amplitude, comprimento de onda e largura variáveis (Figwa 4.1.3.2), formando

megal¡neaçöes (Clark, 1993), como, poÍ exemplo, as formas de relevo ple¡stocênicas,

formadas pela "paleo-conente de gelo" M'Clintock Channel (Clark & Stokes, 2001).

Segundo Tulaczyk et al. (2OO1), neste modelo plást¡co para o substrato de conentes

de gelo nâo existe nenhuma resposta entre a velocidade da conente de gelo e a resistência

propiciada pelo sedimento subglacial contra o deslocamento da conente de gelo, visto que a

resistência do sedimento não depende da taxa de cisalhamento. A resistênc¡a de um

sedimento plástico é altamente suscetível à quantidade de água cont¡da no sedimento (e.9.:

Tulaczyk et al,2O0Oa), e, sendo assim, é bem provável que o comportamento trans¡ente da

conente de gelo seja causado pelo aumento ou pela diminuição da estocagem de água no

sedimento (fulaczyk ef a/, 2000b).

4.1.3. Modelo de Aração (Tulaczyk et al.,2OO1\
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Figura 4-1-3.1 - Representação esquemát¡ca do modelo de aração, onde uma protube¡.ância de gelo
na base da geleira erode o iill recém depositado, que, por sua vez, cepe¡a sedimentos terciár¡os
(fulaczyk ef a/., 2001)-

Marcador protuberânciade
de tensão Gelo erodindo

I

l

Movimento I

do gelo l

?hm

Figura 4.1.3.2 - lmagem de satélite (Landsat TM, banda 3) que mostra as eslruluras de relevo
alongadas na paleo-coßente de gelo M'Clintock, Ártico do Canadá" O ôentro da imagem encontra-se
nes coordenada 72o 14' 21' N e 1060 11' 22' W (Clark & Stoke, 2001).
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Como está ."nOo u¡rto

fundamental para as considerações sobre as mudanças no comportamento da

mov¡mentaÉo das geleiras. A "advecçåo" da água no sedimento transportado durante a

aração é, possivelmente, um componente significativo no balanço hidráulico. sabendo-se
que o denetimento ou congelamento basal é da ordem de 1 mm/ano na base de conentes
de gelo, ou menos na Antártica Ocidental (Tulaczyk ef al., 2000b), e que em estágios

estáve¡s, o denetimento basal é < 0,3 mm/ano, verif¡ca-se que a',advecção" da água é um

componente importante para determinar a escala de iempo apropriada para mudanças

significativas na velocidade das conentes de gelo.

O degelo pode se concentrar nas ¡negularidades da base da geleira, visto que as

tensões atuantes na anação devem ser várias vezes maiores do que as tensôes associadas

a uma base de gelo plana deslizando sobre sedimentos ou a cisalhamento em plano intra-

sedimento (Brown ef a/., 1987; Tulaczyk, 1999). o denetimento ad¡cional dev¡do ao aumento

do calor causado pelo c¡salhamento pode ser da ordem de 1 mm/ano (para coÍrentes de
gelo com velocidade de -'100 m/ano, resistênc¡a do sed¡mento de -1 kpa e grande

concentraçåo de tensão, -10 vezes), e, nestas condiçoes, as protuberåncias de gelo na

base da geleira com ampl¡tude menor que 1 m podem ser denetidas. contudo,
deslocamentos rápidos da conente de gelo podem auxiliar a minimizar a ¡nfluência local do

aumento do calor através do cisalhamento. Não obstante, verifica-se que conentes de gelo

preténtas deixaram registros de megal¡neamentos contínuos e mu¡to longos (clark, 1993;

1994; sh¡pp ef a/., 1999), ¡ndicando que estas inegularidades na base das geleiras foram
preservadas em deslocamentos da ordem de j0 a 100 km.

Cabe, contudo, acrescentar que as ¡negularidades do relevo por onde a geleira passa

podem também contribuir para a formação de protuberâncias em geleiras com base plana

ou que tenham sido aplainadas pelo denetimento das inegularidades da base de gelo.

Assim, as ¡negularidades do relevo, antes que sejam desgastadas (erodidas), propiciam a
formação de novas ¡negularidades na base då gele¡ra, tomando possível a sua

sobrevivência, através da geração de novas protuberâncias de gelo, fazendo com que a
aração seja mantida por distâncias que chegam a 100 km.

Com relaSo às deformaSes nos sedimentos subglaciais, Tulaczyk et at. (2001)
postulam que, no processo de araçáo subglacial, o sed¡mento é anâstado na direção do

movimento do gelo e a protuberåncia de gelo envolta no sedimento auxil¡a na dim¡nuição da

desaceleração da geleira. A magnitude desta desaceleração é controlada pela relativa

amplitude da inegularidade da base da gele¡ra em relação à profundidade que penetrou no

sed¡mento. Se atribuirmos que esta profundidade um valor < O,S m, a desaceleraçäo será

aproximadamenle 2Q o/o da veloc¡dade Inicial. cada desaceleraÉo na velocidade do

desl¡zamento está associada ao um aumento na deformaÉo do substrato sed¡mentar
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(Figura 4.x 33), ê, consequentemente, estas deformações seriam pontuais e atreradas à
fonnação dos sulcos.

X

c)
!
cüp
c:
o

o-

Figura 4'1.3.3 - lustracäo demonstrando âs deformâçöes no subsrrato formedas perasirregularidades do gero basãr,, de acordo com a õ.1*J¡ãääã do sedimento e a distáncia percoridapeto desrocamenro de uma gereira com verocidadã o" ür"" oìrã*viäi å1,'ãoãö 
"'"'''"'" ""

P¡otrowski et ar. (2ao1), que são favoráveis ao modero prástico da ara$o, concordarn
que as deformações de sedimentos subgracíais såo impoftantes processos graciorógicos,
contudo, devido à ¡nconsistência entre o modero viscoso e os dados de campo, acred¡tam
que este seja apenas apricáver a casos pecuriares e que, a priori, näo deva ser utir¡zado na
maioria das gereiras. Apesar de apr¡cáver a pequenas profundidades no sedimento, a
deformação pervasiva das cåmadas subjacentes å gereira seria ma¡s rearista, estando
inclusive de acordo com os experimentos em raboratóno apresentados em rverson ef a/_
(1997) E bem possível, portanto, que estes pontos de deformação sejam transientes tanto
com reraÇâo ao tempo quanto ao espaço (Fischer ef a/., 1g99), fato que impricaria que uma
determinada rocaridade subgracia, pode sofrer múrtipias fases de deformação e estabìridade.
Esta defomaÇão pode ocorrer em intervaros de tempo bem pequenos, com conseguentes
espessuras pequenas, e, em determinados casos, estes registros de esforços podem ficar
acumurados, dando a impressão de um rongo período de tempo (piotrowski ef a/., 19gg;
Hoffmann & p¡otrowski, 2oo1). segundo piotrowski et at. (2001) arguns roca¡s deforrnados
também podem ser expricados pera ex¡stência de uma fìna perícura de água separando a
geleira do substrato, quando, então a pressão de água poderia atingir níveis de frutuaçáo,
favorecendo também os desrizamentos. No entanto, esses autofes advertem gue se deve
ter cuidado ao assumir que todas as deformações preseryadas em sed¡mêntos foram
desenvolvidas por deformaçöes em sedimentos saturados em água.

l:ì rù I t i il ¡ ,1 ; : .l :
Dlstâncla horizontal (ax = Âi. U,.,-)

Alexandre lomìo (2004)
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n Os principais mecanismos de deslocamentos de antigos mantos de gelos

caracterizaram-se por deslizamentos, em vez de deformações no substrato;

. Os detritos glaciais foram trånsportados englacialmente, e náo através da

deformação do acamamento; e

n DeformaÉes localizâdas do sedimento causadas pela araçåo proporcionam

explicaçöes suf¡cientes para a existência de evidências sedimentares de

cisalhamento subglacial. Nåo haveria necessidade de relâcionar a açöes

cont¡nuas de deformaçåo viscosa nos sedimentos basais.

Répl¡ca Pró-Modelo V¡scoso (Boulton et at.,2e01)

Devido aos constantes quest¡onamentos do grupo favorável ao modelo de aração, e

em particular, ao trabalho de P¡otrowsk¡ et al. (2001), G. s. Boulton, um dos idealizadores do

modelo v¡scoso, através do artigo Boulton ef al. (2001), faz uma réplica aos argumentos

contrários ao modelo de fluxo B¡ngham (viscoso). por pertinência com a temática qu¡a

tratada, julgou-se apropriado a elaboraçåo de um resumo dos principais comentários de
Boulton ef a/. (op c¡t), onde, em itálico, såo registrados os comentários de pìotrowski ef a/.

(2o01):

Em suma, o modelo reológico plástico de aração subglacial postula que:

a) "O aumento da deformaØo de cisalhamento (shear strain) a jusante, obsert/ada em

expeñmentos subglac¡a¡s, deve ¡efletir uma tÊns¡çåo de t¡ s altamente deformados
(no topo) a indeformados (na base)". Na verdade, a afirmaçäo é falsa, a trans¡ção

entre sed¡mentos altamente e sutilmente deformados é temporal e não espacial.

Dependerá, por exemplo, na presença de inegularidades na superfíc¡e de

descolamento (décollemenÐ entre o horizonte deformado e o horizonte

indeformado.

"Blocos de sed¡mentos inconsolidados encontþdos dentro de um till devem

apÊsentar nas suas boll.das ev¡dênc¡as de m¡stun com a matiz do f//'l É muito

comum encontrar contatos bruscos entre clastos de sedimentos moles (sof¡

sed¡ments, que estavam inconsolidados, ou seja, intraclastos) e a matriz do till. Não

se conhece precisamente o comportamento dos materiais, principalmente no que

se refere ås d¡ferenças de rig¡dez e às propriedades de drenagem. No entanto,

existem exemplos clássicos de materiais deformados, cujos clastos de greda (g¡z) e

are¡a presentes na matriz arg¡losa do diam¡cto apresentam margens bruscas.

b)
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c) "É necessário reconsideær a capacidade de tÊnspoñar conchas fñge¡s no t¡tt

deformado, yrsfo as amplas evidências de cominuiçäo durante o transporte". O

choque dos gråos ocone, ou nåo, dependendo do esforço efetivo aplicado nel

material. Contudo, sabe-se que a pressåo de água pode variar bastante,

diariamente ou anualmente (Sharp ef a/., 1998 apud Boulton et al., 2OO1).

Consequentemente, esta flutuaçåo do esforço efetivo pode ou nåo promover

choques entre os gråos. Também se espera variaçôes espac¡a¡s na pressão efet¡va,

em parte devido à dinâmica das gele¡ras ou a diferençâs na drenagem dos

sedimentos. Desta forma, sed¡mentos finos subglaciais, ¡ncapazes de apresentar

uma drenagem eficiente devido à sua baixa permeabilidade, podem sustentar

pressões efetivas muito ba¡xas durante longos períodos. Na realidade, a indagaçåo

coneta seria: quais säo os processos controladores da pressão efet¡va nos

sedimentos subglac¡ais? Além do mais, parece bizano que ambientes com

pressões criostáticas acima de 104 kPa, preservem conchas delicadas.

"A rotaØo dos c/asfos é urn iñpoñante cñtério na identificaçäo de deformaçöes

subglac¡a¡s. No entanto, existem evidências de c/aslos que fonm rotacionados e

outrcs que permanecefttm estáveis em pav¡mentos de clastos, o que os toma

¡ncompatíve¡s con? os suósfratos deformados". Nåo existe atualmente uma teoria

baseada em critérios físicos sobre a orientação das fábricas dos clastos dos tills,

além de Glen el a/. (1957), que cons¡dera a rotação dos clastos em um fluído

viscoso constante. Conforme mencionado anteriormente, a pressáo efet¡va varia

bastante e, desta forma, a viscosidade efet¡va também flutua, d¡f¡cultando a

aplicaçao da teoria de Glen e colaboradores. Na real¡dade, Boulton ef al. (2001)

concorda com Bennett el a/. (1999), que atribui à fábrica de clastos pouco suporte

quant¡tativo para a ¡nterpretaçåo dos sedimentos glac¡ogênicos.

"Em várias árcas pñxímas do l¡m¡te da glac¡ação, ant¡gas formas de Êlevo

sobrevivem aba¡xo do till, fato que näo seia espeÊdo se ocoressen espessos

subsfra¿os deformados. O till deve frcar concentrado próximo ao l¡m¡te glacial,

enquanto que os frágeis sedimentos ma¡s ant¡gos devem ser preseMados próximo

deste limite, ao ¡nvés de sercm destruídos'. Esta observação é, contudo,

compatível e prevista pelos conceitos dos substratos deformados. Boulton (1996),

analisando o ciclo glacial durante processos glaciotectôn¡cos, concluiu que em um

único ciclo ¡dealizado o till terá uma d¡str¡bu¡ção semelhante a uma curva s¡nusoidal,

aumentando em direção ao ponto de máxima deposição e diminuindo próx¡mo das

margens. Na zona próxima à extensão máxima do gelo, nåo haveria erosáo,

privilegiando a deposiçåo do till e a preservaçåo dos sedimentos pré-existentes.

d)

e)
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r) -u srs¡eft?a o" onn"
canals rasos com alta pressão de água, e, contudo, existem evidênc¡as de que a

dÊnagem da água de degelo suþglac¡al coneria principatmente atràvés de canais

subglaciais (tunnel valleys). Esfes cararb implicariam em subsfratos esfávers'.

Segundo Boulton ef al. (2001), não existe Íazâo paø que cana¡s subglaciais nâo

sejam característicos de geleiras com substratos deformados, o que já teria sido

sugerido por Boulton & Hindmarsh (1987).

S) "A h¡pótese dos suþsfrafos deformados não pode expticar as camadas Heinñch',.

Neste caso Boulton ef a/. (2001) concordam, contudo os mecanismos relacionados

aos substratos deformados podem implicar em eventos do tipo surge, que

provocam liberação de icebergs de grande escala necessários para a formação das
camadas Heinrich. Estas camadas Heinrich (Heinrich /a¡ærs) são camadas

sedimentares, encontradas em alguns testemunhos do Aflånt¡co Norte, com baixo

teores de ô18o, pobres em foraminíferos plantônicos e dcas em fragmentos líticos e

carbonáticos, que teriam sido anastados pelo gelo. As camadas Heínrich, desta

forma, conespondem a períodos de resfriamento intenso do clima e ba¡xa

sal¡nidade das águas superficiais (Suguio, 1998).

h) "Exemplos modemos de suósfrafos defomados são escassos e, por conseguinte,

não suporlam a ¡mportância dada às defarmações subglaciais, v¡sto a fatta de

rcprcsentatividade". Apesar das camadas deformadas serem relativamente finas,

as t€xas de descarga são altas se comparadas com outros processos glac¡ais,

sugerindo que os substratos deformados possuem uma alta capacidade de gerar

tills subglaciais. As condições que determ¡nam as respostas deformacionais dos

sed¡mentos eståo relacionadas ao esforço efetivo e ao esforço de cisalhamento, e

apenas indiretamente à espessura do gelo e às propriedades dos sed¡mentos.

Consequentemente, a espessura e a escassez de substratos subglaciais

deformados não restringe a sua ¡mportância para a dinâmica da geleira.

Na realidade, o que se observa analisando essas argumentaçöes, indagaçoes e as
possíveis explicaçoes, tanto dos favoráveis ao modelo viscoso, quanto dos adeptos ao
modelo de araÉo, é que ainda existe muita controvérsia e que as ¡déias de ambos os lados,

apafentam ter fundamentos. Desta forma, presume-se que deva haver algum fator comum

em ambos os modelos gue possa explicar as virtudes de ambas as h¡póteses. As

cons¡deraçöes que se chegou neste trabalho sobre qual modelo apresenta maior eficác¡a,

ou se haveria outra e>çlicaçáo, encontram-se discutidas em sequência às interpretaçöes

das localidades de capivari e Jumirim, que representam oconências de estruturas
subglac¡otectônicas neopaleozóicas brasileiras.
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4.1.4. Modelo da Continuidade ou do Ciclo de Deslizamento-União, S/rÞ
Sfrck Cycre (Alley, 2000; Boutton ef a/., 200 j; Bennett, 2003)

Boulton ef a/. (200'l) nåo só apresentaram uma réplica aos comentários de piotrowsk¡

et al. (2001), conforme visto anteriormente, mas f¡nal¡zaram-na com basicamente um ,,novo

modelo", fundamentado em experimentos sobre o regime de drenagem em tills subglaciais e

sobre a dependência dos esforços nos tills em relaÉo ao tempo. Esta nova proposta pode

ser denominada como o "Ciclo de Deslizamento-União' (Slip-St¡ck Cycle), ou como o
"Modelo da Cont¡nuidade", visto que muitas idéias apresentadas por Boulton et al. (op cit.)

coincidem com o trabalho prévio de Alley (2000), ¡ntitulado: "Continu¡ty comes frsf;...,,.

Na real¡dade, Alley (2000), Boulton ef a/. (2001), ass¡m como Bennett (2003), embora

ainda de foma especulativa, acreditam que os processos relac¡onados ao deslocamento de

corpos de gelo sobre sedimentos inconsolidados dependem da compreensão da h¡drologia

basal, relac¡onada principalmente às deforma@es subglaciotectônicas e aos deslizamentos,

em funSo do tempo e do espaço. Baseado nas observaøes de Boulton ef a/. (200i), cujas

interpretaøes foram complementadas por Bennett (2003), esta ¡nter-relaçåo pode ser

resumida pela variaçåo espacial e temporal da pressåo de água. A pressäo da água

subglacial não apenas controla os esforços exerc¡dos nos sed¡mentos, visto que o aumento

da pressão de água intersticial reduz a fricção intema e a coesão do sedimento, mas

também controla a inegularidade/aspereza do substrato e a aderência entre a base do gelo

e o substrato. Assim, desconsiderando a rusticidade do acamamento, é possível estabelecer

um ciclo de deslizamento-uniâo (s/rp-sfrbk) entre a geleira e o seu substrato associado à

pressão de água (Figura 4.1.4.1):

1) Conforme a pressáo de água aumenta, ela pode fazer com que o corpo de gelo

flutue sobre o substrato, aumentando a lubrif¡caçåo basal, e permitindo, desta

forma, a formaçäo de fluxos ráp¡dos de gelo, com deformação mínima do

sedimento. Segundo Boulton ef a/. (2001), este deslizamento será controlado pela

lei de fricÉo coulombiana. Quando a pressåo crítica de água for alcançada, o

deslizamento ocofTerá, ficando a taxa do deslizamento dependente da pressåo de

água.

Quando a pressåo de água d¡minuir, a base da gele¡ra começará a se unir com o

substrato e o deslizamento ficará concentrado no horizonte sedimentiar do

acamamento. Neste caso inicia-se a formaÉo de deformaçöes no sedimento,

próximo a sua superfície, visto que, em virtude do aumento da pressâo efet¡va, a

res¡stência do sedimento aumenta de acordo com a profundidade.

Contudo, a localizaçáo da deformação máxima pode variar com o deconer do

tempo, já que a água é drenada verticalmente pelo sed¡mento. Desta forma, a

3)
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pressão de água pode d¡m¡nuir ou aumentaf, variando o horizonte onde as
deformaçöes ficam concentradas. segundo Alley (op cft.), os tills subglaciais podem

dilatar como materiais plásticos ,,coulombianos,,, e, desta forma, a taxa méd¡a de

deformação no horizonte deformado pode aumentar mesmo com pouca força
apl¡cada sobre o till- A deformação de tais sedimentos causará a expulsão da água
e a consol¡dação do till- consequentemente, a dilataso não pode oconer durante a
expulsão da água e a consolidaçåo do sed¡mento, embora, eventualmente, em
condiçöes näo estáveis possa haver a consol¡daçåo e a posterior dilataçåo dos
sedimentos, conforme sugerido por lverson ef a/. (.,t998).

4) se a pressåo de água d¡minuir a níveis inferiores aos necessários para a formação
de deformação, o sedimento passará a se consolidar e a base da gereira ficará
aderida ao substrato. Durante esta fase de uniåo, segundo Bennett (2003), o fluxo
do gelo só pode oconer via rastejamento (creep), permitindo o acumulo do esforço
de c¡salhamento besal, até que seja liberado pelo prox¡mo aumento da pressäo de
água.

se a pressäo de água variar bastante, é possível que se constate todos os estágios do
ciclo de deslizamento-união. Altemativamente, se, em alguma destas etapas, a pressão de
água é mantida ou sofre apenas uma variaçåo lim¡tada, segue que o ciclo pode nåo ter
continuidade ou fìear restrito a um episódio, ou a algumas partes do ciclo.

*^.4
Deslizamento (S/rp)

i I c"ro:-lTffiTõ-
lwffi'"

Aderência
(Sflck)

Aumento dos esforços e
da pressão de água c€usando

o ¡nlcio do desl¡zamenlo

Figura 4.1.4.1 - Ciclo S/þSfrbk (Deslizamento-Aderência), (Bennett, 2003).

Deformação

DeformaçEo concentra-se no nivel
de pressão de águe máximâ

Tese de DoutoÍamer o - lnstitúo de Geociências / USp tl)



Estilos de defomagóes glac¡otectônicas no Subgrupo ltararé, Neopaleozó¡co da Bac¡a do Paraná Alexandre Tomio (2m4)

4.2. DEscRrçÃo oos AFLoRAMENToS E ESTRATIcRAFIA DE cAplvARt

O afloramento de Capivari (F¡gura 4.2.1) apresenta 4 (quatro) intervalos estratigráficos

d¡stintos (FiguÊ 4.2.2). A poçâo inferior é composta por aren¡to e s¡lt¡to, com no mínimo 5 m

de espessura (contato basal não aflorante), coloração amarelada a esverdeada, exibindo

localmente estratificaçoes plano-paralelas ou cruzadas, intercalado com corpos lenticulares,

de espessura decimétrica e comprimento métrico, de conglomerado e arenito feldspático e

conglomerát¡co, descontínuos e deformados. Clastos neste nível são relativamente laros

predominando o areniio fino a muito fino, que, de acordo com análise granulométrica

realizada, apresenta uma compos¡ção com 45 a 66 7o de are¡a e possui lentes de argila

próximas ao contato superior.

Sobrepondo-se discordantemente a essa un¡dade ¡nferior, encontram-se 3 (três)

corpos de diamictito (4, B e C, Figura 4.2.3), com aproximadamente 2 m de espessura cada

um deles, com coloraÉo amarelo-esverdeada, aparentemente maciços. As análises

granulométricas efetuadas por Salvetti (2000), mostraram que os diam¡ctitos A, B e C

(Figura 4.2.3) possuem uma proporção s¡m¡lar de areia e s¡lte (médias de 17 o/o e 55 o/o,

respeclivamente), exceto por uma d¡screta diminuiÉo na porcentagem de are¡a no

Diamictito C. No entanto, as análises granulométricas efetuadas neste trabalho fomeceram

valores distintos para o Diamictito A, enquanto que os dema¡s coincidiram. Uma nova

análise granulométrica da matriz do Diam¡ct¡to A apresentou um teor arenoso bem mais

elevado (-40 o/o de areia) do que os encontrados anteriormente. Esta aparente discordânc¡a

pode, na realidade, estar relacionada a um padráo geral de granodectescência ascendente

da matriz deste diamictito, haja vista a amostra ter s¡do coletada próximo ao contato inferior,

enquanto que a utilizada por Salvetti fo¡ coletada numa posiçåo estratigráf¡ca mais elevada.

Em suma, considera-se que a matriz do Diam¡ctito A passa gradativamente de areno-siltosa,

na base, para argilo-siltosas, no topo, enquanto que as dos diamictitos B e C são argilo-

siltosas.

No contato inferior do D¡amictito A com o arenito da base da sequência ocofre um

horizonte onde ambas as litologias encontram-se deformadas por estruturas rupteis,

constituídas por pequenas fraturas e falhas de c¡salhamento, e aqui denominado de

Horizonte Falhado e Fraturado (HFF), (figuras 4.2.2 e 4.2.3). Infelizmente, não se tem

certeza da espessura deste horizonte, pois praticamente todo o arenito aflorante aparenta

estar fraturado. Este horizonte deformado misturou blocos angulosos de aren¡to e da base

do Díamict¡to A, demonstrado que os esforços que geraram as estruturas rupte¡s foram

exercidos após a deposiÉo do Diam¡ctito A, ou pelo menos da porÉo ¡nferior, haja vista a

ausência de deformaçåo nas G¡madas superiores. Posteriormente, na análise conjuntå com

o afloramento de Jum¡rim (no Subcapítulo 4.4.), a discussåo sobre este horizonte deformado

será retomada.
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Mapa geológ
simplificado
afloramento
Capivar¡ (SP)

tco
do
de

7461.OOO

Legenda

I Diamictito de matriz
f silto-argilosa, polimítico

i ì Arenitos maciços ou
tenuamente estratificados,
deformados e fraturados

460.000

r. Pontos de ocorrência do
pav¡mento de clastos

7459.000

Rio Capivari

Figura 4.2.1 - Mapa geológico simplificado próximo da localidade de estudo de Capivari (Salvetti,
2000).
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I Cobertura
I Diamictito
l-lArenito

Figura 4.2.2 - Seçäo esquemática de Capivari (adaptado de Rocha-Campos et a|.,1976).

Fábrica

/
213"

PCS - Pavimento de Clastos Superior
PCI - Pavimento de Clastos lnferior

HFF - Horizonte Falhado e Fraturado

Eigen

\
1 55"

(.
282"

/
220"

Estrias

+
N.S

Ff>
253" N281"

F+
274" N355"

Figura 4.2.3 - Orientaçöes das estrias sobre os pavimentos de clastos e das fábricas de clastos dos
diamictitos, tanto pelo método tradicional da média dos valores das fábricas, quanto pelo método
autovetores, de Capivari. Estes valores foram obtidos por Rocha-Gampos ef a/. (1976) e Salvetti,
(2000), enquanto que a coluna estratigráfica foi modificada de Salvetti (op cit.), com a inclusão do
Horizonte Falhado e Fraturado.

Diamictito C

Pavimento de Clastos Superior

Diamictito B

Pavimento de Clastos lnferior

DiamictitoA

Horizonte Falhado e Fraturado (HFF)
Arenito, com blocos angulosos
do Diamictito sobrejacente
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A composição litológ¡ca dos clastos nos diamictitos é bem varÍada em cada nível

(pavimento ou d¡amict¡to), existindo pelo menos 18 (dezoito) tlpos litológicos diferentes-

Contudo, o Diamictito C difere dos A e B por possuir clastos com uma menor variedade de

t¡pos litológicos. Segundo Salvett¡ (2000), que está condizenie com o que foi verificado neste

trabalho, as litolog¡as dos clastos presentes nos pavimentos de clastos e nos diamicf¡tos

¡ndicam que as possíveis áreas-fonte destes clastos cofrespond¡am às rochas prê

cambrianas situadas na borda leste da bacia, ta¡s como as rochas do Complexo Costeiro, do

Grupo Sáo Roque e do complexo Amparo. Todavia, ex¡stem também litologias exóticas

(e.g.: quartzito aroxeado), cujos clastos já foram constãtados em vários outfos locais e

podem, altemativamente, ser interpretados como originários do continente africano ou de

formaçóes rochosas que foram totalmente erodidas em tenitório nacional.

Nos contatos entre os corpos fuB e B/C de diamictitos desenvolvem-se dois

pavimentos de clastos associados com intercalaçöes de aren¡tos e siltitos com aspecto

acanalado ou de corte e preenchimento, que ocorrem sempre abaixo do limite superior de

cada pavimento. O contato entre cada um dos pavimentos e o diamict¡to imediatamente

superior conesponde a uma superfície de descontinuidade levemente ondulada,

provavelmente de natureza erosiva. Os clastos do pav¡mento ¡nferior estáo melhor

alinhandos, såo menos espaçados e maiores, destacando-se um matacåo de 0,5 m de

diâmetro, de quarzito aroxeado, facetado e estriado (Figura 4'2-4).

Pav¡mentos de clastos podem ser gerados de d¡versas formas, como, por exemplo,

pelo avanço de corpos de gelo que, inicialmente, depositam sedimentos em áreas

continentais, plataformais rasas ou coste¡ras, os quaìs, posterÍomente, por seleçåo por

processos subaéreos ou através de ondas, conentes de marés, de¡xam um depósito de

concentrado residual de clastos pela retirada seletiva dos sed¡mentos finos. Um novo

avanço da geleira apla¡na e estria esta concentração de clastos, que é entåo recoberta por

um novo till depositado pela geleira (Bennett & Glasser, 1996; Figura 4.2.5)' ou'

altemat¡vamente, por lam¡tos ou sequência de deglaciação, como diamictito estratificado ou

fluxo de detfitos (informação verbal de John Visser a Paulo Roberto dos Santos). Este tipo

de pav¡mento de clastos é denom¡nado pavimento de clastos inter-t¡lls, ou Seja, entre dois

t¡lls diferentes. Exemplos deste tipo de pavimento de clastos foram descritos por Eyles

(1988) na Forma$o Yakataga, Terciário do Alasca, e por McCabe & Haynes (1996) em

sequências sedimentares quatemárias da lrlanda.

outra explicaçåo para origem de alguns pavimentos de clastos foi reportada por clark

(1991), cujo modelo leva em consideraçåo o peso dos clastos e a deformaÉo do till em que

os mesmos estäo incluídos. Neste caso, grandes clastos imersos em camadas passíveis de

deformaçäo tendem a afundar no till até que atinjam níveis em que a matriz apresente

resistência suf¡ciente para suportiar o peso destes clastos. Clark (1991) explica' desta forma,
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Figura 4.2.4 - Clasto de quartzito aroxeado, exótico, facetado e estriado, integrante do Pavimento de
Clastos lnferior de Gapivari. A) clasto subanedondado facetado na porçåo supefior; B) Detalhe das
estr¡as presentes no plano facetado do clasto.

Figura 4.2.5 - Pavimento de clastos sendo formado embaixo de uma geleira do Alasca, EUA. Foto do
Prof. Paulo Roberto dos Santos. Escala: lapiseira.
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a or¡gem da concentraçåo de clastos em um determinado nível de um mesmo till, para o

qual usa-se a denominaçåo pav¡mento de clastos intra-till.

Boulton (1996), por sua vez, argumentou que próximo da máxima extensåo alcançada

pelo avanço ou re-avanço da geleira, seria esperado o desenvolvimento de uma zona em

que o till depositado pelo avanço da geleira (Figura 4.2.6A) é parcialmente erodido. Esta

erosåo estaria relacionada à deformaçåo dos sedimentos, que ocorre devido ao

reba¡xamento da interface entre o Horizonte A deformável e o Horizonte B estável (Figura

4.2.68). Com o rebaixamento dessa interface, a porçåo superior do Horizonte B começa a

dilatar e a apresentar deformaçöes, enquanto que a densidade do till diminui. Com a

diminuiçåo da densidade, a matriz do till näo consegue mais sustentar os clastos,

provocando o deslocamento destes para camadas mais inferiores do sedimento.

Durante a deposiçåo do till (Figura 4.2.6A), näo é possível que se desenvolva

concentraçöes de clastos em um determinado horizonte, porque todos os horizontes foram,

em algum momento, semelhantes à interface A,/8, a qual, com o deconer a deposiçåo, sobe

gradativamente. No deconer da erosåo, as condiçöes reológicas do Horizonte B mudam

bruscamente e os clastos que nåo conseguem mais ser sustentados pela matriz e acabam

se concentrando próximo à nova interface NB, jâ que, abaixo desta interface, as condiçöes

reológicas ainda nåo foram alteradas (Figura 4.2.68). A subsequente deposiçåo de

sedimentos durante a fase de recuo da geleira possibilita a preservaçäo desta interface

erosiva e a concentraçåo dos clastos (o pavimentos intra-till), mesmo com a posterior

alteraçäo da posiçåo da interface dos horizontes A e B (Figura 4.2.6C). Por conseguinte, a

presença ou náo de um pavimento de clastos relacionado à variaçåo da interface A/8,

depende da densidade dos clastos e da matriz durante a fase de deformaçåo, como também

do desenvolvimento de dobramentos que alterem as condiSes físicas do meio ao

acrescentarem esforços direcionais distintos, permitindo, assim, a sustentaçao de clastos

mais densos que a matriz.

A) Fase de avanço
Deposição

Geleir

Figura 4.2.6 - Esquema ilustrativo do desenvolvimento de um pavimento de clastos intra-till, através

do rebaixamento da interface dos horizontes A e B. A) fase deposicional; B) fase erosiva; e C) nova

fase deposicionaldurante o recuo (Boulton, 1996).

B) Fase Erosiva C) Fase de recuo
Deposição
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O modelo de Boulton, portanto, prevê que os clastos dos pavimentos sefåo

litologicamente similares aos dos sedimentos subjacentes, enquanto que o modelo de Clark

prevê que estes clastos seråo similares aos dos sedimentos sobrejacentes. Cabe, contudo,

considerar que nestes dois modelos (Clark, 1991 e Boulton, 1996), os clastos näo såo

estriados e apla¡nados durante a formação do pav¡mento e o alinhamento dos clastos é mais

descontínuo, visto que seu desenvolvimento depende das propriedades reológicas e

hidráulicas que variam com o decorer do tempo. Logo, é possível considerar que as estrias

presentes nos clastos dos pav¡mentos intra{ills foram geradas em outro episódio e, como

foram retransportados, tendem a apresentar uma gfande dispersão nos seus

direcionamentos.

Para se estabelecer, de forma conf¡ável, a origem dos pavimentos de clastos, faz-se

necessário um estudo cuidadoso das fábricas dos clastos dos pavimentos, assim como os

dos d¡am¡ctitos sub- e sobrejacentes (H¡cock, 1991). Desta foma, cotejando-se os

pavimentos de clastos e as fábricas de clastos de Capivari com as de Jum¡r¡m, nota-se uma

grande semelhança entre estes dados. Em ãmbos os c¿rsos, o Pavimento de Clastos lnferior

é muito bem al¡nhado, os clastos encontram-se bem próximos uns dos outros, enquanto que

o Pavimento de Clastos Superior é descontínuo e desal¡nhado, mostrando uma

inegularidade no horizonte em que foram depositados.

Em Cap¡vari, estes dados forâm ¡nicialmente descritos por Rocha-Campos ef a/. ('1976)

como dois pavimentos de clastos ocorrentes em dois níveis estratigráficos diferentes dentro

de um ún¡co diamict¡to, ou seja, ambos os pavimentos seriam do tipo intra-tillito. Análises

posteriores perm¡tiram constatar que se tratava de pav¡mentos de clastos do t¡po ¡nteÊtillito

(Rocha-Campos et al., 1992, 1993; Cotter et al., 1992), e que os registros estratigráf¡cos

preservados representam, pelo menos, 3 (três) fases de avanço e recuo da margem de um

corpo de gelo em condiçoes tenestres. Segundo o modelo da gênese dos pavimentos de

Capivari proposto por Rocha-Campos ef a/. (1992) e Cotter ef a/. (1992), os pavimentos

resultariam de múltiplos avanços de geleiras com a deposiçåo de t¡ll basal, e dos

consequentes recuos das margens dessas geleiras. Após cada recuo estes tills foram

expostos subaereamente, foram erodidos e seus clastos concentrados seletivamente e

relocados por um novo avanço glacial.

Um mapeamento da área de oconênc¡a nas cercanias do afloramento indicou que o

pav¡mento se estende por uma área superior a 17 kmz (Salvetti, 2000, Figura 4.2.1). Os

clastos que definem os pavimentos variam de pequenos seixos a calhaus

(predominantemente) e matacöes (alguns com 1,5 m de diåmetro), säo normalmente

anedondados e subanedondados, e apresentam as porçöes superiores biseladas, nas quais

geralmente se observam estrias.
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A fim de aferir os valores direcionais anteriormente obtidos por Rocha-Campos ef a/.

(1976), os dados foram reinterpretados pelo método dos autovetores (Mark, 1973), através

do software QuickPlot. Na Figura 4.2.3 eståo apresentados os resultados de Salvetti (2000)

que comparou os dados entåo obtidos com os valores médios das fábricas descr¡tas por

Rocha-Campos ef al. (1976). A orientaçåo dos eixos dos clastos dos diamictitos A, B e C foi

analisada por Salvetti (2000) através da mediçåo da fábrica dos clastos e os resultados

obtidos foram, N274, N253 e N155, respectivamente. No entanto, ao utilizar as mesmas

medidas de fábrica dos clastos de Salvetti (op cff.) e Rocha-Campos (op clf.) no software

StereoNett, constata-se a ocorrência de alguns equívocos nos procedimentos para o cálculo

das fábricas.

lnicialmente, cabe enfatizar que, embora os autovetores obtidos para os diamictitos A,

B e C através dos dois programas computacionais (StereoNett e QuickPlot) foram

semelhantes (no caso do StereoNett, N274, N253 e N046, respectivamente), a direçåo dos

vetores médios (vector mean direction) apresentou algumas diferenças, sendo

respectivamente N223, N294 e N209 (Figura 4.2.7), valores estes relativamente

semelhantes aos apresentados por Rocha-Campos et al. (1976). No entanto, cabe

mencionar a caracterizaçäo de dois problemas: a aplicaçäo inadequada dos autovetores; e a

grande dispersåo dos dados apresentados. Por pertinência, vale a pena ainda mencionar

que, na elaboraçåo do diagrama de rosáceas do Diamictito C, a partir dos dados de Rocha-

Campos (op cit.) e Salvetti (2000), näo foram considerados os clastos com inclinaçåo

superior a 70 graus (subverticais), visto que dificilmente os clastos teriam alcançado tal

inclinaçåo como resultado da passagem da geleira em um ambiente subglacial e, portanto,

possivel mente represe ntem outro processo deposicional.

Diamictito A 
N

Figura 4.2.7 - Diagrama de rosáceas dos diamictitos de Capivari, baseada em dados obtidos por
Rocha-Campos ef a/. (1976) e Salvetti (2000). Os resultados das re-análises destas fábricas estäo
representados por setas, sendo que as setas em preto indicam o sentido do vetor médio das fábricas
e as setas vermelhas o sentido do movimento da geleira, caso as fábricas tenha sido geradas pelo

deslocamento de um corpo de gelo; enquanto que n é o número de medidas analisadas.

Diamictito B

n=84

Diamictito C N
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Consequentemente, nota-se, claramente, que o método do autovetor näo deve ser

usado nestes casos, pois este método estatístico busca calcular três eixos ortogonais entre

si: o eixo médio das maiores concentraçöes de vetores (autovetor principal); um e¡xo

intermediário a 90o do vetor principal e com concentraçöes intermediárias de vetores; e um

terceiro eixo com concentraÉes baixas de vetores, de foma que os três eixos fiquem a 90o

uns dos outros. Em outras palavras, o autovetor principal pode até co¡ncid¡r com a direção

do vetor médio, ou seja, com as maiores concentraçôes de vetores, mas quando os valores

estiverem mu¡to dispersos dificilmenie será verificada a sua eficácia.

Analisando em detalhe os dados apresentados na Figura 4.2.7, obseNa-se uma

grande dispersåo dos sentidos do eixo ma¡or dos clastos, evidenciando que näo existe um

direcionamento preferencial que indique, com precisáo, qual fo¡ o sent¡do do deslocamento

da geleira. Uiilizando outra fenamenta estatística do StereoNett, observa-se que, nos

diamict¡tos A, B e C, o paralelismo entre os vetores (21,26 Vo, 7 ,63 o/o e 3,89 o/o,

respectivamente) e a concentraÉo dos vetores (2,5'l; 2,14 e 1 ,89, respect¡vamente) é muito

baixa, havendo, inclusive, uma diminuiçâo gradativa destes parâmetros.

Uma possível explicação seria a de que um corpo de diamictito pode ter sido

depositado por uma geleira que, com o deconer do tempo, teria mudado de sentido quando

se deslocava. Neste sentido, nota-se, claramente, que no Diamictito A, por exemplo, os

e¡xos não estão somente concentrados no sentido N223, ou seja, para SW, mas que ex¡ste

outra concentraçáo na direção NW-SE. Esta segunda concentraçåo (NW-SE) é, contudo,

semelhante à apresentada pelo Diamictito B, mostrando que pode ter havido uma mudança

na d¡reçåo do deslocamento do corpo de gelo, embora esta afirma$o seja dotada de certa

subjetividade.

Em tais situaçôes o ¡deal seria que fosse feito um detalhamento faciológico prévio,

procurando assim identificar depósitos sedimentares distintos associados ao diamictito,

como, por exemplo, uma lente com clastos subverticalizados ou a variação das fábricas

entre horizontes distintos do diamictito ânal¡sado. No entanto, este nível de detalhamento

nem sempre é possível de ser alcançado devido ao estado de conservação dos

afloramentos, como é o c¿¡so de Capivari. Conforme fo¡ menc¡onado no Subcapítulo 1.4.3.

(Análise de Fábrica de Clastos), embora em mu¡tos t¡lls os clastos apresentem a orientação

do eixo maior paralela ao deslocamento do fluxo de gelo (e.9.: till de alojamento subglac¡al),

os padröes raramente såo bem definidos. Além do mais, o desconhecimento do controle do

ambiente e dos processos deposicionais, bem como dos efeitos da compactaçåo pós-

deposicional colocam em risco o uso ire$rito deste método.

Consequentemente, neste trabalho, devido à falta de detalhamento faciológico prévio,

foi apenas considerado que os dados apresentados pelo método estatístico säo

equivalentes apenas ao sentido do vetor médio dos eixos de todas as med¡das dentro dos
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diam¡ctitos, ou seja, N223, N294 e N209 (d¡amictitos A, B e C, respectivamente).

Tentat¡vamente, e apesar de todas as ressalvas consideradas, estes valores podem ser

ut¡l¡zados para indicar a direçåo méd¡a da variaçäo do deslocamento da geleira, a fim de

que se possa ter algum elemento comparativo entre os diam¡ctitos e as estrias presentes no

topo do aren¡to e nos pavimentos de clastos. Neste caso, presume-se que a direção do

deslocamento do corpo de gelo variou com o deconer do tempo e que não ocorreu apenas

imbricamentos típicos, visto que os clastos encontram-se inclinados nos dois sentidos.

Esta tentativa de utilizaçäo dos dados obtidos pela análise da fábrica dos clastos,

assim como uma anál¡se mals detalhada das feiçoes subglaciotectônicas e dos pavimentos

de clastos das duas localidades, encontram-se no tópico: "Discussåo sobre as estruturas

subglaciotectônicas de Capivari e Jumirim', que segue após o próximo subcapítulo-

4.3. DESCRIçÃO DOS AFLORAMENTOS E ESTRATIGRAFIA DE JUMIRIM

O nível de conhecimento alcançado até o momento, perm¡te considerar a hipótese que

o afloramento de Jumirim pode se const¡tuir em mais um exemplo de estruturas

subglaciotectôn¡cas rupteis registradas no Subgrupo ltararé. Este afloramento nåo só

poss¡bilita o seu cotejamento com o afloramento de Capivari, e permitindo, desta forma,

compreender melhor, e de modo ma¡s claro, os eventos que influenciaram a gênese dos

pavimentos de clastos oconentes em ambas as local¡dades, mas também se tomou um fator

importante em termos da sua estratigrafia e das novas oconênc¡as de fósseis de plantas

descobertas atr¿vés deste estudo.

O contexto estratigÉfico do sítio, como o aqui proposto, foi definido através da

observaÉo das seçöes estratigráficas e do mapeamento geológico de suas cercanias,

procedimento este que perm¡tiu a identificaçäo de 6 (seis) distintas associaSes de litofacies-

A estratigrafia local pode ser observada nas seções 1 e 2 do quadro de conelaçäo da Figura

4.3.14. A Seção 1, que representa uma área de empréstimo próxima à prime¡ra entrada de

Jumirim, km 166,7 da SP-300 e afloramentos a leste deste ponto da rodovia (Sítio do Pedro

Bertola), conesponde, em parte, à Seção B (NW-SE) de Lucio (1999), enquanto que a

Seçäo 2, encontra-se cerca de ''l.100 m a oeste da Seçao 1, estando situada no outro flanco

do vale que as separa (Figura 4.3.1C). A Seçáo 2, por sua vez, seria análoga å Seçáo A de

Luc¡o (1999) e conesponde à representaÉo de pequenos afloramentos parcialmente

encobertos no leito de uma estrada secundária de tena e, ¡nfel¡zmente, não foi possível

descrevê-la com o mesmo nível de detalhamento da Seção 1; contudo, notou-se a

poss¡bil¡dade de se estabelecer uma conelação entre elas, e, nesse sentido, os dados de

Lucio (1999) foram re¡nterpretados (e.9.: Associaçäo ll). A sequência estratigráfica da Se$o

1 apresenta, da base para o topo, as seguintes associações de litofacies (Figura 4.3.14):
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A) Correlação estratigráfica de Jumirim

Seção 2 Seção 1

C) Mapa do afloramento de Jumirim
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Executado por: Terrafoto S.A.
Primeira Edição 1977

Perfil esquemático
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o incremento dos loca¡s encobertos; e C) Mapa do afloramento de Jumirim, com localizaçäo de perf¡s e seçöes,

Legenda: PCA - Pavimento de clastos A Dm4 - Diamictito 4
PCB - Pavimento de clastos B Dm3 - Diamictito 3
GT - Estruturas glaciotectônicas Dm2 - Diamictito 2,? - Superfície com estrias glaciais Dm1 - Diamictito 1

Q - Fósseis de vegetais

B) Perfil esquemático do afloramento de Jumirim
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Associação 1 - é composta por ritmitos inegulares s¡lto-arenosos e argilo-siltosos,

arenitos f¡nos, s¡lto-arg¡losos, estratificados, e arenitos f¡nos a médios, maciços. Embora o

contato inferiof näo tenha sido observado, foi possível constatar que, nesta localidade' a

Associação 1 apresenta, pelo menos, '10 m de espessura.

A seso 1 inic¡a-se com mais de I m de espessura de ritm¡tos (Figura 4.3.2), às vezes

com acamamentos ondulados, que altemam tonalidades entre o amarelado típico dos

arenitos finos e os tons avermelhados (cinza quando menos ¡ntemperizado) dos sedimentos

mais finos (argilitos e s¡ltitos) e såo sucedidos, bruscamente, por um pacote de arenito fino,

maciço, amårelado, com espessufa superior a 2 m, exibindo granodecfescência ascendente,

que grada para um arenito mais f¡no com estratificação plano-paralela. Após um intervalo

sem fegistt"os, no topo desta associação oconem novamente os ritm¡tos ondulados.

A sequência de litofacies enfeixadas nesta associaçäo pode, altemativamente,

representiar o registro de um c¡clo incompleto de turbidito. Segundo a sequència clássica de

Bouma (Bouma, 1962), que será mais detalhadamente comentada no capítulo 6, os

sedimentos da Associaçäo I representariam, da base para o topo, os ¡ntervalo A (material

arenoso com estratif¡caÉo gradativa relativamente desenvolvida), B (material arenoso com

estrutura geralmente lam¡nar horizontal) e C (sedimento arenoso fino com laminaçöes

cruzadas originadas pela migração de formas de leito onduladas e eventua¡s estnfuras

convolutas). Os ¡ntervalos D (material lamítico com laminação horizontal d¡slinta) e E

(sedimentos argilosos), possivelmente foram erod¡dos pelos processos deposicionais dos

diamictitos da Associa@o 2. Esta h¡pótese é reforçada pela oconência de lam¡tos na base

da seçäo estratigráf¡ca B de Lucio ('1999), os quais, contudo, näo fofam identificados.

Associaçåo 2 (Associaçâo l, de Lucio, 1999) - composta por diamictito maciço, silto-

argiloso, que chega a atingir 7 m de espessura na seção, apresentando um caráter

homogêneo e com intercalaFes de lentes pouco espessas e deformadas de arenito fìno. O

contato inferior com os ritmitos é abrupto e erosivo, enquanto que o contato superior com

sedimentos ma¡s fÌnos, apafentemente, é concordante. A interpretação mais plausível que

pode ser considerada no momento identifica o diamic{ito como um depós¡to de sedimentos

finos, derivados da decåntação de plumas de detritos introduzidos em amb¡ente subaquático

a paftir de fluxos gravitacionais de massa, ou mesmo a partir de fluxo subglacial de água de

degelo associados a materiais caídos de ¡cebergs (rain ou|.

Na Seçåo 1, o contato infe¡ror entre as associaçöes 1 e 2 encontra-se inclinado e

representa uma aparente discordåncia eros¡va (Figura 4.3.3). Contudo, na seçåo 2, onde o

acesso ao afloramento é melhor, os ritm¡tos encontram-se ondulados e as duas litologias

eståo sutilmente m¡sturadas numa zona de contato com aproximadamente 20 cm de

espessura. Nesta zona notam-se clastos centimétricos e de litologias variadas no ritm¡to e
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intraclastosrr, compostos por fragmentos retrabalhados do ritm¡to no diamic{ito (Figura

4.3.4). Uma possível explicaçäo Seria a de representarem eventos glac¡otec1ônicos em

condições subaquáticås. No entanto, seria mais realista considerär que o diamictito é

resultante de um deslocamento gravitacional de massa do tipo fluxo de detríticos, visto que

a espessura (7 m) do diamiclito não é usual para um tilito subglacial e o contexto

estratigráf¡co sub- e sobrejacente ¡ndica tratar-se de um ambiente subaquoso (marinho?)

relativamente profundo.

Associacão 3 (Associaçáo ll, de Lucio, 1999) - prevalece aren¡to fino, siltoso a

argiloso, alaranjado a avermelhado, maciço e ocasionalmente estratif¡cado, com poucos

clastos decimétricos, de composiçåo variada, dispersos caoti€mente na matriz. A despeito

do fato do teneno em que ocofTe a assoc¡açäo ser de topografia suave e coberto por

pastagens, e, consequentemente, não favorecer o Seu exame continuo devido a existência

de poucos e esparsos afloramentos, foi possível constar algumas evidências que levantam a

possib¡lidade de que a associação possa corresponder ao registro de uma regressão

marinha. o espesso pacote de arenito, com no mínimo de 20 m de espessura, apresenta

uma aparente granocrescência geral ascendente, com algumas lentes dec¡métricas de

lamitos ¡ntercaladas no arenito fino, principalmente próximos à base, e de arenitos grossos,

que aumentam em número para o topo. o contato inferior não foi observado, enquanto que

o superior é abrupto, erosivo e localmente possui estruturas de sobrecarga possivelmente

associadas ao alto aporte de sedimentos depositados bruscamente sobre um material

menos denso. cabe esclarecer que esta assoc¡ação possivelmente conesponde,

lateralmente, ao lam¡to da Associaçåo ll de Lucio (1999), dela diferenciando-se apenas pela

variaçåo granulométrica dos sedimentos. com relaçåo à ¡nterpfetaÉo do ambiente

deposicional, como já foi acima antec¡pado, esta assoc¡açäo pode representar uma

regressão marinha, com pulsos descontínuos de sedimentos transportados por fluxos de

água de degelo. Os clastos dispersos na matriz possivelmente representem clastos caídos

de icebergs.

Associaçåo 4 (parte da Assoc¡açäo lV de Lucio, 1999) - arenito feldspático, facilmente

reconhecível devido a sua tonalidade amarelada a esbranquiçada, a sua granulometria de

média a grossa, por formar espessos bancos e por exib¡rem estratificações cruzadas

acanaladas, de médio a grande porte, que chegam a apresentar canais de 3 m de

comprimento de seção e espessuras de 0,5 m. Os clastos anedondados presentes nesta

tt Adotou-se aqui o termo intraclasto, para fragmentos retrabalhados de rochas sedimentares, Por nåo se

encontrar um teimo ma¡s apropriado e de igual sþnificado, apesar de Sugu¡o (1998) cons¡derar que o lemo só

pode ser empregado parä frägmentos ca-lcárioJ retrabalhados, de deposiçäo penecontemporânea, que fo¡

àrooioo e redépoiitado nas cercanias e incorporado a calcários de ¡dade ma¡s nova

Tese de Doutoramento - lnstitL¡to de Geoc¡êncìas / USP 89



Estilos de deformações glaciotectônicas no Subgrupo ltararé, Neopaleozóico da Bacia do Paraná Alexandre Tomio (2004)

Figura 4.3.2 - Detalhe das camadas rítmicas da Associação 1, na base da Seção 1 de Jumirim.
Escala: tala de madeira dividida a cada 10 cm.

Figura 4.3.3 - Contato irregular inclinado entres as assoc¡açöes 1 e 2 (linha vermelha), na Seção 1 de
Jumirim. Escala:tala de madeira dividida a cada 10 cm.

Tese de Doutoramento - lnstituto de Geociências / USP 90



Estilos de deformaçôes glaciotectônicas no Subgrupo ltararé, Neopaleozóico da Bacia do Paraná Alexandre Tomio (2004)

Figura 4.3.4 - lntraclasto de argilito (seta) na zona de contato entre as associaçöes 1 e 2, na Seção 2
de Jumirim. Escala:tala de made¡ra dividida a cada 10 cm.

Figura 4.3.5 - Clasto de granito hololeucocrático,
Escala: martelo geológico.

7t- 4;t

presente na base da Associaçäo 4 de Jumirim.
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associaçåo raramente excedem 5 cm ao longo do eixo maior, sendo mais comuns os de 'l

cm de d¡âmetro. No entanto, merece aqui uma mençäo a respeito de um clasto de granito

hololeucocrático, com 45 cm de diåmetro e forma de "mata-bonåo', ocon'ente na base da

associaçåo (Figura 4.3.5). Os sedimentos depositados posteriormente no entomo e sobre

este clasto, formam uma sombra de materiais, que, aparentemente, sugere um fluxo para

norte. Este pacote possu¡, localmente, um pouco mais de 5 m de espessura, sendo que a

incidênc¡a de estratif¡cações cruzadas acanaladas tende a dim¡nuir para o topo,

associadamente a uma granodecrescência ascendente, que é truncada por um novo ciclo

de canais com granulometria um pouco mais grossa, próximo ao topo da sequência.

Em termos interpretativos a oconência restrita da Assoc¡aÉo 4, assim como sua

faciologia e geometria, sugerem tratar-se de um depósito do tipo flúv¡o-deltá¡co, compatíveis

com os elementos do modelo de deposição do tipo o.rtwash de Rust (1977), também

conhecido, princ¡palmente na lslåndia, como sandur ; ou seja, um depósito subaquático ou

subaéreo de degelo em que se altemam acumulações de areia e conglomerados em cana¡s

d¡stributários de um leque deltáico. Nesse modelo, alguns clastos relativamente grandes säo

encontrados dispersos e interpretados como representando clastos caídos de icebergs, ou

mesmo rolados grav¡tacionalmente a partir de locais mais íngremes (e.9.: de mora¡nas

proglaciais), sendo esta última possibilidade mais viável para a origem do clasto com a

forma de um mata-borráo (Figura 4.3.5).

Associação 5 (parte da Associação lV, de Lucio, '1999) - corpo de arenito fino a médio,

amarelado, relativamente homogêneo, com estrat¡ficação plano-paralela a cruzada tabular

de porte médio, interdigitado concordantemente com siltitos, exibindo, inclusive, um aspecto

geral de um ritmito. A espessura total da associaçåo é de aproximadamente 1,7 m. Os

s¡ltitos possuem raras lentes de argila de coloraçåo acinzentada, que, quendo

intemperizados, adquirem uma tonalidade alaranjada a avermelhada. O contato inferior com

a Associaçâo 4 é gradat¡vo e concordante. A presença de cåules fósse¡s (Figura 4.3.6) e de

sementes nos siltitos revela um ambiente de depos¡ção trans¡cional ou subaquát¡co (marinho

ou lagunar?) de ba¡xa salinidade (informação verbal da Profa. Dra. Mary Elizabeth Cenuti

Bemardes de oliveira), próximo ao continente, que permit¡u a sua acumulaÉo e

preservaçäo.

Associacäo 6 (Associação V de Lucio, 1999) - é nesta associação que se encontram

os pavimentos de clastos e as deformaçôes glaciotec{ôn¡cas (figuras 4.3 14, Seção 1 e

4.3.18). Em termos estratigráficos, de baixo para cima, ocorre um corpo alongado de

diamictito ac¡nzentado (Dm1), com clastos centimétricos, subanedondados, de compos¡ção

variada, que chega a medir 3 m de espessura. Apresenta contatos erosivos e, localmente,
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Figura 4.3.6 - Fósseis de vegetal, provavelmente paracatamites, coletados ín situ na Associação S de
Jumidm. Foto inferior detalhe da superior delimitada pelo quadro vermelho.
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inegulares e truncantes, com os arenitos da Associaçäo 5 sotoposta. Em cima dos

diamictitos ocone uma fina camada de arenito fino a médio (centimétrica, no máx¡mo 0,5 m),

com estratificaçåo planG.paralela e cruzada na base e estruturas rupte¡s de pequena escala,

no topo. Este arenito, por sua vez, é capeado por um diamictito de matriz argilosa e

laminada (Dm2), acinzentado, também deformado, com poucos clastos centimétricos e com

espessurËr de aproximadamente 1,5 m. Estas deformaçöes rupteis limitam-se ao arenito e

ao Dm2, näo tendo sido observadas t¡anto nas camadas subjacentes, quanto sobrejacentes.

Sobrepondo-se ao Dm2 encontra-se um alinhamento bem desenvolvido de clastos, o

Pavimento de Clastos A (PCA, F¡gura 4.3.14, Seção 1), bem exposto por mais de 5 m ao

longo da face leste do corte da estrada de feno (F¡gura 4.3.7), embora parcialmente

encoberto. Os clastos do PCA apresentam facetas superiores e estrias com orientação

N300. Acima deste pav¡mento ocore um terceiro diamict¡to (Dm3), que, por sua vez, é

maciço, de matriz areno-siltosa, c¡nza claro, de 1m de espessura, com estratif¡cação local

pouco nítida, evidenciada por intercalaçöes de lâminas descontínuas de siltito e arenito fino,

além de corpos esféricos e deformados de arenito com evidências de estrat¡ficação

concêntrica, imersos na matriz do diamictito. No topo do Dm3 existe um segundo pavimento

de clastos, o Pavimento de Clastos B (PCB), com maior espaçamento horizontal entre os

clastos (decimétrico) e clastos bem maiores (decimétricos) que os do PCA. Os clastos do

PCB possuem compos¡çåo l¡tológica pouco variada e encontrEìm-se facetados e eSriados

(N007). Capeando topo o pacote sedimentar ocone um quarto d¡amictito (Dm4), com matriz

arg¡lo-siltosa, acinzentada e clastos centimétricos a decimétricos, ¡ntercalado por lentes

métricas de arenito fino com estratificações cruzadas.

Analisando somente os pavimentos de clastos de Jumirim, nota-se que Rocha-

Campos ef a/- (1968), no primeiro trabalho sobre esta oconência, descreveram um único

pavimento de clastos aflorante ao longo da Estrada de Feno Sorocabana e da rodov¡a

Marechal Rondon (SP-300). Contudo, conforme será detalhado nos próximos parágrafos,

trata-se, na realidade, de dois pavimentos de clastos d¡stintos. Posteriormente, as

informações sobre esta oconência foram acresc¡das com descriçöes detalhadas das estrias

glac¡ais, com direção N300, e mancas em crescente, formadas por sulcos em crescénte

(crescenfrb gouges), fraturas lunadas (lunate fncfures) e fraturas em crescente (cresænt¡c

flacturcs), sobre a face superior aplainada de um dos matacões de 90 cm de d¡âmetro do

pavimento (Rocha-Campos ef a/., 1969; Figura 4.3.8). Este segundo trabalho teve o ménto

adicional de reforçar as evidências de origem glacial dos pav¡mentos de clastos, v¡sto que

estruturas semelhantes foram reportadas por Dreimanis (1953) em sedimentos do

Pleistoceno da América do Norte.
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Figura 4.3.7 - Diagrama esquemático e mosaico de fotos do corte leste na estrada de ferro próximo a
entrada da cidade de Jumirim. No mosaico de fotos, o Pavimento de Clastos A está destacado em
vermelho e o canal delimitado por linhas amarelas. O diagrama esquemático desie afloramento foi
adaptado de Rocha-Campos ef a/. (1968), onde os dados acrescentados foram: quadrado azul =
localização do mosaico de fotos no esquema de Rocha-Campos ef a/. (1968); Dm2 = Diamictito 2;
Dm3 = Diamictito 3; linha tracejada vermelha = alinhamento aproximado do Pavimento de Clastos A;
linha tracejada verde = limite atual dos detritos que soterraram parte do afloramento, ou seja, a área
abaixo desta linha está coberta por sedimentos; áreas pontilhadas em amarelo = arenitos, onde os
inferiores säo os arenitos deformados e o superior representa uma lente de arenito fino com
estratificaçöes cruzadas e deformado acima do Dm3. Mosaico de fotos gentilmente cedidas pelo Prof.
Antonio Carlos Rocha-Campos. Escalas do mosaico: martelo geológico e uma pessoa.
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F¡gura 4.3.8 - Metacão com marces em crescenle e esirias glaciais, presente no Pavimento de
Clastos A de Jum¡rim, onde A) estrias glac¡ais; B) sulcos em crescente; C) fraturas lunades; e D)
fraturas em crescente. O fluxo do gelo apresenta d¡reção de N300 (Rocha-Campos ef a/., 1969).

Mais recentemente, os professores Antonio Carlos Rocha-Campos, Paulo Roberto dos

Santos, José Roberto Canuto e James F. P. Cotter (infomaÉo verbal de Rocha-Campos e

Santos) reconheceram a exisiência de um segundo pavimento descontínuo de clastos e

outro nível de diamiclito entre os dois pavimentos de clastos. Todavia, eles não publicaram

tal constataÉo, em v¡rtude da ausênc¡a de estudos detalhados desta segunda oconência.

No trabalho de Rocha-Campos et al. (1968) os dois pavimentos de clastos foram

descritos como um só, visto que estes ocorem em afloramentos distintos. Desta forma,

achou-se, em primeira instância, que se tratava apenas de um ún¡co pav¡mento de clastos.

Contudo, analisandG.se as fotos, os esquemas desenhados dos afloramentos e c¡m base

em informaçöes do Prof. Dr. Anton¡o Carlos Rocha-Campos concluiu-se que o matacão

estriado pertencia ao Pav¡mento de Clastos A.

Atualmente, a parte inferior do afloramento no corte leste da estrada de feno, onde é

possível observar o pavimento inferior, está parc¡almente encoberta por detritos. Entretanto,

em áreas nåo encobertas do afloramento alguns clastos do pavimento que aparecem

ilustrados na foto da Figura 4.3.7 nåo foram encontrados, difÌcultando a análise deste

pav¡mento. Este pavimento foi também identificado acima dos diamictitos deformados

(Dm2), do outro lado do morote, prox¡mo à rodovia Marechal Rondon, onde também fo¡

possível analisá-lo (Figura 4.3.18). O Pav¡mento de Clastos A (PCA, Figura 4.3.7) apresenta

um al¡nhamento bem definido e os clastos estão bem próximos uns dos outros, com

afastamento centimétrico entre eles. Não foram encontradas novas estrias glaciais,

registrando-se apenas a direção N300 med¡da no matacäo descrito por Rocha-Campos ef

, 20 cm
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a/. (1969). Cogitou-se que poderia ser um pavimento ¡ntra-till, visto a sua oconência acima

de um diamic{¡to com deformaçåo subglac¡otectôn¡ca rupt¡l. Contudo, o perfeito alinhamento

dos clastos, a pouco d¡stánc¡a entre eles, o aplainamento superior de muitos clastos e a

presença de estrias glaciais d¡ficultam a confirmaÉo desta h¡pótese.

Já o Pavimento de Clastos B (PCB, figuras 4.3.18 e 4.3.9) que apresenta alinhamento

inegular e afastamento decimétrico entre os clastos, poderia ser facilmente confund¡do com

um do t¡po intra-till, pois a granulometria da matriz dos diamict¡tos sub- e sobrejacentes é

semelhante. No entanto, uma análise mais detalhada permitiu verificar que o intervalo

contendo o pavimento exibe uma estratif¡caçâo plano-paralela ¡nc¡piente com (F¡gura 4.3.9).

Estes três intervalos incipientes d¡stam de 10 a 20 cm entre si, contudo, só a do meio

apresenta clastos com a superfície aplainada ao longo da estratificaçäo, grande quantidade

de clastos decimétricos, e, pelo menos, um clasto com estrias glaciais, com direção N007,

tomando possível designá-lo como um pavimento de clastos. Na porção plancparalela

inferior, por outro lado, existem alguns clastos que aparentam ter sido depos¡tados ao longo

dela, embora não estejam aplainados e/ou estriados, mas podem facilmente ser confundidos

com os pertencentes ao pavimento relacionado ao intervalo intermediário. A estratif¡cação

¡ncip¡ente superior não apa¡enta ter clastos associados. Desta foma, é possível concluir que

o Pavimento de Clastos B não é inegular e constitui, realmente, um alinhamento de clastos.

No afloramento em que é avistado o Pavimento de Clastos A, na estrada de feno

(F¡gura 4.3.7), näo foi constatada a presença do PCB, mas, aprox¡madamente 2 m acima do

PCA, capeando o diamictito Dm3, encontrou-se um corpo em forma de canal de arenito fino

com estratificaÉes cruzadas e acanaladas e deformaÉes rupte¡s (fraturas; figuras 4.3.18 e

4.3.10). Como as deformaçôes rupteis só ocorem na porçao ¡nfeñor deste corpo arenoso e

o horizonte que separa a porção deformada da não defomada apresentia-se aplainado

(Figura 4.3.10C), concluiu-se que, possivelmente, este horizonte conesponda a um depósito

sed¡mentar (um canal subaéreo) adjacente ao Pavimento de Clastos B. Consequentemente,

a porção do arenito sobrejacente a este horizonte eros¡vo, sem vestígios de fraturas ou

falhas, representaria um segundo canal, provavelmente subglacial associado ao Dm4.

Esta associação parece representar um conjunto de litofacies de origem

marcadamente glac¡al, com exceção do Dm1, que se afigura ser resultante de fluxos

gravitacionais de massa. Os diamictitos Dm2 e Dm3 representam, provavelmente, tilitos

subglaciais, como parecem ind¡car sua associação com as defoma@es e as estrias glaciais

presentes na superfície do substrato arenoso, além da presença de clastos comprimidos

contË esse substrato arenoso. Podem, portanto, representar t¡l¡tos de alojamento ou de

deformação. Já o diamictito superior (Dm4) representaria um depós¡to de t¡ll de degelo

(meltout), originado pelo lento acúmulo subglacial de partículas l¡beradas pelo denet¡mento

do gelo, com canais localizados formados por aren¡tos finos com estratifìcaçöes cruzadas.
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Figura 4.3.9 - Foto do Pavimento de Clastos B de Jumirim e d¡agrama explicativo da foto, com
destaque para o Pavimento de Clastos B em vermelho e o clastos estrlado.

Pavimento de Clastos B

Clasto com estrias
(N007)

Tese de Doutoramento - lnstituto de Geociências / USP 98



Estilos de deformaçöes glaciotectônicas no Subgrupo ltararé, Neopaleozóico da Bacia do Paraná Alexandre Tomio (2004)

A)

B)

c)

Figura 4.3.10 - Canal de arenito fraturado e falhado, ac¡ma do Diamictito 3, na Associaçäo 6 de
Jumirim. A) Foto ampla da oconência. B) Foto detalhando as elratif¡cações, fraturas e pequenas
falhas presentes no retångulo vermelho na foto A. C) llustraçåo esquemática da foto B, onde aslinhas
Pletas = estratificações; linhas vermelhas = fraturas e pequenas falhas; área mamom com triångulos =
Diamictito 3; área amarela pontilhada = arenito fraturado; área em verde com linhas pontilhaãas na
diagonal = encoberta; e l¡nha azul = horizonte aplainado adjacente ao lineamento de clasios do pCB.
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As associações 4 e 5 podem também ser observadas no Perfil 1 (Figura 4.3.11), que

estende lateralmente a Seçäo 1, na direção N-S (Figura 4.3.1C), em mais de 60 m de

comprimento ao longo da rodovia Marechal Rondon (SP-300), incluindo a área de empréstimo e

a curva da estrada no km 166,7, aproximadamente. Neste perfil é possível constatar as

interações dessas duas associações, assim como a variaçåo lateral das litologias que as

compöem. Nota-se que, na porçeo sul, foiconstatada a presença de, no mínimo, duas camadas

de siltito intercaladas no arenito fino da Associação 5, embora a camada superior seja

gradativamente substituída por arenitos finos na porçao central do perfil- Duas outras

constatações ainda merecem ser mencionadas: a oconência de fósseis de plantas e evidências

de esconegamento.

Com relaSes à oconência de fósseis de vegetais (Figura 4.3.6), uma análise preliminar

permitiu identificar inúmeros exemplares de caules (paracalamites) e algumas poucas sementes.

Estes exemplares foram e estão sendo analisados pela equipe da Profa. Mary Elizabeth Cem.¡ti

Bemardes de Oliveira, inclusive através de estudos palinológicos, que, provavelmente,

fomeceråo importantíssimas informaSes paleoambientais e para dataçåo da unidade,

contribuindo, tembém, para possíveis bioconelaSes com outras localidades (e.9.: Cerquilho e o

poço J-lG-93).

Segundo uma conelaçáo tentativa com a coluna litoestratigráfica do poço J-lC-93 (Figura

4.9.12), perfurado pelo IG/SMA para captaÉo de água no município de Jumirim, localizado na

coordenadas uTM 7444950 I 214159 (Petri ef a/., 1996) e distante aproximadamente 1,5 km do

afloramento principal de Jumirim, os siltitos analisados neste trabalho estariam a

aproximadamente 21 m de profundidade, mas infelizmente, não foram feitas lâminas

petrográficas de amostras dos testemunhos de sondagem desta camada. No entanto, as lâminas

1G-p-1S1 A e B de amostras do intervalo a 26,2 m de profundidade conespondem,

aparentemente, ao topo da Associação 3 e as lâminas lG-P-150 A e B de 18,2 m de

profundidade ao contato entre o Subgrupo ltararé e a Formação Tatuí. Nas lâminas lG-P-150

não foram constatados palinomorfos, enquanto que as lâminas lG-P-151 apresentaram, segundo

Souza (2000), grãos de pólen de Vittatina oosfaöi/is\Mlson 1962 (Callegari, 2001). Esta espécie

de grãos de pólens poliplicados distribui-se estratigr:aficamente na Bacia do Paraná no Subgrupo

Itararé (Zona Vittatina, Subzona Protohaptoxypinus goralênsis), forma$es Rio Bonito e Palermo

e Subgrupo lrati. No trabalho de Callegari (2001), foram analisados bioestratigraficamente @[

espécies de palinomorfos do poço J-lG-93 e de um afloramento localizado na margem esquerda

do rio Capivari, estendendo-se ali por mais de 100 m, rumo nordeste a partir das coordenadas

22o5g,3,S/47o4S,W. Esses palinomorfos foram conelacionados entre si e posicionados na base

da Zona Vittatina, Subzona Protohaptoxypinus goraiensts, que indica o Permiano lnferior

(possivelmente Asseliano/Sakmariano, 295 a 275 Ma.).

Perfil 1
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Perfil 1 de Jumirim
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Seção 1

Formação
Tatuí

Poço J-lG-93

4iuo^?z-
"/ên^-

\-__:or
13 m

Superfície

Cotas
Topográfìcas
Boca do poço:
563m

tgcr. = 13 / 1500 = 0,0086
ct = 0,49"

Associaçáo 3

F=l Diamictito
I-j:] Arenito
tr Argilito
E s¡lt¡to

1500 m

tr-l S¡lt¡to intercalado
com arenito

Figura 4.3.12 - Conelação elratigráfica enlre o Poço J-lG-93 (atual denominação: número 25) e a

Seção 1 de Jumirim. O Poço J-lG-93 fo¡ adaptado de callegari (2001), que apresenta uma seção de
subsuperfície do topo do Subgrupo ltararé.

PCA - Pavimento de clastos A
PCB - Pavimento de clastos B
GT - Estruturas glaciotectônicas
¡ - Superfície com estr¡as glaciais

þ - Fósseis de vegetais

Lâminas
lG-P-151 Ae B

Lâm¡nas
lG-P-151 Ae B

Dm4 - Diamictito 4
Dm3 - Diamict¡to 3
Dm2 - Diamictito 2
Dm1 - Diamictito 1

Tese de Doutoramento - lnslituto de Geociéncias / 'l02



Estilos de deformações glaciotectônicas no subgrupo ltararé, Neopaleozóico da Bacia do paraná Alexandre Tomio (2004)

No que conceme às estruturas de escorregamento (slumpl, identificadas na porçåo
norte do perfil, foi possível constatar que os arenitos de oufwash das associaçöes 4 e S

foram nitidamente escavados (erodidos) por um corpo de diamictitos resultante de um
esporádico fluxo gravitacional de massa, do tipo fluxo de detritos. Corroboram esta
interpretaçåo as constataçöes de que os diamictitos apresentam estruturas internas caóticas
e que incorporaram fragmentos de fósseis ocorrentes nos s¡ltitos sotopostos (Figura 4.3.13).
Adicionalmente, verifica-se que alguns fragmentos decimétricos de ritmitos da Associaçao 5
encontram-se dobrados (Figura 4.3.14), demonstrando que foram remobilizados,
deformados e incorporados pelo esconegamento. Enfatiza-se, ainda, que o topo dos
sedimentos que compöem o escorregamento é aplainado e apresenta dois conjuntos de
estrias glaciais bem definidas com alguns centímetros de comprimento, orientadas na
direçåo NW-SE (N309 e N321, Figura 4.3.15), semelhantes, portanto, às estrias
direcionadas em média para N-S sobre o arenito deformado da Associaçåo S, que se
encontram no mesmo horizonte a 7 m para sul das estrias sobre o escorregamento. Desta
forma, o aplainamento e as estrias glaciais sobre o arenito deformado e o diamictito
relacionado ao escorregamento estariam associados ao mesmo evento glacial, ou seja, ao
mesmo avanço de um corpo de gelo. Faz-se necessário comentar que o esconegamento
apresenta diregão leste-oeste e contato basal erosivo, com formato geral acanalado.

Figura 4.3'13 - Fóssil de caule incorporado pelo escorregamenlo, possivelmente oriundo da
Associação 5 de Jumirim. Escala: caneta.
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Figura 4.3.14 - Clasto de ritmitos dobrados incorporados no escoregamento da Associaçåo 5 de
Jumirim. Linha vermelha demonstra a deformação das camadas do ritmito. Escala: tala de made¡ra
dividida a cada 10 cm.
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Figura 4.3.15 - Superfície sobre sedimentos do esco¡regamento da Associaçäo 5 de Jumirim, com
dois conjuntos de estrias glaciais, centimétricas, finas e paralelas, com direções N309 e N321. Seta e
linhas indicam a posição dos respectivos conjuntos de estrias. Escala: lapiseira.
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Figura 4.3.14 - Clasto de ritmitos dobrados incorporados no escorregamento da Associação 5 de
Jumirim. Linha vermelha demonstra a deformaçäo das cemadas do ritmito. Escala: tala de made¡ra
dividida a cada 10 cm.

Figura 4.3.15 - Superfície sobre sed¡mentos do escorregamento da Associação 5 de Jumirim, com
dois conjuntos de estrias glac¡ais, cent¡métricas, f¡nas e paralelas, com direçöes N309 e N321. Seta e
linhas indicam a posiçäo dos respectivos conjuntos de estrias. Escala: lapiseira.
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4.4. CONSTDERAçÖES SOBRE AS ESTRUTURAS SUBGLACIoTECTÔN|GAS E

AS IMPLICAçOES NA ESTRATIGRAFIA DE CAPIVARI E JUMIRIM

ln¡c¡almente, serão analisadas, conjuntamente, as deformaÉes presentes no arenito

basal da seçåo de Capivari, e no aren¡to e no diam¡ctito Dm2 da Associação 6 de Jumirim e'

posteriormente, no subcapítulo subsequente versar-se-á sobre os pav¡mentos de clastos,

permitindo, também, a comparação entre os pav¡mentos destas localidades'

4.4.1, Estruturas Subglaciotectônicas

As estruturas subglaciotectônicas, tanto em Capivari, como em Jumifim,

compreendem estruturas típ¡cas de esforços rupteis, incluindo numerosas fraturas e

pequenas falhas, em arenitos finos a médios, homogêneos e @esos. cabe, primeiEmente,

acrescentar, que, abaixo das zonas deformadas em ambos os arenitos (de capivari e

Jumifim), foram observadas pequenas eshatificaçoes cruzadas e mesmo nas zonas

deformadas dos aren¡tos foram constiatadas estratif¡cações sut¡s em låminas delgadas'

demonstrando, que os aren¡tos, antes de terem s¡do defromados, foram formados por

processos sed¡ment¡ares subaquát¡cos (e.g.: canais subglaciais). Outros fatores ¡mportantes

a serem enfatizados de início såo os aplainamentos dos contatos superiores entre os

aren¡tos deformados e os d¡amictitos sobre¡acentes, além da presença de estrias glaciais

nestas superfícies. No caso de Capivari näo foram encontradas estas estrias, mas ex¡stem

reg¡stros de sua oconência (Rocha-Campos ef ar', 1976; Salvetti' 2000)'

As deformações presentes em capivari e em Jumirim såo rupteis e compreendem

numerosas fraturas e pequenas falhas nomais e de acavalamento com baixo ângulo que

deslocam camadas de siltito e arenito (Tomio ef 4,., 2000, Figura 4.4.1.1), além de pequenas

(m¡limétricas) zonas de cisalhamento. Estas camadas falhadas, deformadas e des@ntínuas

apresentam vários tamanhos (m¡limétricas a decimétricas) e espessurE¡s (centimétricas a

métricas), e encontram-se nas porçöes superiores do arenito basal da seçåo. As

deformações ocorrem no aren¡to deformado e no respectivo diamictito sobrejacente (DmA

em capivari e Dm2 em Jumirim) e såo, basicamente, estruturas rupte¡s de pequena escala

(smatt-scale brittte structues). Estas estruturas rupteis såo semelhantes às mencionadas

por Menzies (1987) e Eyles & Boyce (1998), compreendendo, inclusive, pequenas falhas de

acAvalamento no contanto entre os arenitos e d¡amict¡tos defrormados, que devido ao ¡ntenso

fÉturamento e cisalhamento acaretou a individualização em pequenos blocos angulosos e

aplainados de aren¡to dispersos nas porçoes basais dos d¡amictitos deformâdos'

lnfel¡zmente, nåo foi possível estudar estas fratuEs e pequenas falhas presentes no

d¡amict¡to laminado, devido à sua caraclerística friável. Consequentemente, a maior parte

das anál¡ses em Jum¡rim, que se seguem, prov¡eram do arenito deformado da Associação 6
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Figura 4.4.1.1 - Seçäo polida de amostra do arenito, obtida próximo ao contato com o Diamictito A
(Figura 4.2.3), mostrando fraturas e pequenas falhas de baixo ângulo que deslocam camadas de
siltito e arenito Cl-omio ef a/., 2000).

Figura 4.4.1.2 - A) Plasma bandado formando dobras de arrasto ao longo de micro-falha de empurrão
em lâmina delgada de amostra de Capivari. Linhas vermelhas representam os limites das bandas. No
diagrama interpretativo (B) as bandas com granulometria maior estäo representadas em branco,
enquanto que as que apresentam menor granulometria estäo em cinza-escuro. Mosaico de 48 fotos.
Escala no mosaico igual à apresentada na ilustraçäo explicativa.

Tese de Doutoramento - lnstituto de Geociências / USP 106



Estilos de defomaçôes glac¡ot€ctönicas no Subgrupo ttararé, Neopaleozóico da Bacia do Paraná Alexandre Tom¡o (2m4)

Anál¡ses em m¡cro-escala (lâminas delgadas) perm¡tiram diagnosticar que as amostras

de ambas as localidades possuem baixa poros¡dade (-<15 o/o) e pouquíssimo cimento

(quase nulo). Os gråos que formam o arcabouço sedimentar são, essenc¡almente, de

quarEo (95 0/o em Capivari e 99 % em Jum¡rim), sub-angulares a angulares e apresentam

baixa esferic¡dade, sendo que, em Jum¡rim, âlgumas porções das låminas apresentaram

grãos com esfericidade média. Em determinadas zonas das amostras, estes gråos estão

bem orientados, formando, ¡nclus¡ve, dobras bandadas de anasto (F¡gura 4.4.1.2). Este

plasmar2 bandado, dobrado, m¡limétrico, ocorre em raras falhas reversas, com pequeno

rejeito (milimétrico), orientadâs na direção norte-sul. Possivelmente, este plasma bandado

conesponde a estrat¡ficãçoes pévias do sedimento que foram deformadas pelas falhas.

Outras estruturas observadas em m¡cro-es@la foram fraturas e pequenas (mil¡métricas)

zonas de cisalhamento, principalmente nas porções superiores das amostras, nas quais os

grãos também estão orientados, aproximadamente na direçáo N-S.

Anál¡ses de paleoesforços em Jum¡rim

Anál¡se do paleoesforço responsável pela gênese das estruturas rupte¡s de pequena

escala (sr?arl-sca Ie brittle strucluÊs) foram desenvolvidas no arenito da Associação 6 de

Jum¡rim . O caráter homogêneo e coeso desta litologia perm¡tiu a preservação das fraturas e

da superfíc¡e aplainada no contato com o diamict¡to sobrejacente e, desta forma, fac¡l¡tou a

¡nvest¡gaçáo das fraturas e a própria exposição das estrias glacia¡s. A grande quant¡dade de

fraturas no arenito deformado possib¡litou a determinação dos campos de esforços

responsáveis pela geraçåo das estruturas rupteis, seguindo os conceitos de Hancock

(1985), Hancock & Engelder (1989), Dunne & Hancock (1994) e Pollard & Ayd¡n (1988).

Neste método de determinação dos paleoesforços, as fraturas sáo representadas

graficamente em estereogramas Schm¡dt-Lambert (hemisfério inferior) e apresentadas em

diagramas de pólos de plano, contomos de polos e diagramas de rosáceas com az¡mutes

dos planos e seus mergulhos, procedimento este que tem s¡do aperfeiçoado e vem

apresentando bons resultados (e.9.: Caputo, 1995; Salvador & Riccom¡ni, 1995; R¡ccom¡ni'

1997; Sales, 1999). Os planos e lineações analisados foram medidos em campo com

bússolas Clar e Brunton. No tratamento dos dados estrutura¡s e apresentaÉo dos dados

adotou-se os programas FP Tecton¡cs.1.6.1155-DEM e StereoNett 2.46.

Os s¡stemas de fraturas podem ser classif¡cados, quanto a sua arquitetura,

associando-se as formas dos traços das fraturas às letras do alfabeto lat¡no. Desta forma, as

fraturas de Jumirim podem ser consideradas com do tipo Y (predom¡nantemente), e, em

menor quant¡dade, I e H, e raros traços do tipo X e V, de acordo com as formas

12 Plasma: matriz arg¡lose m¡crocris'talina a criptocristalina, que em exames microscópicos é vista
preenchendo os espaços intersticiais deixaclos p€lo esqueleto, que é composlo pelos mineneis
residuais da rocha matriz (Suguio, 1998).
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apresentadas pelos seus traços cent¡métricos (com no máx¡mo um metro). Segundo Dunne

& Hancock (1994,), os traços na forma de Y, V e X såo carac{erísticos de fraturas

conjugadas híbridas e de c¡salhamentos, sendo as em Y ma¡s comuns e as em X ma¡s

raras. Já os tipos geométricos com formas de Y, K e I representam um fraturamento

extensional, enquanto que uma forma do t¡po H ocone quando as fraturas são curtas, não

sistemát¡cas, mais jovens, e começam e finalizam em fraturas maiores e sistemáticas'

Em Jumirim nota-se que, na maior parte do afloramento que contem o apla¡namento

do contato superior do arenito da Assoc¡açåo 6 (F¡gura 4.4-1.3), prevalece uma arquitetura

que estaria relac¡onada a frafuras extensionais, inclusive, uma maior quant¡dade de fraturas

sistemát¡cas maiores (decimétricas) e mais contínuas na direSo NNW-SSE, que raramente

demonstram deslocar, no sentido destral, as fraturas mais jovens, menores (cent¡métricas) e

menos continuas, de direçåo NNE-SSW. Segundo Dunne & Hancock (op c¡t.), as fraturas de

extensåo tem uma tolerânc¡a de variab¡lidade de l0o, enquanto que as hibridas apresentam

valores superiores a 1Oo. No entanto, havendo dois conjuntos de fraturas toma-se possível a

formaçáo de um espectro de fraturas entre estes conjuntos, e, @nsequentemente, o eixo de

tensåo princ¡pal estaÉ na bissetriz deste espectro.

Nos trabalhos real¡zados através de progr¿¡mas de informática aplicados à Geologia

Estrutural, os dados obtidos em Jumirim foram ¡nic¡almente representados em diagramas de

rosáceas e de contomos de pólos de fraturas, de acoldo com os pólos de planos das

fraturas, acrescendo-se as l¡neaçöes das estrias glac¡a¡s (Figura 4.4.1.4). Em termos gera¡s,

as análises das fraturas conjugadas indicaram que os planos de fraturas variam de N310 a

NO4O. Neste contexto o ångulo diedral (2e) das fraturas é de 90o, o que, como seÉ visto

adiante, dá a falsa impressão de se tratar de fraturas conjugadas de c¡salhamento

compress¡onal (Hancock, 1985; Figura 4.4.1.5). O aparente esforço princ¡pal máximo (o'r)

encontra-se na d¡reção N355, dado condizente com a méd¡a das med¡das de estrias no

horizonte sobre o aren¡to e a orientaÉo do esconegamento (N35013). No entanto,

cons¡derando aænas as estrias presentes na superfíc¡e do arenito, o vetor princ¡pal

identificado fo¡ na d¡reçåo de N004, novamente condizente com o valor de esforço principal

das fraturas.

A variaçåo das d¡reçöes das estrias (de N321 a N027) resultou no quest¡onamento

sobre o seu s¡gnifìcado no fraturamento do aren¡to. Para tanto, o horizonte em que o@frem

as estrias e a deformaçåo ruptil fo¡ d¡v¡d¡do em três blocos (A, B e C). Cada bloco é

represent¡ado por uma ou mais estrias e o conjunto de fraturas que as cercam (Figura

4.4.1.6). O bloco A, encontra-se na poção sul do afloramento e apresenta 10 estrias f¡nas

com alguns centímetros de comprimento, com a mesma direçåo (N021), enquanto que o

¡3 Nos cálculos do vetor principal foi utilizado o método estatíst¡co de Fisher (F¡sher, 1953), disponível
como uma das fenamentas do software TectonicsFP.
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bloco B, dista 10 m para norte das presentes no bloco A, No bloco B encontram-se duas

estrias glaciais (N339 e N351), ambas finas e com comprimentos centimétricos. O bloco C,

por sua vez, encontra-se na porçåo norte, a 5 m do bloco B. Quanto às estrias deste bloco,

ambas såo centimétricas, sendo a direcionada para N027, mais continua, enquanto que a

N002 apresenta-se mais larga.

Figura 4.4.1.3 - Desenho esquemático em planta da arquitetura das fraturas presentes na superfície
aplainada formada no contato entre o aren¡to deformado e o diamidito Dm2 da Associação 6 de
Jumirim.
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Estrias 1 a 5 sobre aren¡to
Esfias 6 e 7 sobre o escorregamento

lntervalo: 10"
Mâx.:19,23o/o

Vetor principal sem as estriâs 6 e 7: N004
Vetor principal com as estrias 6 e 7: N350

Figura 4.4.1.4 - Diagrama de rosáceas, com e indicação dos aparentes osforços principa¡s máx¡mo e
mfnlmo (o'1 € o'3, respectlvamente), etuantes no aren¡to deformado da Assooiação 6 de Jumirim, cuja
diregäo do o'1 é N355, e dlagrame de contomos dos pólos das fraturas, acrescidos das direções das
estrias sobre o arenlto € o escorrêgamento e o resultado do cálculo do vetor princ¡pel das estrias com
e sem os dados sobre o esconêgemento.
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Figura 4.4i.f Condigões de esforços durante e formagão de fraturas em rochas intac{as. a) Fraturas
extensionais. b) Fraturas de ciselhamento conjugedes. c) Freturas hlþridas conjugadas. Onde, <r1 6 o3
säo os esforços principals máx¡mo e mlnimo, respoct¡vamente; on é o esforço normal atuando na
fraturaduranteofelhamento; 20éoångulodledraldeclsalhamentoconjugado; eTéaresistênclaa
tensäo da rocha (Hancock, 1985).
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lntervalo: 10'
Mâx.:28,57o/o

lntervalo:10'
Máx;37,04o/o

lntervalo: 10'
Máx.:26,67%

Figura 4.4.1.0 - Diagramas de rosáooas das fraturas pr€sentes nos blocos (A, B e C), em que o
arenito deformado da Assooiaçåo 6 de Jumlrlm fol subdlvldido, e respoc't¡vas direções de estrias
glaciais presentes em cade bloco.
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Na Tabela 4,4.1.1 observa-se que as direçóes principais para os esforços atuantes no

arenito, tanto relacionados ao fraturamento, quanto às estrias glaciais, eståo cond¡zentes

com o valor apresentado inicialmente (N355), apesar da maioria dos valores variarem entre

N340 e N355 (NNW. Todavia, fica clara a presença de um outro esforço, direcionado entre

N021 e N035 (NNE), só aferido através das fraturas no bloco C. Não é possível, contudo,

determinar se foram causados por dois eventos glaciais independentes ou pela alteraçåo na

direçäo de movimentaçåo de uma única geleira. Salienta-se que, o bloco C encontra-se na

porçäo norte do afloramento, sendo, portianto, o bloco mais próximo do escorregamento

(aproximadamente 10 m) e que a mudança no direcionamento do gelo e,

consequentemente, dos esforços principais, representaria a tendência deste a contornar o

obstáculo, além de também ser uma informaçåo pontual dos esforços. Esta mesma

explicação serve para as direçöes das estrias observadas sobre o escorregamento, que se

orientam entre N309 e N321,

Tabela 4.4.1,1- Comparações entre og valores apresentados pelas fraturas e as

Outro método que se julgou conveniente para a determinaçåo da direçåo do esforço

principal, e que mostrou resultados satisfatórios, foi na determinaçäo da direçåo principal

das fraturas através do método estatístico de Fisher (Fisher, 1953). Desta forma, foi possível

determinar, numericamente, o eixo normal da média dos planos de fraturas, guo, por sua

vez, é ortogonal ao plano mediano entre as fraturas e ao esforço principal máximo (o1),

Logo, ao rotacionar este eixo em g0o, encontrar-se-á a direçåo do esforço principal máximo

com maior precisåo, conforme ilustrado na Tabela 4.4.1.2. Estes valores são mais

especialmente condizentes com o esforço de direçåo NNE no bloco C, demonstrando que

este esforço variou entre o esforço geral (N355) e N027,

Somando-se a estes dados a possibilidade de se observar três conjuntos de fraturas

presentes nos blocos através dos diagramas de rosáceas da Figura 4.4.1.6, Íiæ clara a

relaçåo entre os conjuntos de fraturas e o direcionamento das estrias glaciais. Ao analisar

separadamente cada bloco, nota-se que no bloco A existe uma concentraçáo das fraturas

na direçåo N-S, mesma orientaçåo das estrias glaciais. A mesma coincidência entre a

concentraçåo das fraturas e o direcionamento das estrias glaciais pode ser observada nos

estrias glaciais.

Elocos Verlação dar dlreçõ€r das Angulo dledral Dlreção do esforço Dlreção dag ostrias

fraturas lZF} prlnclpal máxlmo (orl glaciais

A N330 a N020 50" N355 N021

B N310 a N010 60" N340 N339 e N351

C N350 a N080 90" N035 N002 e N027

Geral N310 a N040 90" N355 N004* e N350*

principal sem considerar as estrias sobre o escorregamento; e * acrescendo-se estas estrias.
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mediano atravég do

método de Flcher

Dlreção do erforço
prlnclpelmáxlmo por

Flgher

Dlreção do esforço D¡reção das

prlncipal máxlmo pelas estria¡ glaclals

rosllcea¡

A N085/37 N355 N355 N021

B N079/46 N349 N340 N339 e N351

c N105/38 N015 N035 N002 e N027

Geral N093/39 N003 N355 N004'e N350*
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blocos B e C, cujos direcionamentos såo NNW-SSE e NNE-SSW, respectivamente.

Consequentemente, o que se imaginava serem fraturas conjugadas säo, na realidade,

fraturas extencionais que sofreram altera$es no direcionamento dos esforços principais ao

longo do tempo. Alia-se à esta conclusåo a observagäo de fraturas NNE'SSW sendo

deslocadas pelas NNW-SSE.

Tabela 4.4.1.2 - Comparaçäo dos resultados obtidos para a determinação do esforço

pr¡nc¡pal máximo aplicando-se o método de Fisher e pelas rosáceas, ass¡m como os

valores das estrias glaciais.

Desta forma, conclui-se que as fraturas såo extencionais e que foram provocadas pelo

deslocamento de um corpo de gelo gerador das estrias glaciais, A interpretação prévia da

direçäo principal da geleira através das fraturas (N355) näo seria afetada, pois o eixo de

tensão principal está na bissetriz do espectro de fraturas, que coincide com o vetor médio

das fraturas. Esta geleira, conforme mencionado anteriormente, nåo apresentou um

direcionamento constante nesta localidade; a dispersåo dos direcionamentos pode, portanto,

ter sido gerada por mudanças gradativas na direção do deslocamento da geleira, ou pela

irregularidade do substrato, relacionada ao efeito local da topografia. Cabe enfatizar,

também, que o aren¡to deformado, assim como da mesma forma ocorre em Capivari, se

comportou como um substrato rígido, possibilitando a formaçåo de fraturas extencionais e

estrias glaciais, com direcionamento principal norte-sul. Para tanto, estes substratos rígidos

arenosos devem ter apresentado uma boa drenagem subglacial (Boulton & Hindmarsh,

1987), conforme será discutido a seguir.

4.4.2, Hidrologia dos Sedimentos com Estruturas Subglaciotectônicas de

Capivarie Jumirim

Como foi visto anteriormente, as estruturas glaciotectônicas como as registradas nos

arenitos descritos em Capivari e Jumirim ocorrem em sedimentos que, no momento de sua

deformaçåo, estavam inconsolidados, poróm se comportaram como substrato rígido (hard-

beds), ou seja, como Acamamentos H (H-beds). Desta forma, as condiçöes hidrológicas

vigentes durante a gênese destas estruturas certamente foram peculiares, principalmente

considerando que o deslocamento de uma geleira sobre estes sedimentos causa mudanças
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bruscas nas pressóes exercidas nestes sed¡mentos e alteraram, consideravelmente, o seu

conteúdo de água interstic¡al. ln¡cialmente, conforme mencionado no SubcapÍtulo 4.1.1.

(Tipos de Acamamentos), ex¡stem c¡nco possibilidades do substrato de uma gele¡ra se

comporÞr como rígido. A primeira refere-se a um embasamento rochoso e, portanto, não se

apl¡ca neste caso. A segunda poss¡b¡¡idade refeæ-se a um substrato constituído por

sedimentos congelados, e, neste caso a geleira, mesmo que parc¡almente, teria base fria e

dif¡c¡lmente haveria deslocamentos na base da geleira para estriar o substrato e deformá-lo.

As outras três cond¡çoes reológicas envolvem as caracierísticas da variável

condutividade hidráulica dos sed¡mentos subjacentes à geleira. Com efeito, no que se refere

às condiçoes h¡drológ¡cas associadas aos sedimentos afetados pelas defomações

subglaciotectônicas de Capivari e Jumirim, é difÍcil afianpr que os arenitos em questäo,

com expressiva porosidade, apresentavam baixa condut¡vidade hidráulica. Desta forma, e

com exceÉo do sedimento congelado, restam as poss¡b¡lidades de desenvolvimento de um

substrato rígido relac¡onadas às cond¡çôes peculiares de alta condutividade hidÉul¡ca dos

sedimentos. Como existem estrias glacia¡s na superfície superior destes arenitos, a

presença de um aqu¡tarde no seu contato superior não se aplicâ. A única opção viável é a

que cons¡dera a prevalência de um substrato constituído por sedimentos com alta

condut¡v¡dade hidráulica (K > 104 m.sr), formando um aquífero com condutividade h¡drául¡ca

semelhante, ou superior, perm¡t¡ndo uma alta taxa de percolação interstic¡al de água na

c¿rmada superior. Neste caso, a água de degelo não produz¡ria descargas superiores ao

fluxo de água ¡nterstic¡al na camada superior, mantendo esta camada ¡nat¡va

h¡draul¡camente.

Outra evidência a favor da existência dos Acamamentos "H"" (Menzies, 1989) é a

Inexistência de depósitos sed¡mentares típicos de canais subglac¡ais. Com efe¡to, a camada

superior dos demais t¡pos de acamamentos ríg¡dos tende a isolar as c¿¡madas ¡nferiores da

água de degelo presente na ¡nterface gelo/substrato, de tal forma que possib¡lita a formação

de ¡nstabil¡dades na interface e, consequentemente, de canais subglacia¡s (Walder, 1986;

Weertman, 1986; Boulton & Dobbie, 1993). Todavia, como os aren¡tos deformados

apresentam esttatificações cruzadas prév¡as à deformação, é possível que estes

sedimentos tenham sido geE¡dos inicialmente em canais subglaciais, que, por causa de

alguma mudança hidrológ¡ca (que será d¡scut¡da no final deste subcapítulo), foram se

consolidando a ponto de se deformarem originando estruturas n:pteis'

consequentemente, em consonância com os argumentos alinhavados no trabalho de

Boulton & Dobbie (1993), um sedimento inconsol¡dado cons¡ste de partículas que nåo

podem ser comprimidas, com espaços intersticia¡s (poros) preenchidos por água, e, assim,

se não for exercida carga sobre o sedimento e se náo houver entrada ou saída de fluxos de

água no sedimento, não exist¡rá uma componente de pressão potencial, e a ptessão
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FiguÊ 4.4.2.1- Consolidaçåo de sedimentos não-glacia¡s e glacia¡s. Nesle esquema, foi exercido um

inõremento na carga (Lr) sóOre uma célula sedimentar, que se encontreva eslável sob a eção de uma

carga prév¡a (h). Ãpói ó aumento da carga desenvolve-se uma pressåo potencial na água interst¡cial,

fazéncio com-que ela flua para fora da célula e permita a compactaçåo dos grãos' Este eum.ento na

carga favorece, desle modo, mudanças nas pressões da água e efetiva, @m considerada diferençå

casã este esforço compressivo seja causedo pela passâgem ou näo de uma gele¡ra (Boulton &

Dobb¡e, 1993).

rcmónto -tngit¡¡to ¿e ceoc¡ènc¡as/ lJsP 115



Est¡los de deformações glaciotectôniaas no Subgrupo ltararé, Neopaleozóico da Bacia do Paraná Alexandre Tom¡o (2004)

efetiva será gravitacional. Mas, se for exefcida uma carga sobfe o sed¡mento, os gráos

m¡nefaisresponderåocomofechamentodoarcabouçosed¡mentarqueconduzaum
sedimento mais compac{ado, o que fará com que parte da água interst¡cial seja relocada

(FiguÊ 4.4.2.1). Neste processo de consolidaçåo, o esforço compressivo adic¡onal (o")

aplicado será, inicialmente, equivalente à pressáo interstic¡el'

o"= P¡ Ø)

consequentemente,nessascondições,geEt-seumapressåopotencialvertical

(ôqr/a¿), resultante do escoamento da água intersticial atÉvés do contato basal do pacote

sedimentar. Nestas condiÉes:

ôP¡ | õz= (AU / az¡ + prg (5)

onde'géaaceleraçãogravitac¡onalepwéadensidadedaágua.Comparandoesta

fórmula com a lei de Darcy, o gradiente potencial fará com que a água esG¡pe com a

seguinte velocidade (u"):

u" = - (k / p*g) @V I ôz) (6)

onde, k é a permeabilidade intrínseca.

conforme a água escapa, o sedimento toma-se cada ve.z mais consolidado e o

esfofço compress¡vo causado pelo peso da geleira é pfogress¡vamente transferido da água

¡ntersticial para o arc€ìbouço dos gräos minerais. A pressão de água diminu¡ e a pressåo

efetiva aumenta progressivamente até que o grad¡ente potenc¡al se tome nulo (Figura

4.4.2.1), ou seja, até que náo haja mais evasão de água'

Ainda segundo Boulton & Dobb¡e (1993), nos c€lsos de regiões temperadas, as bases

das geleiras soffem denetimento, como consequência do aquecimento geotémico e da

fricção causada pelo deslocamento da geleira. Desta forma, a consol¡dação destes

sedimentos deve cons¡derar o influxo de água de degelo pK,v¡nda da interfìace

gelo/substrato. Nestes casos, um substrãto pode mesmo assim f¡car consolidado, contudo'

em lugares que nåo apresentam canais subglac¡ais, ex¡ste a necess¡dade que a água de

degelo percole pelo sedimento com uma velocidade a ponto de perm¡t¡r que seja

rapidamente descanegada pela extremidade basal. A pressåo de água final, imediatamente

abaixo da geleira, näo é simplesmente uma pressáo gravitacional estát¡ca, mas inclu¡

componentes de pressão potencial resultante do gradiente potencial necessário para

decanegear a água de degelo basal com velocidade u¿, 9ue é igual à velocidade de escape

(u.), ou seja, u¿ = - (k / p*.S) (ôqr / âz)' Por conseguinte' a pressáo efetiva será menor do que

seria em condições não glacia¡s e o gradiente da pressão efetiva será:

ôP. t az= (1-n) (p" - p*) g - (uo p* S) / k Ø
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Desta forma, comprc,va-se que a permeabilidade e a porosidade dos sed¡mentos säo

fundamenta¡s para a sua consolidaÉo. Quanto menor a porosidade e a permeabil¡dade,

maior será a pressåo efetiva. Cab€ ainda lembrar que, à medida que esforço compressivo é

transferido da água intersticial para o arcabouço dos gråos minerais, o sedimento passa a

ficar, progress¡vamente, mais compactado, e, desta formâ, principalmente na porção

superior, vai gradativamente diminuindo a sua porosidade e pemeab¡l¡dade, aumentado

assim a pressåo efetiva. Neste caso a porção do sedimento menos porosa se toma um

aquitarde, enquanto que a poçåo inferior permanece como um aquífero de alta

transmiss¡b¡l¡dade, drenando a água que passa verticalmente pela zona de baixa

permeab¡l¡dade (F igura 4.4.2.2).

Tomando como ponto de consideração o modelo de drenagem subglacial de Boulton &

Dobb¡e (1993), é razoável considerar que os arenitos deformados de Capivari e Jumirim se

compodaram hidraulicamente tanto como um substrato com alta transmissibil¡dade

hidráulica (na porçao inferior, pouco compactada), quanto como um aquitarde nas camadas

superiores onde a porosidade foi reduzida pela compactaçåo (F¡gura 4.4.2-2). Ainda

segundo Boulton & Dobbie (op clú.), assumindo que a pressão da água no topo do aquÍfero

(porção porosa do aren¡to) seja nula nas áreas que nåo estejam abaixo do corpo de gelo,

assim como valores constantes para a taxa de denetimento basal (uÐ, numa zona de

denet¡mento que começa em xo e um aquífero com permeabil¡dade (lç) e espessura (H)

constantes, a descarga subglacial do aquífero (Qn) no ponto x será:

Q"=(¡-xs)u¿

Apl¡cando a lei de Darcy, o grad¡ente potencial do aquifero será:

ôtlt I õz= (x-xo) ud p*g

Assumindo que o denetimento subglacial termina nas margens da geleira (xi), neste

ponto a pressão potencial no topo do aquífero será zero e o gradiente potencial será:

ôV I õz= - [(xr - xo) u¿ p* 9] / h H

Consequentemente, a pressáo da água no topo do aquifero irá gradat¡vamente

aumentando de zero, na margem da geleira, até q" no ponto xo, sendo qJ" ¡gual a pressão

potenc¡al resultante da perda de potencial¡dade no aqu¡tarde no ponto xo (Figura 4.4.2.2).

(8)

(s)

(10)
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Figu,:a 4.4.2.2 - Modelo esquemático da drenagem de água de degelo passando por um aguiterde
(sedimento com baixa porosidade, no caso o arenito deformado da Associação 6) até chegar ao

aquífero subjacente (o mesmo sedimento, contudo com alta porosidade), além da variação da
pressão da água, tanto no deslocamento vertical, quanto no horizontal. Sendo que Ve é o potenc¡el

ir¡Oraulico na base do aquitarde (Modificado da Figura 4 de Boulton & Dobbie' 1993).

Estes dados impl¡cam na formaso de um horizonte do tipo B de Boulton & Hindmarsh

(1987) no topo de um aquífero, horizonte este também denominado por Boulton (1987)

como Horizonte Br. Para tanto, como foi mencionado no subcapítulo introdutório sobrc as

estruturas subglaciaotectônicas (4.1.2 Modelo de Acamamento V¡scoso), o desenvolvimento

apenas do Horizonte B requer que:

> a potenc¡alidade hidÉulica da base do estrato (Vu) seja relat¡vamente pequena;

Þ a diferença de potencialidade entre a base e o topo do estrato (AV = (l/¡ -V.) tem

que ser menor que o grad¡ente potenc¡al, ou seja, ôr¡r I fz< AV, que nada mais é do

que a potenc¡al¡dade perdida no aquitarde ou no Horizonte B;

Þ a pressäo efetiva (P"= p,- P*) seja menor que o valor crítico ((t - C)/n); e

Þ haja baixas taxas de degelo basal (ud), implicando na diminuição do gradiente

potencial (equa@es 9 e 10), assim como baixos valores de esforço de

cisalhamento e alta resistência do sedimento, aumentando o valof crítico, e

favorecendo que este valor supere a pressäo efetiva.

considerando que as deformaçoes subglaciotectônicas rupte¡s de capivari e Jum¡fim

só seriam possíveis de serem geradas se os arenitos e d¡am¡c{itos apresentassem
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características de substrato rígido, toma-se licito considerar a seguinte questão: será que

os arenitos e d¡am¡c,titos deformados destas localidades não apresentaram cond¡çöes

hidrológ¡cas semelhantes às necessárias para a fornação de acamamentos rígidos do

tipo Hu?

Neste sentido, cabe lembrar que, sobre estes aren¡tos defomados, ocorem, tanto em

capivari como que em Jumirim, diamiclitos de matriz argilosa, com estnrturas

subglaciotectônicas rupte¡s, semelhantes às presentes nos aren¡tos, porém mais friáveis e

com ma¡or quant¡dade de fraturas e falhas. Além disso, nåo fo¡ constatada, nos diamic{itos

deformados, qualquer evidência de estruturas dúcteis, ou seja, da gênese de um horizonte

do tipo A de Boulton & Hindmarsh (1987). Logo, pode-se cons¡derar que estes diamictitos

também foram gerados em condiçoes hidrául¡cas semelhantes aos aren¡tos deformados.

Esta ,,coinc¡dência" h¡drológica entfe os arenitos e os diam¡Glitos deformados

possibil¡ta uma aval¡ação dos fatores fundamenta¡s para este c€lso específ¡co, onde a

consolidaçåo nåo se alterou, apesar da variaçáo litológica. É claro que muitas propriedades

hidÉulicas seriam modificadas, visto que, como as litolog¡as são distintas, a porosidade, a

resistència dos sed¡mentos ao c¡salhamento, a coesâo e a fricçäo intema dos sed¡mentos, e,

consequentemente, o valor critico ((t - c)/r¡, equação 5), ceftamente såo propriedades que

iriam variar. No entanto, a modificação destas caraclerísticas litológicas não teria sido

suf¡ciente para alterar a consolidação dos sedimentos, mantendo-os rígidos. Resta, desta

forma, considerar os fatores pressão efetiva e taxa de degelo basal. Caso tenha havido

ba¡xo influxo de água de degelo nos sed¡mentos, existiriam poucas cond¡ções paË a

formaçåo de horizontes do tipo A, ou seja, horizontes dúc{eis, menos consolidados.

Consequentemente, deduz-se daí que as estrutuÉs subglac¡otectônicas rúpteis foram

geradas em avanços glac¡ais com baixas taxas de água de degelo, possivelmente

subglaciais, com temperafuras baixas o sufic¡ente para consol¡dar os sedimentos

subjacentes e, ao mesmo tempo, permitir o deslocamento da geleira.

Neste sentido, outra pergunta que pode ser feita é: poderiam as estruturas

subglaciotectônicas de Jumirim e Cap¡vari ter sido formadas pela compressão

operada pela geleira sobre sedimentos congelados? Afirmar que os sedimentos estavam

congelados nåO é a mesma cois€l que dizer que a base da geleira era fria e' portanto, é

possível que tenha havido mov¡mentação signif¡cativa na interface gelo/substrElto, suf¡ciente,

¡nclusive, para estriar a superfíc¡e superior do arenito, além de deformar o proprio aren¡to e o

diamictito. Por conseguinte, nåo há evidências suf¡c¡entes para discemir se o sedimento

estava congelado ou foi consolidado pelas condiçoes hidráulicas, mais especificamente da

taxa de degelo, como explicaçåo plausível paÊ¡ as defomações rupte¡s em capivari e

Jumirim.
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4,4.3, ¡mpl¡cações no Contexto Subglaciotec'tôn¡co e Estratigráfico e

lnterpretações Paleogeográf¡cas e Paleoamb¡entais

outras possíveis indagaçôes que podem ser aventadas com relação à ¡nterpretaçáo

das informações descritas anteriormente: como foi a evolução paleogeográf¡ca e

paleoambiental de Capivari e Jumirim? Qual a origem dos d¡am¡ct¡tos defomados destas

local¡dades? Como foram produzidas as estrias sobre os arenitos deformados? Quantos

avanços glacia¡s teriam oconido?

Tendo como base ¡nicialmente apenas a estratigraf¡a de Jum¡rim, visto que näo foi

possível obter dados sobre os sedimentos subjacentes ao arenito deformado de Cap¡vari'

verifica-se que, após a deposição de sedimentos aparentemente glácio-marinhos da

Associação 3, seguiram-se os depós¡tos sed¡mentares com e¡racterísticas ma¡s coste¡ras

(as planícies de lavagem, provavelmente subaquáticas, da Associaçäo 4) e o ¡ntervalo

contendo a oconência de plantas fósse¡s em s¡ltitos da Associaçáo 5, ¡nd¡cando um

amb¡ente mais redutor em contextos trans¡cionais e/ou continentais. Esta sucessão pode ser

altemativamente ¡nterpretada como o reg¡stro de um evento de regressåo marinha, que,

poss¡velmente, fo¡ acompanhada pelo avanço do lobo glacial responsável pela depos¡çåo

dos sedimentos da Associação 6.

A partir da AssociaÉo 6 de Jumirim, a sucessåo estratigÉfica se assemelha bastante

à de Capivari, perm¡t¡ndo a análise s¡multânea de ambas as local¡dades em termos de

eventos e processos. A base da Associação 6, ass¡m como a do pacote sedimentar de

capivari onde ocore o Hofizonte Falhado e Fraturado (figuns 4.2.2; 4.2.3 e 4.4.3.1),

iniciam-se com arenitos deformados, com estratificaçoes planoparalelas e Cruzadas que,

poss¡velmente, foram depositados em ambiente subaquático. Em seguida houve o avanço

de um corpo de gelo sobre os arenitos, na d¡reçáo Norte-Sul em ambas as local¡dades,

conforme ind¡cam as direçoes das estrias e das estruturas glaciotectôn¡cas (F¡gura 4.4.3'1)'

Durante este avanço glac¡al, o arenito se comportou como um acamamento rígido, o que

leva à consideração de que as condiçôes hidrológicas eram favoráveis a este tipo de

comportamento (baixa taxa de influxo de água) ou o aren¡to encontrava-se previamente

congelado. Êste segundo caso pode implicar na prevalência de condiçôes de permafrost,

contudo não existem evidênc¡as contexfurais e/ou locais que comprovem esta hipótese' A

medida que a geleira avançou sobre o arenito, ela defomou-o, com a formação de fraturas

e pequenas falhas, e estriou-o na sua superfície superior. As deformaçoes

subglac¡otec{ônicas seriam, desta forma, oriundas do gradativo deslocamento da geleira'

enquanto que as estrias seriam geradas nos episód¡os de aceleraçóes do deslocamento da

geleira.
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Figura 4.4.3.1 - Comparaçåo entre a estratigrafia e dados sobre as direçöes das estrias e dos
esforços das deformaçöes nos arenitos em Cap¡vari e Jumirim, onde Dm2 = Diamictito 2; Dm3 =
Diamictito 3; Dm4 = D¡amicfito 4, PCA = Pav¡mento de Clastos A e PCB = Pavimento de Clastos B.

A deposiçäo do diamictito sobre o arenito deformado pode ter decorrido através de

dois processos possíveis: ou as condiçoes subglaciais passaram a favorecer a acumulaçåo

de detritos, originando assim um till de alojamento subglacial, ou houve uma oscilaçåo da

frente da geleira, permit¡ndo o seu recuo, possivelmente momentåneo, e, por consegu¡nte, a

deposição de um till de degelo por ablaçåo (meltouf).

Till de degelo (melt-out) corresponde a um depósito de detritos rochosos depositados

por geleiras estagnadas, ou em movimento, através do degelo de camadas de gelo mu¡to

ricas em fragmentos líticos, sem que haja subsequente transporte ou deformaçåo (Benn &

Evans, 1998). Este degelo pode ocorrer em camadas subglaciais (till de degelo subglacial),

em gele¡ras estagnadas ou zonas estagnadas embaixo de geleiras ativas; ou supraglac¡ais,

também denominado por alguns pesquisadores como till de degelo por ablação (Suguio,

1998), e, neste æso, o denetimento ocore no topo da geleira, normalmente de baixo de

uma capa de detritos (Boulton, 1971; Dreimanis, 1989). Segundo Benn & Evans (1998),

ex¡stem poucos trabalhos sobre tills de degelo, mesmo em reg¡stros recentes, o que limita a

possibilidade de uma análise mais detalhada de sua gênese. Desta forma, a interpretaçåo

de tills de degelo antigos é sempre acompanhada de muita controvérsia e muitos critérios

såo baseados em evidências geológicas (e.9.: análises de fábricas dos clastos) que näo são

amplamente aceitos pelos pesquisadores. Consequentemente, além dos argumentos

relacionados à falta de orientaçåo dos clastos observada nos diamictitos, adotou-se neste

trabalho a própr¡a estratigrafia do pacote sedimentar em queståo como referência para uma

possível interpretaçåo destes diamictitos como sendo tills de degelo. Também deve-se frisar

que, no caso dos diamictitos deformados, o emprego do termo till de degelo se refere

apenas à interpretaçao da gênese anterior à deformaçåo, pois, conforme dito anteriormente,
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nåo deve haver subsequente deformação e trAnsporte para o uso sersu sføfo do termo em

queståo.

Na prime¡ra hipótese, as deformaçôes subglac¡a¡s presentes no d¡amict¡to esteriam

felacionadas a mudanças dinâmicas locais da base da geleira, passando de uma zona de

acumulaçáo de sed¡mentos para uma fase de deformaçäo associada com baixa taxa de

¡nfluxo de água no Sed¡mento. Desta forma, pod+se considerar que, durante a acumulaçåo

dos detritos subglac¡ais, a interface geleira/substrato apresentava uma quantidade ma¡or de

influxo de água no sed¡mento. Esta variaçåo local das condiçöes hidrolog¡cas é

perfeitamente cabível e compatível com um avanço gradat¡vo da frente da geleira (Bennett'

2003).

No entanto, a confirmação da segunda hipótese necessita que tenha hav¡do um novo

avanço da frente da geleira e, posteriormente, o estabelecimento de cond¡ções h¡drológicas

semelhantes às relacionadas à deformaçåo ruptil do arenito, visto que também seria

indispensável um baixo influxo de água no diamictito. Consequentemente, a variaçäo

hidrologica da base da geleira teria sido bem mais acentuada do que no prime¡ro cElso.

o principal problema paË¡ interpretar a estratigrafia de capivari e Jumirim é, na

realidade, o entendimento da relaçåo entre o diamictito defomado e o pfimeiro pavimento

de clastos de cada localidade (Figura 4.4.3.1). Para a formação dos pavimentos de clastos,

que, em ambos os casos aqui considerados são ¡nterpretados como conespondentes a

pavimentos de clastos inter-till, seria necessário presumir o recuo da frente da geleira,

possibilitando a deposição de detritos, principalmente till de degelo. Posterionnente, estes

sed¡mentos seriam expostos Subaereamente e parcialmente retrabalhados e erodidos, fato

que permit¡ria a subsequente eliminação dos sed¡mentos finos e concentraçåo seletiva da

fração mais grossa. Após esse processo de lavagem selet¡va, o pavimento de clastos seria

produzido como resultado de um novo avanço da geleira que sobrepassaria a superfície de

detritos.

Entretanto, a duv¡da que ainda permanece refere'se aos registros resultantes deste

possível primeiro recuo da frente da gele¡ra, que deveriam estar presentes após a

deformação do diamictito subjacente (DmA e Dm2). Os diam¡ctitos deformados de Capivari

e Jumirim diferem pela ausência de deformação no topo do DmA, fato náo observado em

Jum¡rim, pela matriz do diamict¡to Dm2 ser mais arg¡losa e pelas espessuras,

respeclivamente, 2,oo m (DmA) e 1,50 m (Dm2). No caso de capivari ex¡ste, na base do

DmA, um Horizonte Falhado e Frah¡rado, onde verifica-se uma m¡stura de blocos angulosos

de ambas as litolog¡as (arenito e diam¡c{ito), contudo é difícil encontrar novas estruturas de

deformaçöes acima desta zona falhada (f¡guras 4.2.2; 4.2.3 e 4.4.3.1). como ex¡ste uma

mudança granulométrica da matriz do DmA, indo de arenosa na base para argilosa no topo'
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é possível considerar que o DmA conesponda, na realidade, a dois diamictitos, um

subglacialmente deformado e outro um till de degelo.

Com relaçåo a Jumirim, permanecem ainda algumas dif¡culdades com relação a tal

explicação, v¡sto que, prat¡camente, o diam¡ctito deformado está em contato com o

pavimento de clastos (pelo menos no afloramento analisado, próximo das estrias sobre o

arenito deformado, figuras 4.4.1.3 e 4.4.3.1). Para este caso foram cogitadas duas

explicaÉes: a defomaçåo do Dm2 oconeu conjuntamente com o segundo avanço da frente

da geleira; ou os sed¡mentos depositados após o recuo da frente da geleira foram, em

grande parte, seletivamente erodidos, restando, bas¡camente, apenas a concentraçåo

residual de clastos presentes atualmente no pavimento inferior. É difícil aceitar, como

provável, a primeira hipótese em v¡rtude da inexistência de registros semelhantes nas

sequências glac¡ogênicas recentes ou pré-pleistocênicas do mundo, assim como näo

ex¡stem deformaçöes no diamictito (Dm3) abaixo do pavimento de clastos superior. Além do

mais, a segunda h¡pótese parece mais factível v¡sto ser favorec¡da pelo fato do Dm2 ter se

comportado como um sedimento consolidado e, portanto, menos susceptível a erosão.

Embora ainda um tanto especulativo pode-se @nsiderar que os novos avanços das

frentes das geleiras, que orig¡naram os pav¡mentos de clastos ¡nferiores, tanto em Capivari

como em Jum¡rim, tenham mudado de direçáo, passando para WNW-ESE. Após a formaçåo

do pavimento de clastos ¡nferior teria havido a repetição da oscilaçåo das frentes dos corpos

de gelo em ambas as local¡dades, permitindo a formaçáo de um segundo pavimento de

clastos. Contudo, desta vez, o diam¡clito entre os dois pavimentos não apresenta

deformação, demonstrando que nåo houve outro avanço da frente das geleiras neste

período, o qual poderia ocasionar estruturas subglaciotectônicas. Desta forma, parece ma¡s

razoável cons¡derar que teria havido um recuo da frente das geleiras e novamente a seleçåo

granulométrica (w¡nnowing), através da exposição subaérea dos sedimentos, e a formaçåo

de um novo pavimento de clastos, após um novo avanço da frente das gele¡ras. Este último

avanço também apresentou um direcionamento semelhante (Norte-Sul) em ambas as

localidades. Com o recuo deste últ¡mo avanço glacial, o pacote sedimentar acima do

pavimento superior parece representar um t¡ll de degelo, assoc¡ado com lentes e/ou

camadas de canais flúvio-glaciais, que se intensificam gradativamente para o topo da

unidade, culminando nos aren¡tos com estratificação cruzada e acanalada que capeiam o

D¡amictito 4 de Jumirim, fato observado perto da EstaÉo Fénea de Jumirim-

Apesar das várias hipóteses apresentadas para cada s¡tuação, que se mostram, em

princípio, conflitantes, acredita-se que as respostas mais prováveis sejam as seguintes:

Þ Oconeram 3 (três) avanços dos corpos de gelo sobre os sed¡merÌtos tianto em

Capivari, quanto em Jumirim. O primeiro foi responsável pela geração das

estruturas glaciotectôn¡cas rupteis registradas nos arenito e diamictitos
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deformados, além das estritas no contato destas l¡totogias. O segundo e o

terce¡ro avanços das geleiras seriam responsáve¡s, respectivamente, pela

gênese dos pavimentos de clastos inferiores e superiores;

> As estritas sobre os arenitos deformados teriam s¡do produzidas durante

aceleraçôes no deslocamento da geleira durante o primeiro avanço;

> Os d¡am¡ct¡tos deÍormados seriam sedimentos subglacia¡s depositados em

períodos em que houve cond¡ções propícias à acumulaçåo de sedimentos na

interface geleira/substrato, sendo posteriormente defomados em v¡rtude da

mudança das condi@es hidrológicas; e

Þ Em Jumirim, o till de degelo, que teria sido depos¡tado após o recuo da frente

da gele¡ra que teria anteced¡do a formação do pavimento de clastos infer¡or, e,

portanto, após a depos¡ção do d¡amicüto deformado (Dm2) e antes do PCA,

provavelmente foi erodido e retrabalhado pelo reavanço que gerou o referido

pav¡mento.

Vale a pena, ainda, mencionar que, em sequências glaciogênicas recentes e antigas,

näo existe outro registro semelhante a estas oconências de Capivari e Jum¡rím, com

associaçôes entre estnrturas subglac¡otectôn¡cas rupteis em aren¡tos e diamiclitos, estrias

glac¡a¡s e pav¡mentos de clastos, o que toma estes afloramentos únicos e ¡mportantíssimos

ao desenvolvimento dos conhecimentos sobre a d¡nâmica das geleiras, tanto nacionalmente,

quanto intemac¡onalmente, conforme comentado pessoalmente por Matthew R. Bennett.

Correlações entre os afloramentos analisados e o Modelo Sl¡p-St¡ck

As ¡nformaÉes reológicas obtidas a partir da análise dos sedimerìtos de Capivari e

Jumirim podem contribuir, substancialmente, para suporte à recente proposta de Alley

(2000), Boulton et al. (2W1) e Eþnnett (2003), de um modelo reológico continuo, o Modelo

da Continu¡dade ou Modelo do Ciclo S/,p-Sf,bk (Modelo do Ciclo de Deslizamento-

Aderência), já comentado no Subcapítulo 4.1.4.. Este modelo, ainda prelim¡nar, baseia-se na

variaçåo da pressão de água, um dos principais fatores relacionados às mudanças

reológicas ¡dent¡ficadas no primeiro avanço das geleiras sobre Capivari e Jumirim, e, desta

forma, responsáVel pelas estruh¡ras Subglac¡otectôn¡cas rupte¡s. Baseando-se no modelo

Srp-Súrc& e sob a ótica deste, teria havido a seguinte sequência de eventos no primeiro

avanço das gele¡ras de ambas as localidades em queståo:

1) As deformaçoes rupteis nos arenitos teriam s¡do geradas no estágio Sfick (da

aderência), do modelo, ou seja, em que a base da gele¡ra e o substrato encontram-

se aderidos devido às cond¡ções hidrológicas. O fato da pressâo de água ser mu¡to
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baixa, teria possibil¡tado o enrijecimento do substrâto, permitindo, ass¡m, a

formaçåo de estruturas ruPteis.

2) O apla¡namento do contato entre os aren¡tos e os diam¡ctitos deformados e a
presença de estrias glacia¡s representariam o estág¡o s/,þ (do deslizamento). Neste

caso a pressäo de água teria aumentado a tal ponto que lubrificou a ¡nterface

geleira/substrato, possibilitando o deslizamento súbito das geleiras.

conseguentemente, este deslizamento teria s¡do responsável pelo aplainamento,

pela geração das estrias e pela formaçáo e aqlmulo de sed¡mentos basais de um

till (os d¡amic{itos deformados).

3) Caso a d¡minuição da pressão de água t¡vesse sido gradat¡va, esperar-seia a

formação de deformaçoes dúcte¡s nos diamict¡tos, mas, a pfesença de estruluras

rupte¡s demonstra que a pressão de água voltou a ser muito ba¡xa, sem que

houvesse a necess¡dade de passar pela etapa de Defomação do ciclo s/rp-sfrbk. A

granulometria argilosa das matfizes dos diamictitos e a escassez de clastos nos

d¡am¡clitos devem ter contribuído para a oconência desta s¡tuaÉo atíp¡ca,

conforme já previsto por Bennett (2003).

consequentemente, destacam-se as seguintes contribuiçoes deste trabalho para a

teoria do Modelo Slip-Stick:

> o modelo do ciclo Slip-Stick é extremamente util parEr explicar vários problemas de

reologia subglacial, ¡nclus¡ve paÉ as ocorrênc¡as de Capivari e Jum¡rim;

Þ o cìclo slipstick nåo é um "cam¡nho de mão única", podendo haver situações em

que algumas etapas nåo sejam realizadas ou que tenham apresentado,

' 
ocasionalmente, pouco registro geológico (Figura 4.4.3.2), conforme previsto por

Bennett (2003) e observado em Capivari e Jum¡rim;

> Durante a fase de aderênc¡a (sfick), teoricamente nåo há deformação, contudo a

tensão efet¡va sobre o substrato torna-se tão concentrada, que atingirá um ponto

crítico (q) para a formaçåo de estruturas rupteis. Neste sentido, vale lembrar que o

valor crít¡co estabelecido pela equaçäo 5 (Pu = (r - c)h), refere-se à pressão efetiva

necessária para a formação de substratos rígidos e não ao c¡tado ponto crít¡co o: e

que a aderênc¡a é obtida por processos hidrológicos e nåo térmicos, e, destia forma,

a geleira ainda era de base temperada.

Þ A formaçåo das estruturas subglaciotectônicas rupte¡s no estágio de aderência

oconeria pouco antes da passagem para a fase de desl¡zamento (s/rþ, sendo,

inclusive, um dos fatores responsáveis pelo seu início. Assim, à medida que surgem
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as fraturas e falhas nos sedimentos enrijec¡dos, o aumento da pressäo de água é

favorecido, o que resulta no início da fase de deslizamento'

As tensões responsáveis pela formaÉo das estruturas subglaciotectônicas rupteis

podem estiar relacionadas com o balanço de massa da geleira, e, nesse sentido'

vale aqui lembrar que a etapa de des¡izamento (s/'p) pode ser' em pade'

cons¡derada como um surgle (avanço Épido dos corpos de gelo)' visto que' como

comentaBenn&Evans(1998)'umsurgepodeserocasionadoporosc¡lações
intemas na gele¡ra, principalmente relacionadas a aparentes reorganizaçôes do

sistema de drenagem subglacial. Além da relaçäo com a hidrologia subglac¡al, um

avanço rápido de uma geleira também pode ser ocas¡onado por mudanças

climáticas, em v¡rtude das mudanças no seu balanço de massa, conforme sugerido

porBudd(1975).Comoaindanåoseconhec,eosuf¡c¡entesobreagênesedos

surges, toma-se possÍvel sugefir e/ou cons¡derar uma comb¡naçáo de ambas as

expl¡caçoes'Nestecaso,edependendodosfatoresclimáticos,épossívelque,em

uma geleira que esteja aderida a seu substrato (sf'bked)' o acumulo de massa

supere a sua capac¡dade de escoar o gelo aømulado apenas por fluxos lentos'

consequentemente, o acumulo de tensões tomaria factível as deformaçöes rupteis

do substrato enrijecido e, por conseguinte, aumentraria a pressão de água' dando

iníc¡o ass¡m à fase de deslizamento (s/rÐ que, no c¿¡so' também pode ser

denom¡nado como sutgle.

Deslizamento (S/rP)

i I c"ro

ffirõ-lY)( substrato

lb"æ#
Aum€nto dos €slorços o

da pressão de água causando
o inloio do deslizamento Deformação

Aderênc¡a
(Sfick)

Pressão de águâ ñc€ ebâ¡xo do l¡mite das
defonnaçöes. Tensöes com€çam a se formar

Defomação concenl€'se no nlvel
de pressão do água máxima

Figura4.4.3.2-CicloSfÞStthk(Desl¡zamento-Aderência),adaptadodeBennett(2003)'
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Problemas na anál¡se conjunta de Capivari e Jumirim

conforme observado anteriormente, no subcapítulo 4.2, as fábricas dos clastos dos

d¡am¡ctitos de Cap¡vari, assim como nos dados obt¡dos em Jumirim, nåo foram utilizados,

po¡s apresentaram uma gEnde dispersåo, passível de falsas ¡nterpretaçoes. Deste modo,

esta metodolog¡a, embora mu¡to aplicada para distingu¡r os diamict¡tos sub- e sobrejacentes

de um pavimento de clasto, não foi aproveitada neste estudo, devido a falta de

detalhamento faciológico específico.

Enfatiza-se também, mais uma vez, que, embora ao que tudo parece indicar, as

sucessões de Jumirim e Capivari representam diferentes intervalos estratigráficos (Saad,

1977; Santos, 1979), a ¡nterpretação de ambas as regiöes foi feita de forma conjugada, já

que os dados de ambas as localidades sáo mu¡to semelhantes. Além disso, é difícil

conelacionar Cap¡vari e Jumirim, visto as distâncias geogÉfica e estrat¡gráfica entre elas e,

principalmente, às grandes mudanças faciológicas vert¡cais e laterais, que não permitem

reconhecer uma camada-guia, e à presença de inúmeros falhamentos e intrusões de diques

e sills mesozóicos. Näo obstante, há carência de informaçöes confiáveis a respe¡to da

pos¡çäo estrat¡gráfica do afloramento de Capivari assim como de levantamentos detalhedos

da estratigrafia entre estas duas local¡dades. Por conseguinte, apesar da grande

coincidência entre os dados obtidos nestas localidades, nåo é possível afimar que sejam

contemporâneos, fato que remeteria o afloramento de Cap¡vari ao topo do Subgrupo ltararé.

contudo, certamente demonstram que os avanços e recuos glaciais do subgrupo ltararé

ocofreram com padrões semelhantes nestas reg¡ôes do Estado de são Paulo e que, não

sendo contempoÉneos, estáo a indicar que estes padr6es se repetir¿¡m de forma análoga

nos sucess¡vos c¡clos glac¡a¡s já reconhecidos ao longo de toda a sucessäo estratigråf¡ca do

Subgrupo ltararé (Santos, 1979; Santos ef a/., 1996).
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DEFORMAçÖES PROGLACIOTECTÔNrcAS

5.1. AS ESTRUTURAS PROGLAC]OTECTÔNICAS E AS MORAINAS DE

EMPURRÃO

As deformações proglac¡otectônicas compreendem todas as deformaçöes

pfovocadas nos sed¡mentos, rochas e gelos nos âmbitos frontâis e laterais de um coço de

gelo em deslocamento. Esta clefinição é muito semelhante à apresentada por Bennett (2001)

para dist¡nguir as morainas de empurrão ou "stauch-morainen" (Gnpp, 1938 apud Hart &

Boulton, 1991), porém em um sent¡do mais amplo iá que engloba neste conce¡to as

morurinas sub-marginais. No entanto, h¡storicamente, na Geologia Glacial do Quatemário e

Recente o termo "moraina" tem conotaçöes restritias, l¡m¡tadas às formas de relevo, fato que,

face ao seu baixo potencial de preservação, dificulta a sua utilizaçåo em sedimentos pré-

pleistocênicos. Ainda Bennett (2001) também aplicâ o termo'moraina de empunão" para

morainas pol¡gét¡cas, referindo-se àquelas que apfesentam deformaçôes geradas em mais

de um amb¡ente sedimentar, como, por exemplo, deformaçôes desenvolvidas em ambiente

proglacial associadas a estruturas subglaciotectôn¡cas, e, nestes c¿rsos, a designaçáo

adjet¡va mais adequada para as deformaçóes seria poliglac¡otectôn¡ca. Entretanto' nesses

c¿tsos, e dev¡do às condiçóes de preservação e à dif¡culdade natural de se determinar a

gênese de sedimentos pré-ple¡stocènicos, dificilmente todos os fatores envolv¡dos na

gênese de uma deformação poligenética seråo ident¡ficados por completo, prevalecendo,

em mu¡tos c¿¡sos, o ambiente gelador das deformaçoes glaciotectônicas mais proem¡nentes

ou mais jovens.

como a defin¡çao util¡zada para as estruturas proglaciotectôn¡cas, descrita no

subcapítulo 3.2 Cl¡pos de estruturas glaciotectônicas), tem como base as deformações

glaciotectôn¡cas proglaciais de Hart & Boulton (1991), acresc¡das de suas características

tectônicas descritivas (dúclil ou ruptil), a abrangênc¡a destas compreende est¡los de

deformaçõesquevâodoscompressivoscontínuos,n¿¡smargensdasgeleiras,adobras

(deformaçåo dúctil) e empilhamentos tectônicos através de acavalamentos (deformaçåo

ruptil), em sed¡mentos ou rochas locais ou transportados por longas distâncias.

Normalmente, o resultado final depende da reolog¡a, da competênc¡a do substrato e do

comportamento do manto de gelo.

É indubitávet que a princ¡pal forma de relevo proglacial que apresenta estruturas

glac¡otec{ôn¡cas são as mora¡nas de empunão, e, na falta de outras estruturas

proglaciotectônicas pré-pleistocên¡cas, cabe aqui util¡zálas na forma de análogos de

estruturas contemporâneas. segundo van der wateren ('1995a), desde o século 17, as

mora¡nasdeempunäotêmsidodescritasatravésdeváriosnomes,como,porexemplo'

showd moÊ¡nes, ice-pushed monines (mora¡nas empunadas por gelo), ice'thrust ridges
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(cristas acavaladas por gelo), pse¿rdo-rnorarnes (pseudo-morainas), push or thrusf ñdges

(cristas empunadas ou acavaladas), push endmora¡nes (morainas terminais empunadas)'

Na verdade estas denom¡naçôes mostram que elas têm clistribuição restrita e associação

específica com cenários glaciotecfônicos e glac¡ológicos nas margens das geleiras. Por

outro lado, esta distribuiçåo e ocorrênc¡a ambíguas proporcionam um potencial considerável

para investigaçóes paleoamb¡entais e paleoglac¡ológ¡cas, com importantes dados sobre a

glaciod¡nâmica (Bennett, 2001), além de ser um ótimo análogo para estudos sobre cinturóes

orogênicos de pequena espessura (thin-sk¡n tectonics within orogenic belfs, e.g.: Pedersen,

1987; Aber ef a/., 1989; van der Wateren, 1995a). A grânde af¡nidade das morainas de

empunåo com o balanço de massa glacial faz com que sejam consideradas indicadoras

conf¡áveis de mudanças climåticas (van der Wateren, 1995a). Consequentemente, são

também importantes nas reconstruçôes dos mantos de gelo (e.9.: Boulton & Clark, 1990a,

1990b; Kleman & Borgström, 1996; Kleman et al., 1997) e nas compafE¡Ées entre o

comportamento dos mantos de gelo pleistocênicos e os dados ambientais obt¡dos por

perfurat'oes no gelo e marinhas (e.g.: Dansgaard ef a/., 't993; Keigwin ef a/', 1994)' além de

serem de grande valor na confecção de modelos sobre mudanças ambienta¡s (e-9.: Boulton,

1996).

As morainas de empunão apresentam t¡pos morfológicos que variam de poucos

metros a qu¡lômetrgs de extensão, composições com sedimentos e/ou rochas diversas, e

cristas que podem variar de apenas uma pequena e discreta elevação marginal a várias

cristas complexas. Segundo Bennett (2001), que tomou como base Boulton ef a/' (1999)'

apesar da ampla variedade de combinaçöes de morfologias, est¡los de deformaçóes e

escalas de encurtamento da margem frontal, as mora¡nas de empunão podem ser d¡vididas

nas segu¡ntes categorias, de acordo com o ¡ncremento no esforço compressivo:

1) Morainas de Empuråo Pequenas (S 5 m de altura), com uma crista s¡mples orientada

pafalelamente à margem da gele¡ra. As deformaçöes ocofrem perto da margem do

gelo em uma zona estre¡ta, normalmente como consequência de flutuaçôes sazonais

da posiçåo da margem do gelo. Estas morainas de empunäo também são

denominadas de sazonais ou anua¡s (sharp, 1984; Boulton 1986). Comumente, as

cristas apresentam perfis ass¡métricos, possu¡ndo ¡nclinaçöes mais suaves na face

próxima da geleira e mais íngreme na face ma¡s distal, além de estarem comumente

associadas a f/¿rfes (van der Meer, 1997)'

2) Mora¡nas de Empunão Grandes (¿ 5 m de altura), com uma cfista s¡mples ofientada

paralelamente à margem da geleira. såo deconentes de avanços mais efet¡vos da

margem de gelo, usualmente causados por mudanças marcantes no balanço de

massa da gele¡ra.
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3) Morainas de Empunáo, com várias cristas estreitas, nas quais deformaçôes

sign¡ficat¡vas ocorrem horizontalmente entre 50 a 300 m da margem da geleira e por

uma espessura de 10 a 20 m, O est¡lo das deformações pode envolver dobras

múltiplas ou acavalamentos lístricos.

4) Morainas de Empunåo, largas e com várias cristas, nas quais as oconências de

deformações relacionadas superam, horizontalmente, 300 m da margem da geleira e

por uma espessura de 10 a 20 m. O estilo das deformações, normalmente, apresenta

acavalamentos imbricados ou nappes subhorizontais superimpostas, produzidas pelos

acavalamentos.

Com base nesta classific¿¡Éo, as estruturas proglaciotectôn¡cas, pré-pleistocênicas,

também podem ser classifìcadas com base nas dimensões das deformações. Havendo a

poss¡b¡lidade de med¡r-se a altura e a abrangênc¡a horizontal das deforma@es, seja por

métodos d¡retos ou indiretos (e.9.: através da ut¡lização de GPR, quando houver poucâ

argila associada), poder-se-á classificá-las, respectivamente, em estn¡turas

proglaciotectôn¡cas pequenas (sazona¡s); grandes; múltiplas e estreitas; e múlt¡plas e largas'

No entanto, em depósitos sedimentares ant¡gos, nem sempre é possível mensurE¡r as

dimensöes exatas destas oconências, sendo, portanto, aconselhável a sua general¡zaçåo,

denominando-as apenas como estruturas proglaciotectônicas. Em outras palavras, a

classificaÉo destas estruturas proglaciotec{ônicas pré-pleistocên¡cas deve ser apl¡cada

apenas em oconências indubitáveis.

s.2. oEscRlçÃo oos AFLoRAMENTOS E ESTRATIGRAFIA DE UflTMARSUM

Os afloramentos estudados na Colônia Menonita de \Mtmarsum, Palme¡ra (PR)'

possuem um caráter singular, por náo terem s¡do até então documentados e por

representarem, possivelmente, as prime¡ras ocoFênc¡as de deformação proglaciotectônica

afetando sedimentos do Neopaleozóico. Os estudos realizados nesta região foram divididos

em três partes. Na primeira etapa, foram realizados o mapeamento geológico e o

levantamento estrat¡gráf¡co da área estudada. Esta fase contou com a colabcração do

geólogo lvo Trosdtorf Junior, que esh¡dou concom¡tantemente a geolog¡a glac¡al desta

regiáo. Os dados desta primeira etapa foram apresentados e estão pormenorizados na sua

dissertaçáo de mestrado, Trosdtorf Jr. (2002), tendo sido sintetizados no próximo tópico. O

segundo tópico caracterizou-se pela análise estrutural de uma falha teclôn¡ca, assoc¡ada à

área estudada, que produziu uma série de novos dados e que serviram para modificar as

¡nterpretaçöes iniciais. Já a terceira etapa cons¡stiu no detalhamento das estruturas

proglaciotec{ônicas, o qual abrangeu principalmente análises estruturais e interpretações

quanto à origem daquela estn¡tura.
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5.2.1. Mapeamento Geológico e Estrat¡graf¡a

A região já hav¡a s¡do mapeada anteriormente na escala 1:50'000 por Fuck ef a/.

(1965), Folha Geológica de QueroQuero, e abrange o célebre pavimento estriado descrito

por Bigarella ef a/. (1967). Contudo, no deconer dos estudos, contatou-se que a estratigrafia

do Subgrupo ltararé na localidade era ma¡s complexa e variada do que a representada

nesse trabalho pioneiro. A quantidade e as características dos d¡amict¡tos, ass¡m como as

suas relações mútuas de Contato Com outras rochas associadas, tomaram necessário um

estudo mais pormenorizado da geologia local, resultando no mapa geológico da Colônia

Menonita de Wtmarsum, com escala de I :25.000 (Anexo l; Trosdtorf Jt.,2@2).

As rochas sedimentares reconhecidas nesta regiåo estäo relac¡onadas à Formaçåo

Fumas (Devoniano) e ao subgrupo ltararé (Permo-Carbonífero), sendo que, no contexto

deste trabalho, a Formação Fumas foi considerada como embasamento local do Subgrupo

Itararé. No perfil geológico levantado ao longo de 6 km da estrada de ligaÉo entre

Vlfitmarsum e a BR-277 (Figura 5.2.1.1), o Subgrupo ltararé apresenta aproximadamente

1 14 m de espessura exposta, onde predominam pacotes altemados de d¡am¡ctltos e

arenitos de d¡versos tipos e, subsidiar¡amente, de s¡lt¡tos e arenitos conglomeráticos' Essa

clisposiçáo resulta em uma topografia atual escalonada, com os arenitos sustentando ãs

escarpas sobre os diamictitos. Com base nas análises estrat¡gráficas, que consistin¡m no

levantamento de algumas seçoes geológicas e perfis estratigráficos, foi possível ordenar a

sucessäo litológ¡ca exposta em 5 (cinco) associa@es faciológicas, denominadas como

unidades por Trosdtorf Jr. (2002), que se seguem, ordenadas da base para o topo:

unidade 1 (Formação Fumas) - composta por aren¡tos finos a grossos, quafEosos,

frequentemente feldspaticos, com pouc€l matriz e, geralmente, mal selecìonados. Formam

bancos de espessura variando de deCímetros a metros, normalmente com estratificaçåo

quzada de porte médio a grande, tabular, tangencial na base e com granodecrescência

ascendente. Nota-se entre esses ban@s a oconência de ¡ntercalaçöes de lentes e camadas

centimétficas siltoargilosas. Conforme já comentado por Bigarella et al. (1%7)' nem sempre

é fácil dist¡nguir os arenitos da Formaso Fumas dos do Subgrupo ltararé, quando

¡mediatamente superpostos, o que justifica algumas modif¡cações aqui propostas à geologia

da Folha Quero-Quero. Como forma de diferenciar os arenitos utilizou-se a orientação das

paleoconentes, visto que sáo d¡stintas nas duas unidades, e a presença ou nåo de

deformaçôes, feição esta presente apenas nos sed¡mentos do Subgrupo ltararé nesta

localidade; v¡sto que através das câracterísticas sedimentológicos não foi possível tal

diferenciação. O contato superior apresenta uma descont¡nuidade erosiva, em mu¡tos casos

correspondendo a uma discordância angular, com ângulo apeÍtado, podendo, ¡nclusive,

caracterizar numa paraconformidade. Já o limite inferior nåo foi obseNado na regiáo.
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Merecem especial ênfase as d¡versas supefícies estfiadas, subhorizonta¡s,

entalhadas nos contatos superiores desta unidade, caracterizadas, h¡storicamente, pelo

cláss¡co 'pavimento estriado de V\fitmarsum". Ao todo e¡stem dezessete expos¡çöes de

superfícies estriadas que foram ¡dentificadas na reg¡åo (B¡garella ef a/-, 1967; Fuck &

Bigarella, 1967; Canuto, 1985; Trosdtorf $., 2OO2), onde se desenvolvem estrias e sulcos

ret¡líneos e paralelos. A orientaÉo média das feições é de N348 e as superfícies que as

hospedam encontram-se localmente basculadas por falhamento. Outra caracteristica

marcante desse nível é a impægnaçåo de limonita nos aren¡tos Fumas, fato que pode ter

auxiliado na preservaçåo das estruturas. Com relação, especif¡camente, ao clássico

,,pav¡mento estriado de wtmarsum", aflorante junto à cooperat¡va da colônia, prevalecem os

sulcos, cujo comprimento máx¡mo visível é de 10 m, largura e profundidade máx¡mas de 40

cm e 10 cm, respectivamente, embora também ocofTam estrias dentro dos sulcos e sobre as

cristas intermediárias.

unidade 2 (subqrupo ltararé) - Formada predominantemente por diam¡ctitos e

secundariamente por arenitos. Os diamictitos apresentam-se sob a forma de corpos com

espessurEt variando de decímetros a metros, com matriz de composição arenosa, silto-

arenosa ou silto-argilosa e coloraçåo avermelhada, branca, amaæla e cinza. OS clâstos

encontram-se dispersos na matriz e possuem normalmente granulometria milimétrica a

cent¡métrica, rar¿ìmente at¡ngindo dimensôes dec¡métricas. Com relaÉo à estrutura intema,

os corpos apresentam-se maciços, estratificados, laminados, 'fol¡ados" (com estrat¡f¡caçäo

descontínua) e cisalhados. A geometria destes corpos de diam¡ct¡to vaña entre: tabulares,

com contatos bruscos e erosivos; anticl¡nais maciços, inegulares, complexamente

¡nterdig¡tados, deformados e ¡ntercalados por camadas centrimétricas a decimétficas de

arenito fìno; e feições morfológicas coliniformes de 4-5 m de altura e 5-8 m de largura, onde

o diam¡ctito encontra-se bem estratif¡cado e deformado por falhas normais e reversas,

fraturas e dobras (Figura 5.2.1.2). Outras estruturas importantes para este trabalho,

ident¡ficadas atrás da Companhia de Laticínios Cancela e pertencentes a esta unidade, são

os d¡ques clásticos de origem subglacial, que serão detalhados no Subcapítulo 5.2.3.

Afenitos encontram-se deformados, intercalados nos d¡amic{¡tos e capeando as

estruturas anticl¡nais e coliniformes. SuA coloraçåo varia entre ocre e amarela e a sua

espessura chega a 5 m na porção superior da unidade. Estratif¡caÉes cruzadas acanaladas

de pequeno porte e pequenas dobras de vergência para NW e/ou NE säo comuns.

Un¡dade g - Const¡tuída por bancos de aren¡to de características diversificadas e

aproximadamente '10,84 m de espessura total. Esta unidade é composta por 3 (três) pacotes

de arenito, com uma camada f¡na ou lente de d¡am¡ctito intercalada.
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Esta un¡dade foi detalhada no segundo intervalo da seçåo aflorante no moro

"siebertla" (Figura 5.2.1.3), local¡zado próximo à Gásfel¡aøs (Pousada) Siebert (Anexo l).

Nesta seção, o ¡ntervalo inferior representa a Un¡dade 2, com exposições descontínuas de

camadas decimétricas a métricas de d¡amict¡tos arenosos estratmcados e camadas menos

espessas de aren¡to fino, laminado, e um arenito médiogrosso, com estrat¡ficâçåo cruzada

acanalada e tangenc¡al, lentes conglomeráticas e dobras de pequeno porte (F¡gura 5.2.1.3;

banco A).

O segundo intervalo da seçåo (Unidade 3), cons¡ste, basicâmente, de três bancos de

arenito. Na porção basal da seçåo, encontram-se aren¡tos gK,ssos, brancos, com

estrat¡ficação cruzada tabular de grande porte (Figura 5.2.1.4; banco B), seguido por uma

camada ou lente de diam¡ctito de 45 cm de espessura, maciço, matriz arenosa, vermelho a

amarelo esbranquiçado, com clastos mil¡métricos a cent¡métricos; seguem aren¡tos finos-

méd¡os, ocres a amarelados, feldspát¡cos, com raros clastos milimétricos dispersos e

estratificaçáo cru7Âda acanalada e tangencial na base (2,¿16 m de espessura; Figura 5.2.1.3;

banco C); e arenito méd¡o, ocre, com lentes métricas de aren¡to grosso até conglomerático

intercaladas, estratifìcaçåo plano.paralela e/ou cruzada longa e de baixo ângulo (6,8 m de

espessuÉr; 5.2.1.3; banco D).

Un¡dade 4 - Apresenta uma grande variedade de litofacies, onde predom¡nam arenitos

finos a conglomerát¡cos e diamict¡tos, e, secundariamente, silt¡tos. Os diamic{¡tos têm matriz

s¡ltosa a arenosa, encontram-se estrat¡ficados ou maciços e suas cores variam entre

vermelho, ocre e amarelo, além de conterem clastos d¡spersos variando de m¡limétricos a

cent¡métricos. Os arenitos variam de finos a médios, feldspát¡cos, normalmente com

estratif¡caçåo cruzada de æqueno porte e tangenc¡al na base, podendo, em alguns lugares,

apresentar granodecrescência ascendente. Os siltitos apresentiam laminaçöes finas, plano-

paralelas, c¡r ocre e podem apresentar estruturas de corle e preenchimento.

Un¡dade 5 - Formam esta un¡dade três l¡tofacies: um diam¡c{ito amarelo, arenoso,

aparentemente maciço, com clastos m¡limétricos a cent¡métricos; arenito conglomerático,

branco, maciço, com clastos mil¡métricos subangulosos; e siltito, branco, maciço e

s¡licificado, com aureolas de liesegang, aqui denominado ¡nformalmente de porcelanito.

Geometricamente essas litofacies podem apresentar formas lenticulares e tabulares de

contatos normalmente bruscos.

la O referido mono é locâlmente denominado æla comunidade como o morro da lmandade, contudo
antes de obter esta informagão, já estava sendo empregado informalmerte o nome de Siebert (e.9.:

Trosdtorf k., 2002) e, consequentemente, foi mantido para fac¡litar as conelaçöes com outros
trabalhos.
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Figura 5.2.1.2 - Diamictito dobrado, silto-arenoso, amarelo, estratificado com bandas avermelhadas,
aflorando cerca de 350 m atrás da casa de Fazenda Schoeder. Foto de lvo Trosdtorf Junior. Escala:
martelo geológico.

Figura 5.2.1.4 - Estratificação cruzada de grande porte, seçåo do morro Siebert (Figura 5.2.1.3;
banco B). Foto de lvo Trosdtorf Junior. Escala: martelo geológico'
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43,26 m

40

LEGENDA

..- ,t-...,,,, Arenito

l^^-
.-^, ^ - Diam¡ctito

6 Dobras decimétricas

Superfície estriada e sulcada

D¡reção do mergulho dos estratos

/ Estratificação cruzada tabular

-: 
Estratif¡cação cruzada de baixo ângulo

> Estrat¡f¡cação cruzada de grande porte

- 
Estratificação cruzada acanalada

A, B, C e D Bancos de aren¡to

F¡gura 5.2.1.3 - Seção levantada no mofro etrás da Pousåda Siebert em ìMrtmarsum Cfrosdtorf Jr.,
2002). V¡de localização desta seção no Anexo l.
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5.2.2, Tec'tônica Local de Witmarsum (Falha Cancela)

A análise dos mapas geológicos disponíveis da reg¡ão e adjacèncias (folhas de

Quero-Quero, Pofto Amazonas, campo Limpo e contenda, respec{ivamente, Fuck ef a/.,

1965; Palka êf a/., 1965; Muratori ef a/., 1965; Trein ef a/., 1965)' pemite observar dois

sistemas de fraturas (Ì.IW-SE e NE-SW controlando as principais drenagens. Diques de

diabásio (NW-SE) e falhas NW-SE e NE-SW såo raros.

A principal estß¡tura presente na área estudada é a Falha cancela (Anexo l), cuja

direção é aproximadamente E-W na qual se instalou o rio de mesmo nome. lnicialmente,

Biagella et al., (1967) interpretaram esta falha como normal e de pequeno reje¡to' porém

análises mais detalhadas em vários pontos aflorantes revelaram uma complexidade maior'

Com base nos estudos realizados verif¡ca-se que a Falha Cancela seria, na realidade,

um falhamento do tipo transconente destral (tight-hand stñke'slip hun, @m componentes

transtrativas e transpress¡vas. Sua caracterizaçån ê de suma importância já que existem

poucos reg¡stros de falhamento transconentes significat¡vos na Bac¡a do Paraná estudados

como detalhe. No intuito de caracterizar tal regime de esforços, foram desenvolvidas várias

análises estrutura¡s ao longo da falha, com destaque para os afloramentos aqu¡

denominados 'Paredão Cancela", localizado atrás da Companhia de Laticín¡os Cancela, e

"schroedei', situado na fazenda homônima (Anexo l).

No Paredão cancela observa-se em uma espess€¡ camada de arenito, intercalada por

finas cåmadas de argila (m¡l¡métficas) da Formação Fumas, planos de acamamento

dobrados, além de uma intensa malha de fraturamentos e falhamentos (Figura 5.2'2'1).

Foram constatados pequenos falhamentos noma¡s, com reje¡to decimétrico, observados no

topo da seção, poss¡velmente relac¡onados ao alívio de tensöes.

A dobra presente no Paredåo cancela forma uma grande anticl¡nal aberta e, como as

camadas praticamente nåo mudam de espessura, pode-se classif¡cá-la como do tipo 18

(Ramsay, 1967; Ramsay & Huber, 1987), também denom¡nada como dobra paralela (F¡gufa

5.2.2.1). Med¡çoes indiretas (calculadas através dos acamamentos) ¡ndicaram que o eixo

ax¡al da dobra é subhorizontal caindo suavemente para sul (N300/56) e o seu plano ax¡al é

subvertical (N256/64, Figura 5.2.2.2). Os dados oriundos das fraturas conjugadas foram

ptotados no estereograma de schimdt-Lambeft (Figura 5.2.2.2) e indicam que o esforço

compressivo máximo, aparentemente relacionado à dobra, foi horizontal e de direçåo E-W

(N076/26) e ångulo diedral (29) de 72", o que, de acordo com Hancock (1985), é sugestivo

de fraturamento cisalhante compress¡onal. Contudo, segundo Ramsay & Huber (1987)' as

falhas transpressiona¡s normalmente apresentam dobramentos e acavalamentos

associados, onde o eixo axial d¡spöe-se entre 40 e 45o da d¡reção do plano da falha

transconente, caso o cisalhamento seja simples, orientaÉo esta d¡ferente das falhas de

acavalamento, o que demonstra possíveis rotações entre os blocos.
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Figura 5.2.2.1- "Paredão Cancela", atrás da Companhia de Laticínios Cancela. A) Foto ilustrando o
ârenito da Formaçäo Furnas intensamente fraturado, em virtude do regime de esforços compressivos
decorrentes da Falha Cancela; B) interpretação da foto. Escala: uma pessoa com 1,80 m de altura.

Paredão Cancela

¿ n=10 (P) fraturas
J n=6 (P) acamamentos = flancos da dobra

-' n=1 (P) plano axialda dobra (N256i64)
n n=1 (L) aparente esforço máximo (N076/26)
o rì=1 (L) aparente esforço mínimo (N300/56)

¡ h=1 (L) aparente esforço intermediário (N177/20),
semelhante ao eixo da dobra obtido pelos
acamamentos (N180/18) e medido (N175/23)

de áreas iguais, hemisfério inferior

Figura 5.2.2.2 - Estereograma com fraturas e acamamentos obtidos em campo e eixo de dobra,
plano axial e eixos de esforços adquiridos indiretamente, mostrando o regime de esforços
compressivos suÞhorizontal nos arenitos da Formação Furnas,

*1'
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Deslocando-se 1oo m para leste, ao longo do paredáo, o tfaço do plano de felha

adqu¡re uma feiÉo ondulada (Figura 5.2.2.3), variando de vert¡cal a ¡nclinado, com

oconências de brecha de falha composta por fragmentos angulosos do diam¡ctito e do

arenito, que chega a medir 33 cm de espessura, formada pelo acavalamento dos diam¡ctitos

do Subgrupo ltararé pelos arenitos da Formaçåo Fumas (F¡gura 5.2.2:4)' Uma das

componentes reversas da falha transconente en@ntra-se ao lado do refeitorio da

companhia de Laticíneos cancela (Figu¡a 5.2.2.3, Anexo l), cuja direçåo é N063 (atitude do

plano de falha N333/67). Ressalta-se que esta situação encontra-se mu¡to próxime do

célebre pavimento estriado de \Mtmarsum (Bigarella et al., 1%7), que ocorre sobre os

aren¡tos da Formação Fumas. A 1Om para leste do c¡tado pavimento, encontra-se o outro

plano de falha, este, porém, subvertical (at¡tude de N328/83, ou seja, direçåo de N068) e

sentido destral (F¡gura 5.2.2.4), deduzido através de lineaçoes ¡ncipientes no plano de falha

(N243/33).

Outro plano de falha foi observado 1Om para sul da frente do Paredäo Cancela (Anexo

l), num pequeno curso d,água, que formou uma pequena ravina. Nesta ravina, novamente,

se observa o acavalamento c¡tado anteriormente, onde os arenitos da Formaçåo Fumas

encontram-se sobre os diamictitos do Subgrupo ltararé. Este falhamento, todav¡a, apresenta

o plano de falha com at¡tude de N004173.

A presença dos falhamentos, tanto ¡nversos quanto transcofTentes, em uma d¡stânc¡a

de poucos metros, assoc¡ados com o fraturamento conjugado do Paredåo cancela,

demonstra que se t€ta de um falhamento transcofrente, destral, com componentes

transpressivas (nesta local¡dade). Além do ma¡s, trata-se de um falhamento com plano de

falha inegular, embora com direçáo aproximada leste.oeste, visto a variaçåo da atitude dos

planos de falha, entre N328 e N004.

Na Fazenda Schroeder, a aproximadamente 1,5 km do afloramento do Paredäo

Cancela (Anexo l), uma série de falhas cortam a Formaçåo Fumas, provocando o

deslocamento e escalonamento de blocos contendo um pav¡mento estriado (Figura 5.2.2.5),

que, neste caso, serviram COmo camada-guia para o reconhecimento da estratigraf¡a local.

Nas figuras 5.2.2.6,5.2.2.7 e 5.2.2.8 observa-se um pequeno acavalamento dos sedimentos

devon¡anos sobre os permo-carboníferos, fato também observado em outras porções do

afloramento. Na realidade, estas estruh¡ras demonstram o soerguimento de parte de um

bloco contendo rochas da Formação Fumas, através de falhas inversas que representam

esforços tfanspress¡vos, e o abatimento da outra porçåo do bloco, evidenciado pelas

sistemáticas falhas normais estabelec¡das por esforços transtensiona¡s. Esta combinaÉo de

esforços é interpretada como tendo s¡do ocas¡onada por uma intensâ rotaÉo do bloco,

semelhante ao apresentado por Ramsay & Huber (1987, Figura 5.2.2.9).
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Deslocando-se 100 m para leste, ao longo do paredåo, o traço do plano de falha

adquire uma feiÉo ondulada (F¡gura 5.2.2.3), variando de vertical a inclinado, com

ocorrências de brecha de falha composta por fragmentos angulosos do diamictito e do

aren¡to, que chega a medir 33 cm de espessura, formada pelo acavalamento dos diamictitos

do Subgrupo ltararé pelos arenitos da Formaçåo Fumas (F¡gura 5.2.2.4). Uma das

componentes reversas da falha transconente encontra-se ao lado do refeitório da

Companhia de Laticíneos Cancela (Figura 5.2.2.3, Anexo l), cuja direÉo é N063 (atitude do

plano de falha N333/67). Ressalta-se que esta situaçåo encontra-se muito próxima do

célebre pav¡mento estrÍado de Wtmarsum (Bigarella et al., 1%7), que ocorre sobre os

aren¡tos da Formaçåo Fumas. A 10m para leste do citado pavimento, encontra-se o outro

plano de falha, este, porém, subvertical (at¡tude de N328/83, ou seja, direção de N068) e

sent¡do destral (Figura 5.2.2.4), deduzido através de lineaçöes incipientes no plano de falha

(N243/33).

Outro plano de falha foi observado 10m para sul da frente do Paredåo Cancela (Anexo

l), num pequeno curso d'água, que formou uma pequena ravina. Nesta ravina, novamente,

se observa o acavalamento citado anteriormente, onde os arenltos da Formaçåo Fumas

encontram-se sobre os d¡amictitos do Subgrupo ltararé. Este falhamento, todavia, apresenta

o plano de falha com atitude de N004/73.

A presença dos falhamentos, tanto inversos quanto transcorrentes, em uma diståncia

de poucos metros, associados com o fraturamento conjugado do Paredåo Cancela,

demonstra que se trata de um falhamento transconente, destral, com conìponentes

transpressivas (nesta local¡dade). Além do mais, trata-se de um falhamento com plano de

falha inegular, embora com direção aproximada leste-oeste, visto a variaçåo da atitude dos

planos de falha, entre N328 e N004.

Na Fazenda Schroeder, a aproximadamente 1,5 km do afloramento do Paredåo

Cancela (Anexo l), uma série de falhas cortam a Formação Fumas, provocando o

deslocamento e escalonamento de blocos contendo um pavimento estriado (Figura 5.2.2.5),

que, neste caso, serviram como camada-guia para o reconhecimento da estratigraf¡a local.

Nas figuras 5.2.2.6,5.2.2.7 e 5.2.2.8 observa-se um pequeno acavalamento dos sedimentos

devonianos sobre os permo-carboniferos, fato também observado em outras porçóes do

âfloramento. Na realidade, estias estrufuras demonstram o soerguimento de parte de um

bloco contendo rochas da Formação Fumas, através de falhas inversas que representam

esforços transpressivos, e o abatimento da outra porção do bloco, evidenciado pelas

sistemáticas falhas normais estabelec¡das por esforços transtens¡ona¡s. Esta combinação de

esforços é interpretada como tendo sido ocas¡onada por uma intensa rotaÉo do bloco,

semelhante ao apresentado por Ramsay & Huber ('t 987, Figura 5.2.2.9).
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Figura 5.2.2.3 - Plano de falha subvert¡cal, ondulado, sugerindo uma componente horizontal (falha
transcorente destral). Este falhamento coloca em contato lateral a Fomação Fumas e o Subgrupo
Itararé. Escala: tala de madeira dividida a cada 10 crn.

Figura 5.2.2.4 - Brecha de falha produzida pelo acavalamento dos arenitos Fumas sobre os
diamictitos ltararé no falhamento Cancela, ao lado do refeitório da Companhia de Laticínios Cancela.
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Figura 5.2.2.5 - Pavimento estriado, sobre a Formação Fumas, intensamente fraturado, formando
degraus (Fazenda Schroeder). Foto de lvo Trosdtorf Junior. Escala: martelo geológ¡co.

Figura 5.2.2.6 - Arenito Fumas cavalgando o diamictito ltararé. Observar que sobre o pavimento
estriado, ao lado da escala, ocorre um diamictito em baixo de um bloco de arenito Fumas. Escala:
tala de madeira dividida a cada 10 crn.
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Figura 5.2.2.7 - Detalhe do diamidito ltararé que foi cavalgado por um bloco de arenito Fumas.
Escala: tala de madeira divídida a cada 10 cm.
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Figura 5.2.2.8 - Falha de empunåo da Fazenda Schroedêr, semelhantê e de Fþura 5.2.2.A, porém
vista de cime do bloco acavaledo. Notar o pavimento esriedo e sulcado soOrä o oloco éripenor(indicado pele.seta), com d¡re9âo dos sulcos similar aos do pavimento ¡nferior. Escala: meilelogeológico, localizado no bloco de cima, abalxo da seta.

Alexandre Tomlo (2004)

Transpressional

Figura 5.2.2.9 - Rotação de um bloco como resultado de esforços transpressionais e transtensioneis
combinados, em um falhamento transconente sinistral (adaptadó de Ranisay a ffu¡er, f gg7).
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Ainda neste mesmo afloramento da Fazenda Schroeder foram encontrados vários

clastos part¡dos por fraturas påralelås ou obliquas aos seus eixos maiores, porém com as

fat¡as de rochas aderidas umas as outras ("seladas") pela deposiçao secundária de cimento

silicoso (Figura 5.2-2.10). Nota-se que em raros clastos houve um deslocamento relativo das

fat¡as e posterior cimentaçáo que as manteve unidas (Figura 5.2.2.11). A maioria dos clastos

é de arenito, provavelmente da Formaçåo Fumas, e de quar¿ito; são geralmente facetados,

centimétricos, tabulares (ou oblatos), isoaxiais, alguns com l¡neaçôes. As fraturas

normalmente âcompanham a estËtlficaÉo da rocha, e, em apenas um cåso, o fËtuÉmento

é independente da estrutura. Estes clastos parüdos encontram-se em um fino corpo de

diamictito arenoso, rico em clastos centimétricos a m¡limétricos, s¡tuado sobre uma extensa

superfíc¡e estriada sobre o aren¡to Fumas-

A oconência destes clastos partidos foi ¡nicialmente conexa a campos de blocos
(block f¡elds) segundo a literatura européia e a kurums, de acordo com a literatura russa

Orosdtorf Jr., 2OO2), e estariam associados a extensas superfícies de fragmentos angulosos

de rocha, comumente relacionados à desintegração e partiçåo mecânica de rochas por

congelamento da água presente nos poros, juntas e planos de acamamento (French, 1996).

No entanto, em v¡rtude da magnitude do c¡salhamento da Falha Cancela, parece mais

plausível considerar que tenham sido gerados tectonicamente, formando cracked-sealed

c/asfs (clastos partidos e selados).

Em lâminas delgadas verificou-se que o material selante (o cimento) é formado,

basicamente, por gräos de quartzo, além de raros gräos de feldspato e mica. A extinçåo

ótica se distingue do restante da amostra e não se observa crescimento secundário no

cimento, demonstrando ter havido um processo de recristalizaçåo. As paredes das fraturas e

falhas são praticamente retilíneas, sendo que alguns gråos aparentám terem sido cortados,

enquanto que outros que nåo o foram, e possuem microfraturas intemas exatamente onde

estaria fratuË principal. Notou-se, também, que há dois tipos de partiçâo e selamento nas

amostras desta local¡dade: em alguns c¿rsos o clasto simplesmente foi fraturado e

postedormente foi selado com minerais oriundos dele mesmo, onde os gráos do material

selante encontram-se inegulares; já outros clastos apresentam deslocamento formando

grãos alongados no cimento, demonstrando que houve cisalhamento no momento da

recristalizaÉo. Nestes clastos, såo ma¡s comuns a formação de uma zona de falha, visto a

presença de ma¡s de um plano de fragueza que apresentou deslocamento. Estes dados não

só iomam improvável a interpretaÉo da ¡ntervençåo de clima periglacial no processo de

partição e selagem, como também descartam a h¡pótese de açåo hidrotermal como agente

selante dos clastos.

Clastos Part¡dos e Selados de Witmarsum (PR)
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Figura 5.2.2.10 - Clastos partidos observados em campo na Fazenda Schroeder (Unidade 2),
observar ligeiro deslocamento entre as parte do clasto maior à esquerda (Trosdtorf Jr.,2002'¡. Escala:
tampa da objetiva de uma cåmera fotográfica.

til
I

Ë1, . 1*r

Figura 5.2.2.11 - Detalhe do clasto partido que sofreu deslocamento no plano de fraturamento. Notar
que o fraturamento acompanha a incipiente estratificaçåo da rocha da Unidade 2 (Trosdtorf Jr.,2002).
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Segundo Ramsay & Huber (1987, p. SZI¡, r"ffi
(crack-sea/) podem oconer relacionados às atividades tectônicas locais. Durante um

terÍemoto, por exemplo, mudanças bruscãs e severas na pressão d'água interstic¡al podem

ser geradas, fazendo com que, inicialmente, a água interstic¡al d¡m¡nua cons¡deravelmente e

após o tenemoto aumente drasticamente em direçäo à superfície. Este repentino influxo
(recarga) de água (normalmente quente e podendo conter salmouras) pode ocasionar a
liquefação de sedimentos inconsolidados, a formação de diques clásticos e vulcões

sedimentares, assim como o desenvolv¡mento de fluxos gravitacionais de massa dos
sedimentos inconsolidados sobrejacentes, além de fissuras nas rochas em deconência da

variaçåo na pressåo d'água, o que poderia explicar a partição observada nos clastos.

Desta forma, com o aumento da pressåo d'água, os três esforços princ¡pa¡s do círculo

de Mohr aumentariam igualitariamente, conforme a Figura 5.2.2.12, onde este acréscimo é

representado por o (esforço deconente do aumento da pressâo). Esse incremento é função

do esforço efetivo e, por conseguinte, da pressåo dos fluídos nos poros da rocha em

questäo. Este esforço adicional pode ser suficiente pâra ating¡r ponto p do envoltório de

Mohr e, consequentemente, falhar a rocha, no presente caso o diamiclito e os seus clastos,

de acordo com o ângulo 0 (ângulo que a falha de cisalhamento faz com o sentido do esforço

compfessivo princ¡pal). Estas fissuras se expandem pouco, normalmente se d¡stanciando

l0-100 pm, enquanto a deformaçåo elást¡ca se dissipa.

Desta forma, se o aumento do esforço for substancial e a rocha estiver litif¡cada,

apesar das diferenças intemas quanto à porosidade e a resistência ao cisalhamento do

dlamictito, visto que é uma rocha heterogênea, tanto a matriz quanto os clastos at¡ng¡riam o
ponto crítico e falhariam, contudo, formando ångulos distintos com o eixo compressivo
principal (0). Os pequenos deslocamentos nas superfícies de partição observados nos

clastos (figuras 5.2.2.10 e 5.2.2.11), demonstram também que houve esforços oblíquos ao
plano de partiçåo ou, altemativamente, estes esforços provocados pela água intersticial

também apresentavam componentes direcionais, fato este muito provável, pois säo fluxos

ascendentes próximos ao falhamento que ocasionam o tenemoto. Além do ma¡s, estes

fluxos não såo prov¡dos apenas de água interst¡cial, mas podem também conter fluídos

semelhantes aos presentes nas paredes da partiçåo, ou totalmente diferentes dos presentes

na rocha, ou mesmo uma m¡stufa de líquidos com materiais provenientes da própria rocha e

de outras fontes. Consequentemente, estes materiais podem se cristalizar nas superfícies

de part¡Éo, selando o clasto ou a rocha em questão (Figúa 5.2.2.'lZ). Nos clastos partidos

e selados de \y'vìtmarsum, como a soluSo depositada nas paredes das fissuras foi silicosa e,

ainda, como a maioria dos clastos é de arenito e quarEito, essas soluções seriam
possivelmente proven¡entes dos próprios clastos ou mesmo dos arenitos da Formaçâo

Fumas subjacentes.
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Figura 5.2.2.12 - Círculo de Mohr para eSágios de esforços, onde o1 > o? > 03, demonstrando as
implicações de se aumentar igualmente um valoÍ qualquer, representado por o, em lodos os esforços.
Com o incremento os esforços deslocam-se para a direita e atingem a Envoltória do Círculo de Mohr
em P (Ramsay & Huber, 198Ð.
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Figura 5.2.2.13 - Sequência de eventos de partições e selamentos. Adaptado de Remsey & Huber
(1s8Ð.
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Evidências de processos glaciotectônicos reconhecidas encontram-se basicamente
restritas à unidade 2 (Anexo l; figuras s.2.1.1 e s.2.1.3). Entre as estruturas glac¡otectôn¡cas

de \y'vìtmarsum, merecem destaque as estruturas proglac¡otectôn¡cas, as quais,
possivelmente, seriam conespondentes a mora¡nas de empunâo (push mora¡nes),

relacionadas às col¡nas deformadas de diamictito e deformações em diamictitos associados
a diques clást¡cos de origem subglacial.

Diques Clásticos de Origem Subglacial

os diques clásticos de origem subglacial oconem alguns metros a oeste do paredão

cancela, atrás da companh¡a de Laticín¡os cancela, em rochas da unidade 2. Neste
afloramento encontrou-se dois diques clást¡cos verticais, distando s,2s m entre s¡ e
apresentando 65 e 95 cm de espessura e paredes bem planas com orientaÉes de N335 e
N338, respeclivamente (Figura s.2.3.1). Ambos os d¡ques são de arenito fino e possuem, na
regiåo central, planos de fraturas paralelos ao comprimento dos diques, onde foi depos¡tado
óxido de manganês. Entre os diques clásticos ocorrem camadas de arenito limon¡tizado,
com espessura constante de 3 cm e intensamente redobradas (Figura 5.2.3.2). com a
final¡dade de calcular a compressão que provavelmente a intrusão dos diques clásticos
exerceu sobre a camada, foram med¡dos os comprimentos das camadas retorcidas (2,75 e

3,00 m) de duas dobras e seus respeclivos espaçamentos entre os diques (1,90 e 1,7s m),
ou seja, os comprimentos dos horizontes em que as camadas de arenito foram
comprimidas. com base nestes dados fo¡ possível deduzir que as camadas de areniio
sofreram um encurtamento aparente de 30,g10lo e 41,610/o, respectivamente, orientada
aprox¡madamente segundo E-w e, principalmente, que os sedimentos estavam
¡nconsolidados no momento em que os diques clásticos foram gerados.

Estes diques clást¡cos foram vinculados, por Trosdtorf I. (2002), a eventos
glaciotectônicos, visto que apresentam orientaçåo paralela (NNW) aos sulcos e estrias de
pavimentos sobre o contato Fumas/ltararé e em sedimentos inconsolidado no topo da
unidade 2 (seçåo do mono siebert). Deve-se acrescentar, por pertinência, que, segundo
Brodzikowski & van Loon (1985), é amplamente aceito que tais estruturas intrusivas ocorrem
em cond¡çöes subglaciais G¡racterizadas por saturaÉo de água, com mov¡mentos
intergranulares como princ¡pal mecanismo deformador. Exemplos de diques clásticos
glaciotectônicos existem no Kansas Drift (EUA), Morainas Herdla (Noruega), systofte
(Dinamarca) catf¡sh creek Drift (canadá; Dreimanis & Rappol, 1997) e Killiney Bay (trtanda,

Rijsdijk ef a/., 1999).

5.2.3 EstruturasGlaciotec-tônicasdeWitmarsum
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liquidos intersticiais contidos em cond¡çóes de alta pressão. Neste caso, seriam orig¡nados

por fluídos que aproveitariam as juntas ou planos de falhas ocasionados pela Falha

Cancela, fato que teria facilitado o caneamento de sedimentos de níveis inferiores em busca

zonas de pressöes mais baixas. Vale ressaltar que a localizaçåo dos diques é próxima à

Falha Cancela e que, segundo esta interpretaÉo, o tectonismo que originou os d¡ques

clást¡cos teria a mesma idade que os sedimentos ¡nconsol¡dados do Subgrupo ltararé.

Na realidade se forem cons¡derados apenas os atributos reológicos e de orientaÉo

dos diques clást¡cos, nåo é possível definir qual origem seria mais provável, haja vistå que,

na possibilidade tectônica, o ângulo que os diques podem forma[ com a falha varia muito.

Por outro lado, se uma geleira sofre uma inflexäo no seu deslocamento devido a um

desnível do substrato, no local desta inflexão säo gerados esforços e)densionais e,

consequentemente, uma segunda familia de d¡ques clásticos perpendicular ao movimento

real do corpo de gelo se desenvolve.

Contudo, mesmo assim, dois fatores prejudicam a interpretaçåo tectôn¡ca para a
origem dos diques: a extensa exumação que a região sofreu antes da deposiçåo dos

sed¡mentos do Subgrupo ltararé, e, sobretudo, o fato de não terem s¡do encontrados

sismitos ou qualquer outra evidência tectônica nos sed¡mentos, os quais estariam

¡nconsolidados no momento da formaçáo dos diques clást¡cos. Não obstante, vale lembrar

que näo foi encontrada, até o momento, nenhuma evidência tec{ônica em sedimentos não

litificados em toda a regiåo estudada, assim como náo há relatos prévios em trabalhos

científ¡cos realizados nesta localidade.

Desta forma, toma-se possível concluir que os diques clást¡cos foram produzidos pela

compressão causada por uma massa de gelo sobre estratos ¡nconsol¡dados, const¡tuÍdos

por sedimentos de baixa dens¡dade e capeados por sedimentos de alta densidade. Esta

condiçåo, v¡nculâda à densidade das camadas, pode ser considerada cons¡stente para

justif¡car também a ausênc¡a de outros diques clásticos, além da sua difícil preservação e/ou

reconhecimento em depós¡tos antigos.
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Figura 5.2.3.1 - Diques clást¡cos localizados atrás da Companhia de Laticínios Cancela. A) vista
vertical da intrusåo de um dos dique clástico no diamictito da Unidade 2, escala oblíqua a espessura
!o diqry; e B) visäo do corte superior do dique clástico. Setas vermelhas indicam o dique clásiico nas
fotos. Escala: tala de madeira com divisöes a cada 10 cm.
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Figura 5.2.3.2 - Camada deformada de arenito médio limonitizado da Unidade 2 entre os diques
clásticos. Afloramento atrás da Companhia de Laticínios Cancela. Escala: régua de madeira com 10
cm.

Colinas Deformadas (Estruturas Proglaciotectônicas de Witmarsum)

A aproximadamente 1,5 km ao sul do Paredäo Cancela, em sua grande maioria na

Chácara Lótus (Anexo l), afloram estruturas sob a forma de colinas baixas, alongadas na

direção E-W, agrupadas descontinuamente ao longo de pelo menos três faixas paralelas

distintas, de até 250 m de extensão, separadas entre si por regiöes mais ou menos planas.

As dimensões individuais variam entre 3 e I m de altura e 30 m de extensäo. Possuem perfil

arredondado e assimétrico, com o flanco sul mais suave e o norte mais abrupto. As colinas e

os terrenos que as separa são formados por diamictitos areno-argilosos, maciços e com

estratificações plano-paralelas dobradas, ocres, com frequentes clastos dispersos de

tamanho milimétrico a decimétrico (Figura 5.2.3.3). Esses corpos mostram-se intensamente

dobrados, falhados e fraturados, localmente com lentes centimétricas de arenito fino

cisalhadas. No topo das estruturas encontram-se camadas descontínuas de arenito fino

deformado, que podem ter protegido as colinas da erosäo, preservando assim sua forma. As

camadas de arenito que não se encontram deformadas apresentam estratificaçöes

acanaladas, cruzadas e plano-paralelas, sugestivas de fluxos d'água e de pequenos canais.

A fim de identificar a vergência dos esforços atuantes nos corpos sedimentares em

questão foram analisados estruturalmente 4 (quatro) afloramentos com diamictitos

deformados, que encontram-se expostos em cortes dos morros ao longo da estrada de terra

que cruza a chácara e no próprio piso deste acesso. lnicialmente, foram medidos os

acamamentos e as laminações presentes nos diamictitos e arenitos deformados, aliando-as

à descrição das formas das deformações. Posteriormente, adicionou-se as informaçöes das

fraturas, falhas, eixos de dobras e outros dados que poderiam auxiliar na interpretação das

estruturas, tanto do sentido dos esforços a que foram submetidos, quanto da sua gênese.
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A)

NW

Figura 5.2.3.4 - Diamictito Deformado A (DDA), da Unidade 2, presente próximo do açude da
Chácara Lótus. A) mosaico de fotos das "deformaçöes do DDA; e B) ilustração interpretaiiva das
estruturas observadas no mosaico de fotos. Escala no mosaico igual a Oa itustraçåo explicativa.

Encoberto -=- Falha de acavalamento Falha ou fratura associada Estratificaçäo

SE
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De oeste para leste, a prime¡ra estrutuE estudada localiza-se ao lado de um pequeno

açude, distando aproximadamente 150 m para oeste da entrada da chácara. Este

afloramento apresenta um extenso corte N-S, com aprox¡madamente 30 m de comprimento

e 2,5 Ít de altura (F¡gura 5.2.3.4), além de uma pequena exposiçåo E-W no canto norte.

Neste local afloram d¡amictitos areno-siltosos, ocres, com freguentes clastos dispersos de

tamanho centimétrico a decimétrico, com porçôes maciças e outras apresentando

estratificaçöes plano-paralelas contorsidas e falhadas. Na porção ¡ntermediária observa-se

uma superfíc¡e sub-horizontal que trunca as ¡aminações inferiores do afloramento,

demonstrando ser um plano de falha inversa que tende a se tomar ma¡s inclinado para

oeste. Embora os diamic{itos tanto acima como abaixo do plano de falha sejam semelhantes

composicionalmente, o ¡nferior apresenta uma menor quantidade de clastos e estratifìcações

(ou laminaçöes) plano-paÍalelas sub-horintais e inclina$es para oeste próximas do contato

(Figura 5.2.3.48). Em contrapartida, o diam¡ctito superior encontra-se ¡ntensamente

deformado, configurando dobras recumbentes, com eixo horiziontal e plano axial sub-

horizontal (N185/01 e N095/29, respectivamente, valores estes calculados com base nos

autovetores obt¡dos, Figura 5.2.3.54) e chameira voltada para leste. Baseando-se no

direcionamento das dobras recumbentes superiores, é plausível interpretar que houve um

acavalamento de sedimentos superiores com sentido de deslocamento para leste.

Diamictits Deformado B (DDB) (Anexo l)

A 90 m paÍa leste do açude, novamente ocore um diamictito ocre, com clastos

centimétncos, laminado e deformado, capeado por um corpo de aren¡to grosso deformado.

Este afloramento, contudo, é bem modesto, apresentando menos de 1 m de altura e 3 m de

compnmento. Na realidade, cons¡ste de deformaçöes observadas no chäo e na lateral da

estrada da chácara. Este diamiclito é muito semelhante ao diamictito da porção superior do

afloramento próximo ao açude (DDA), embora a direção do deslocamento, baseada nos

acamamentos, seja N-S (Figura 5.2.3.58). O diamictito forma uma grande dobra

recumbente, com e¡xo sub-horizontal, orientado na direção E-W e plano ax¡al subhorizontal,

suavenrente inclinado para sul. Capeando os diamic{itos ocone outra dobra recumbente, a

qual, contudo, afetia arenitos méd¡os, estratificados. Esta dobra no arenito, por sua vez,

indica uma movimentação para NE, haja vista o direcionamento da chameira da dobra.

Possivelmente, sua orientaÉo distinta se deva aos sed¡mentos previamente depos¡tados

(diamictitos), os quais teriam servido de obstáculo, acanetando o desvio destas dobras. Em

virtude do afloramento ser pequeno e, portanto, apresentar poucos dados, nåo se julgou

aconselhável considerar os autovetores 1 e 3 como sendo similares aos plano axial e o eixo

das dobras, respectivamente.

Diamic{¡to Deformado A (DOA) (Anexo l)
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Este afloramento está localizado do lado da casa do sr. Jair dos santos, pertencente à

chácara Lótus, no início da estrada de tena que cruza a chácara. As estruturas encontram-
se no piso e no corte da estrada. ln¡cialmente, observa-se um contato subvertical entre um

diamictito maciço, avermelhado, com matriz silto-argilosa e com clastos centimétricos
(inclusive de rochas metamórficas) e outro d¡am¡ct¡to estratif¡cado, amarelado, com matriz
areno-siltosa e clastos que chegam a ser decimétricos, formando uma dobra recumbente
semelhante às presentes no D¡amictito Deformado D.

Assim como nos demais diam¡ct¡tos deformados, foram também medidos os flancos da
dobra com o objetivo de def¡nir o e¡xo da mesma, cuja chaneira está voltada para norte.
como base nos dados obtidos verificou-se sua consonância com a dobra recumbente da
zona 5 do Diamict¡to Deformado D, apresentando e¡xo de No23/12 e vergência para óes-
noroeste (Figura 5.2.3.5C).

Diamictito Deformado D (DDD) (Anexo l)

outra estrutura anarisada e denominada "Diamictito Deformado D", encontra-se
próxima à entrada da chácara, cerca de 3om, e, portanto, a mesma distância do D¡amictito
Deformado c, ou seja, a leste das dema¡s estruturas analisadas- A seçåo Geral (Figura

5.2.3.4) abrange todo o mono onde ocone, num corte transversal com 17 m de comprimento

e 5 m de altura em sua base, diamictitos, ocres, deformados, de matriz argilosa a arenosa
fina e rica em clastos de várias litologias (inclusive granitos), centimétricos a decimétricos,
subanedondados a subangulosos, com faces por vezes aplainadas e com raras estrias.
Estes d¡amict¡tos apresentam intercala$es de aren¡tos finos a méd¡os, que, em muitos
casos, encontram-se deformados. o corpo de diamict¡to constitui uma dobra recumbente
d¡recionada para norte, conforme será detalhado posteriormente. Apresenta-se amplamente
falhada e fraturada, além de deformada tanto lateralmente quanto na porÉo superior.

Medindo uma seção N-S (Figura 5.2.3.6), no mofro em que se encontra a parede

mencionada, foi possível constiatar que o diam¡ct¡to possui no mínimo 10,¿t4 m de
espessuËr, sendo capeado por arenitos finos a médios, com intervalos deformados de
5,30m de espessura. lnfelizmente, os aren¡tos encontram-se parcialmente encobertos na

maior parte da seçáo. os contatos inferiores e superior deste arenito såo erosivos e

inegulares. Acima dos arenitos ocone outro corpo muito intemperizado de diamictito
acinzentado e avermelhado, com matriz mais argilosa, menor quantidade de clastos
dec¡métricos, aparentemente maciço, apesar da presença de pequenos cisalhamentos em
lentes argilosas. Estes d¡am¡ctitos possuem 4,18 m de espessurur e apresentam contato
novamente erosivo e inegular com arenitos, além de um pequeno esconegamento lateral de
material arenoso. Este segundo corpo de arenito fino a médio não aparenta estar

Diamictito Deformado C (DDC) (Anexo l)
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deformado, mas possui estratificaÉo acanalada, formando vários canais que truncam os

diamict¡tos subjacentes (F¡gura 5.2.3.7), e são substituídas gradativamente, para o topo da

sequência, por estratificaçoes plano-paralelas, além de uma sutil granodecrescência

ascendente. Estes arenitos ocorem até o topo do mono, totalizando no mínimo 8,60 m de

espessurE¡.

Voltando ao afloramento do diamictito inferior, foram ali def¡nidas 5 (cinco) zonas de

estudo, conforme a Figura 5.2.3.8. A primeira estrutura que aflora no canto leste inferior da

parede é maciça (zonas 1 - diam¡ct¡to maciço), apesar da composiÉo similar dos

diam¡ct¡tos. A deposição deste d¡amict¡to mac¡ço deve ter precedido os dema¡s,

conespondendo, possivelmente, a um till de alojamento. O contato com o segundo coço é
abrupto, oblíquo e demonstra um aparente deslocamento s¡nistral do bloco sobrejacente,

como se est¡vesse cavalgando o diamictito da base.

Seção Geral
dos Diamictitos Deformados

q)
Þñ
'É
)

Arenito f¡no com
estratifìcacao
plano-paralela

Arenito grosso com
estrt¡fìcacao acanalada

Diamictito macico
com matriz argilosa
e c¡salhado

Arenito deformado

Ar

F¡gura 5.2.3.6 - Seçâo Geral do D¡amidito Deformado D. Localização no Anexo l-8.

D¡am¡ct¡to laminado e
deformado com matriz
arenosa
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Figura 5.2'3.7 - Fotoq do Diamictito Superior da seçåo do Diamictito Deformado D, orientados com olado esquerdo para leste e. o direito para oeste.- A) Observar os canais de arenito no topã Oõafloramento (linhas amarelas) e falha no'rmal preenchida por limonita que corta o oiãm¡ct¡to e o arenito
sobrejacente (delimitada pelas linhas vermeihas); e B) betalhe dos öanais e oa tãlna. Escala: umapessoa de 1,80 m de altura.

I oamictito ! Vegetação

! Arenito [l cooerto

Figura 5.2.3'8 - Esquema ilustrativo das feiçöes presentes no Diamictito Deformado D. Nota-se
também a divisåo das zonas analisadas, onde ôs ntimeros representam: 1 - diamictito maciço; 2, g, 4e 5 - subdivisöes do diamiactito deformado segundo uma dobra iecum¡ãñie,-ää acorOo com ainclinaçåo do eixo e intensidade de falhamentoJ e fraturamentos; e 6 - diamictito e arenito com
estratificaçöes cruzadas e plano-paralelas. Escala: uma pessoa de 1,g0 m de altura.
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O segundo diamictito, que constitu¡ as zonas Z 
" 

Sffi
dobras recumbentes, abertas, do t¡po 1c (com isógonas fracamente convergentes), cujo

e¡xo varia localmente de inclinado a subhorizontal. A zona 4 se distingue das dema¡s por

estar altamente fraturada e falhada, e, portanto, os dados apresentam uma forte

interferência tectônica. Na zona 2 (Figura 5.2.3.sD), o eixo da dobra encontra-se inclinado
(N054/50, considerando ser equivalente ao autovetor 3), enquanto que na zona 3 apresenta-

se subhorizontal (N245/02, F¡gura 5.2.3.5E) e na zona 5, novamente inclinado (No21/21,

Figura 5.2.3.5F). Estes dados ¡ndicam que, provavelmente, as zonas 2 e 3 fazem parte de

uma mesma estrutura de deformação, visto que apresentiam o mesmo d¡rec¡onamento;

porém na zona 2 encontra-se mais inclinada devido a inegularidade do substrato, causada
pelo diamic{ito inferior (zona 1). A zona 4, além de representar uma zona com grande

interferência tectôn¡ca, configura o contato com outra dobra recumbente localizada a oeste

do afloramento, que foi constatada na zona 5. Esta interface é evidenciada por um sistema

inegular de fraturas paralelas, inclusive com um clasto situado no traço deste fraturamento
sem que tenha sido fragmentado (Figura 5.2.3.9). Na zona 5, a dobra não possui um

direcionamento para nor-noroeste, conforme a zonas 2 e 3, mas sim oés-noroeste. No

entanto, iodas as dobras recumbentes aparentam ter sido geradas concomitantemente por

um mesmo evento de cavalgamento, havendo, inclusive, um plano de falha inversa

subhorizontal ondulado (Figura 5.2.3.10), com dobras recumbentes acima e abaixo.

Postenormente, nessa sequência de eventos, ter-se-ia depos¡tado a zona 6, formada por

diamictitos estratificados, com matriz argilosa e clastos milimétricos a cent¡métricos,

intercalados por arenitos, ambos apresentando estraüficação cruzada e plano-paralela, em

contato abrupto erosivo.

com rela$o às frafuras e falhas, além da falha inversa subhorizontal, nota-se três
outros conjuntos de falhas e fraturamentos subverticais (Figura 5.2.3.11), que, em alguns
casos, apresentam um s¡stema de falhas paralelas normais. As frafuras extensionais N-s
seriam deconentes dos acavalamentos que originaram as dobras recumbentes com

vergência para norte. As dema¡s falhas e fraturas (E-W e NE-SW) fazem parte de um

sistema de falhas e fraturas conjugadas, cujo esforço compressivo principal estaria a ENE-

wsw e tena s¡do ocasionado pela Falha cancela. como o eixo da ondulação no plano da

falha inversa subhorizontal var¡a de N-s a NNW-ssE, e, portanto de perpendicular a
sutilmente perpendicular à direçåo do segundo esforço compress¡vo, conclui-se que esta

ondulação também se deve ao falhamento transconente pos-deposição e litificaçåo das

rochas do subgrupo ltararé. cabe ainda ressaltar que estes três conjuntos de falhas e
fraturas subvertica¡s foram verificados em todos os aflorâmentos analisados, contudo,

curiosamente, somente no Diam¡ctito Deformado D foram constatadas as ondulaÉes aqu¡

descritas.
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Figura 5.2.3.9 - Clasto decimétrico no me¡o de um sistema irregular de fraturas paralelas no
Diamictito Deformado D. Linha tracejada ao longo das fraturas e sett¡ndicando a posiçåo do clasto.
Escala: martelo geológ¡co.

Figura 5'2.3.10 - Plano de falha inversa subhorizontal ondulado no Diamictito Deformado D. Escala:martelo geológico.

í;-' . r

Figura 5'2'3'11 - Diagrama Schmidt-Lambert com o contorno das concentrações dos pólos dasfraturas e das falhas verticais presentes no afloramento do Diàmictito oerormàãé o ã a projeçåo dosplanos médios dos agrupamentos, assim como eixo de ondulação presente na falha inversa. Setasindicam os prováveis sentidos dos esforços, "r u"øå- - esforços concomitante às dobrasrecumbentes; e em vermelho - esforços tectônicos posteriores.

Ç n=52
Dens. Máx.=7.73 (em Nl80/06)
Dens. Mín. =0.00
Contornos em:
0.00, 1.00, 2.00, 3.00,
4.00, 5.00, 6.00, 7.00,
(Multiplos de distribuição aleatória)

Plano médio das falhas conjugadas
Plano médio das fraluras extensionais
Eixo da crenulação
Eixo médio das ondulações

Projeção de áreas iguais, hemisfério inferior
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Em consonância com o que foi comentado anteriormente é possível considerar que na
regiåo da colônia Menonita de rlvitmarsum (pR), houve, inicialmente, um avanço de uma
geleira com sentido geral de deslocamento para norte (orientação média N34B), sobre,
principalmente, um substrato consolidado formado pelas rochas da FormaSo Fumas. Este
fato pode ser demonstrado pelos pavimentos estriados e sulcados que oconem, náo
somente na localidade do clássíco pavimento estr¡ado de witmarsum, mas também em
muitos outros afloramentos da regiåo (e.9.: na Fazenda schroeder). outro evento associado
a esse avanço seria a deposição de tills de alojamento, hoje representados pelos diamictitos
(tilitos) maciços, pouco espessos, que ocofrem sobre as superfíc¡es estriadas entalhadas no
arenito da Formaçäo Fumas (Figura 5.2.4.1).

Com o recuo do corpo de gelo, ocorreu a depos¡çäo de tills de degelo (melf_ouf û./þ,
que, posteriormente, foram deformados por um novo avanço da geleira. Desta forma, estes
diamictitos deformados e os diques clásticos da un¡dade 2 teriam sido originados pela ação

direta do lobo glacial Paraná (Mart¡n, 196'l; Frakes & Crowell, 1969, 1972; Visser, 1997;
santos, 1987; santos e¿ a/., 1996). os diamicl¡tos deformados conesponderiam a estruturas
proglaciotec{ônicas no conceito de Hart & Boulton (1991), e poderiam conesponder a
morainas de empunão Qtush monines), v¡sto que as características composicionais,

estruturais e das orientações das estruturas aqui descritas são compatíveis com as descritas
na literatura de Geologia Glacial do Pleistoceno e Recente (van der wateren, 1995a;
Bennett & Glasser, 1996). A distribu¡ção das estruturas em fa¡xas transversais ao sentido do
fluxo do gelo reforça esta interpretação. Ademais, a formaÉo de dobras recumbentes, com
vergências semelhantes ao do deslocåmento da gele¡ra, assim como a presença de planos

de acavalamento, assemelham-se muito às morainas de empunåo descritas por Krriger
(1985, 1994) e localizadas a frente da geleira Höfdabrekkujokuil (sul da tslândia, Figura
5.2.4.2). outra informaçåo importante que merece ser enfatizada é que os pav¡mentos

estriados e sulcados da base da unidade, nos quais se pöe de permeio a moraina de
empunão, assim como todas as camadas sobrejacentes e subjacentes destas estruturas,

encontEm-se subhorizontais, demonstrando que d¡f¡c¡lmente as deformaøes seriam

deconentes de fluxos gravitacionais de massa. Além disso, tratam-se de estruturas de
empunäo e, portanto, necess¡tam de um agente que as impelisse, e, no presente caso, este
teria sido a geleira. Na realidade, a própria inclinaçåo inc¡piente dos acamamentos é uma
cond¡ção favorável para o desenvolvimento de morainas de empunão de pequeno porte
(aproximadamente, 5 m de altura), conforme ¡lustrado na Figura 5.2.4.3.

5.2.4. Considerações e ¡nterpretações de Witmarsum
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Figura 5.2.4.1 Till de alojamento sobre o cláss¡co
pavimento estriado e sulcado de Witmarsum. A) Sulco
decimétrico com till de alojamento sobrejacente; e B) detalhe
do till de alojamento presente no quadro vermelho da figura
A. Escala: martelo geológico (Fig. A) e cartão com divisöes
centimétricas (Fig. B).

Figura 5.2.4.2 - Moraina de empurråo localizada a frente da geleira Höfdabrekkujökull (Krüger, 1g8S,
1994).

ml

ïillde alojamento
indeformado

S rittdobrado

Relação da inclinação do substrato e a formação
das morainas de empurrão

Figura 5.2.4.3 - Relaçåo da inclinaçåo do substrato e a formação de morainas de empurrão. Em Aj o
substrato serye de obstáculo à passagem da geleira (representada por um trator e deslocando-se
pap a esquerda), gerando morainas complexas de grande porte (42). A figura B representa um
substrato pouco inclinado formando morainas de empurrão pequenas e em C um deciive que nåo
acarretaria no desenvolvimento de morainas de empurråo (Bennett & Glasser, 1996).
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Com relaçäo ao tipo de morainas de empunão, "nffipor Bennett (2001) é plausível que sejam conespondentes às denominadas Morainas de

Empunäo Pequenas ou Sazonais ou Anuais, em virtude da sua altura (< Sm de altura) e
organizaSo, com uma crista simples orientada paralelamente à margem da geleira. Ëstas

morainas de empunão também sâo denominadas de sazonais ou anuais (Sharp, i9g4;
Boulton 1986), mas, no presente caso, como näo é possível determinar, com a mesma

eficácia e como acontece com os depósitos quatemários, o padrão temporal da sua gênese,

crê-se que a melhor nomenclatura seria a referência ao padräo descrit¡vo (Paleo-Morainas

de Empunåo Pequenas), ou ainda, de maneira mais coneta, "Estruturas proglaciotectôn¡cas

de Pequena Escala". Como pode ser verificado atualmente, as deformaçôes ocorrem

próximas da margem do gelo de uma gele¡ra, em uma zona estreita, normalmente como

consequência de flutuações sazonais da margem de gelo. comumente, estas cristas

apresentam perfis assimétricos, possuindo incl¡naçôes mais suaves na face próx¡ma da
geleira e mais íngreme na face mais distal, além de estarem comumente associadas a fufes
(van der Meer, 1997).

Representando-se graf¡camente as vergências médias das dobras recumbentes de
\Mmarsum (Figura 5.2.4.4), nota-se duas nítidas vergências: uma para noroeste e outra
para norte. Esta variação das vergências pode refletir mudanças estruturais locais na frente

das morainas, que normalmente såo corpos lobados. No entanto, no afloramento do

Diam¡ctito Defomado D, ambos os flancos da parede apresentam dobras recumbentes

direcionadas para NW e que estâo truncadas na porçäo central por dobramentos voltados
para norte. Desta foma, interpretou-se que, num prime¡fo estágio, ter¡a se formado um afco
de morainas de empunão, que nesta localidade apresentaria vergência para NW e,

posteriormente, durante um segundo avanço, ter-se-iam gerado as deformaçöes com

vergência para norte, destruindo, em parte, o arco de morainas prevaamente depositadas.

Ressalta-se, inclusive, que no contato oeste entre estas estruturas o fraturamento

deconente näo foi sufic¡ente para fragmentar um clasto, conforme anteriormente descrito, o

que pode ser interpretado como demonstrativo do caráter plástico da deformaÉo.

Em suma, possivelmente, estas morainas de empunão seriam sazonais, formadas

durante curtos avanços da frente da geleira, durante as oscila@es de primavera-veråo,

sobre a paisagem deglaciada, provocando, nas áreas proglaciais, o desenvolvimento de
cristas de tilitos e de sedimentos flúvio-glaciais subsidiários, dispostos na frente da gele¡ra.

Em seguida, teria hav¡do a formaÉo de um ambiente subaquoso, lacustre ou marinho,
propiciando a depos¡çåo das areias e do d¡amictito de fluxo, finalizando a unidade 2 com

arenitos de plataforma rasa, de acordo com a seção levantada no mofro atÍás da pousada

Siebert.
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Segundo observaçôes feitas em conjunto com o geólogo lvo Trosdtorf Jr. e divulgadas

na sua dissertaçåo de mestrado (Trosdtorf ¡.,2OO2), as unidades 3 e 4, respectivamente,

formam um platô relativamente exienso, com predominåncia de processos depos¡c¡ona¡s

¡nterpretados como l¡gados à planície de lavagem glac¡al (ou¿wash ou sanduÒ. No que

conceme ao restante da Unidade 4, verif¡ca-se que a superposição de diamictitos é

poss¡velmente deconente dos sucessivos avanços da frente glacial. Observou-se, inclusive,

a ¡ncorporação, em diam¡ctitos, de fragmentos de outro d¡amictito subjacente, fato este que

sugere um caráter erosivo e ativo de sua deposiçåo, caraclerizando um possível ambiente

subglacial (Figura 5.2.4.5). Posteriormente, teriam se formado platôs ou zonas de relevo

ba¡xo, sugerindo tratar-se de diversas superfícies glacia¡s exumadas, inclusive com fe¡çöes

morfológicas do t¡po morainas de empunão preservadas. Com relaÉo aos pacotes

sedimentares da Un¡dade 5, estes aparentam representar um ambiente gláciolacustre,

estando o arenito conglomerático assoc¡ado a fluxo subaquático de detritos dentro do

mesmo contexto.

Consequentemente, uma possível interpretaÉo dos eventos que atingiram a região,

considera que, após a deposição dos corpos rochosos de origem francamente glác¡o-

tenestre, assoc¡ados a depósitos subglaciais e proglaciais, flúvio-glac¡ais e lacustres da

Unidade 2, a regiåo assistiu a um recuo da geleira, com simultânea elevaÉo do nível do

corpo de água local e instalaçåo de uma plataforma (marinha?) rasa. O posterior

rebaixamento do nivel da água, provavelmente foi uma resposta à compensação glácio-

¡sostática do continente, seguida de novo avanço glacial e instalação de condiÉes

deposicionais proglacia¡s. Em segu¡dâ, novos ciclos de avanço e recuo da frente da geleira

ocorreram, sendo evidenciados pelo empilhamento de diamictitos e sed¡mentos proglaciais.

A confirma$o da oconência de morainas de empunåo em depósitos glaciais pré-

pleistocênicos brasileiros, constitui um fato raro, se nåo ún¡co, e será de grande repercussåo

no âmbito da Geolog¡a Glacial. O valor intrínseco de tal descoberta tem o seu significado

ampliado na medida em que se constata que, atualmente, nåo existe na l¡teratura

¡ntemacional e nacional qualquer referência sobre oconências deste tipo de estruturas no

reg¡stro geológico antigo.

Sob o ponto de vista da Geologia Glacial, a regiäo de Wtmarsum também é de

fundamental interesse devido à oconência de feiçoes tectôn¡cas peculiares, pouco descritas

nos sedimentos neopaleozó¡cos da bacia do Paraná, como, por exemplo, os clastos part¡dos

e selados e o próprio caráter transconente da Falha Cancela.
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Figura 5.2.4.4 - Mapa com as vergências médias das dobras recumbentes presentes nos diamictitos
deformados, onde: DDA - Diamictito Deforma A; DDB - Diamictito Deformado B; DDC - Diamictito

Deformado C; DDD - Diamictito Deformado D; arcos tracejados azul claro - esquema da forma do
p¡m6ro arco de mora¡nas de empurräo com vergência para noroeste, arcos tracejado azul escuro -
esquema da forma do segundo arco de morainas de empurråo; e arco pontilhado azul escuro - forma
esquemática do lobo da geleira que ocasionou as deformaçöes.
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Figura 5.2.4.5 - Contato entre diamictito vermelho de matriz síltica e diamictito amarelo de matriz
arenosa, ambos finamente estratíficados, da Unidade 4. lntercalaçöes arenosas centimétricas no
diamictito inferior perecem deformadas por cisalhamento. Notar clastos amarelados (seta) imersos no
diamictito vermelho que foram arrancados do diamictito inferior. Este afloramento localiza-se na
estrada de acesso à Colðnia Menonita de Witmarsum, próximo à BR-277. Foto de lvo Trosdtorf
Junior. Escala: martelo geológico.
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O estudo real¡zado na lslåndia visou, através de uma abordagem contra-atualística,

compafE¡r as estruturË¡s glac¡otectôn¡cås do Neopaleozóico brasileiro com estruturas de

mesma origem formadas recentemente na lslândia. Para tanto, os estudos de escritório

foram desenvolv¡dos na University of Greenwich (lnglatena), enquanto que as ativ¡dades de

campo na região de Hagafellsjökull-Eystri, que faz parte do manto de gelo de Langjökull, no

centro da lslândia.

Na reg¡ão de Hagafellsjökull-Eystri, que compreende näo somente as margens desta

geleira, mas, também, o lago Hagavatn e o vale Jarlhettukvísl, enfatizou-se as análise sobre

a geometria intema (através de escavaçóes e métodos de geologia estrutural e geofísicos) e

extema (dados geomorfológicos), a sedimentolog¡a e a estrat¡grafía das morainas de

empunåo (push moiranes). Deste modo, com os dados obtidos nos trabalhos de campo

pôde-se verif¡car e deduzir a gênese das morainas de empunåo.

Esta regiáo foi escolhida por registrar vários avanços e recuos da frente da geleira, em

alguns casos envolvendo fenômenos do tipo "surge" (avanço acelerado). O último avanço

acelerado da geleira Hagafellsjökull-Eystri oconeu entre 1998 e 1999, mais precisamente no

outono de 1998 (ou seja, por volta de setembro e outubro), através de avanços latera¡s dos

lobos de piedmonte na direçåo do vale Jarlhettukvísl. A poção frontal da geleira, no entanto,

começou a se deslocar somente no ¡nvemo de 1999 e, em abril de 1999, a margem frontal

da geleira se moveu mais de 30 metros em 24 horas. A gele¡ra parou de avançar em julho

de 1999. tendo apresentado um deslocamento máximo de 1165 m. Este deslocamento

"brusco" da geleira gerou um sistema complexo de arcos de morainas de empunáo na

porção terminal da geleira e deformaÉes subglacia¡s, que foram apresentados nos

trabalhos Bennett ef a/. (2003; 2004), que fizeram parte deste estudo.

Com relafro às morainas de empunão relacionadas a este sunge (as mora¡nas de

empunåo de 1998/99), no veräo (iunho) de 2002, encontravam-se elas separadas da

margem lateral da geleira por um sistema de canais de água de degelo (Figura 5.3.1). As

morainas de empunão de 1998/99 são simples, pequenas (de 2 a 5 m de altura), al¡nhadas

ao longo da margem lateral a sudeste da geleira e compostas pelas seguintes fácies: areias

finas com laminaÉo paralelas, Intercaladas com siltes; camadas de grânulos, bem

selecionados; ¡ntercalaÉes de areias médias e grânulos; c¿rmadas de grânulos, mal

selecionados, ricos em matriz, com lentes de s¡lte e, ocasionalmente, lentes de seixos;

are¡as grossas, maciças, com lentes de grânulos; e s¡ltes e areias f¡nas com laminação

paralela. Estes sedimentos såo consistentes com depósitos formados em condiçóes glácio-

fluv¡a¡s, formando, inclus¡ve, os ocorrentes em uma pequena planície de lavagem (outwash)

lateral, suje¡ta às variaçöes do reg¡me de fluxo da geleira.

5.3 ESTRUTURASPROGLACIOTECTÔNICASDA ISLÂNDIA
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Figura 5.3.1 - Localização e foto
das mora¡nas de empurrão
relac¡onadas ao surge de 1998/99.
A e B) Fotos aéreas vert¡cais da
margem lateral leste da geleira
Hagafellsjökull-Eystri, tiradas em
junho de 2000; C) Visão oblíqua
das mora¡nas de empufrão de
1998/99 gerada de dados do GPS
Leica 530, com prec¡são <20 mm;
D) Mapa de contomos gerados
através dos dados do referido GPS
(Bennett et al.,2OO4); E) Visão das
mora¡nas voltada para oeste (Foto
do autor).
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A arquitetura das morainas de empunäo de 1998/99 cons¡ste de um empilhamento de

blocos de sedimentos depos¡tados antes do avanço da geleira sobre sedimentos similares

subhorizonta¡s. Os sedimentos que foram empurrados apresentam na face voltada ao corpo

de gelo estratos com grande inclinaçåo (20-90I. O plano de descolamento entre o bloco que

cavalgou e o sedimento que resist¡u ao empunåo é ¡negular e formado por uma fina camada

de argila siltosa, com inúmeros planos de cisalhamento bem definidos. Em alguns casos,

com apresentado na F¡gura 5.3.2, prevalecem deforma@es dúcte¡s, com dobras abertas e

e¡xos paralelos à crista das morainas, porém, na maioria dos casos, sáo as estruturas

rupteis que dominam, através de inúmeras fraturas e falhas, sendo gue ambos os estilos de

deformaçåo ocorrem conjuntamente em todas as seçöes estudadas. Embora hajam

inúmeras fraturas e falhas, mesmo onde prevalecem estruturas dúcteis (Figura 5.3.3). Estas

estruturas refletem a natureza transpressiva do regime de esforços na margem lateral da

gele¡ra, merecendo destaque a presença de sedimentos ainda congelados (Figura 5.3.4) na

base das faces voltadas para a geleira, onde, coincidentemente, também prevalecem

estruturas rupte¡s.

Para um ma¡or detalhamento deste sistema de morainas de empunåo formadas

durante o avanço acelerado de 1989/1999, sugere-se a leitura do trabalho Bennett eú a/.,

(2004), que, incluslve, descreve três seçöes escavadas perpendicularmente à crista destas

morainas. No entanto, o que chama a atenÉo sáo as conclusöes obtidas através destas

seçöes para a gênese destas estruturas proglaciotectônicas de 1998/99, em particular a

presença de sedimentos congelados (Figura 5.3.4).

Neste sentido verifica-se que existem quatro explicaçôes possíveis para a ráp¡da

altemåncia entre os est¡los de deformaçåo rupteis e dúcteis: variaçåo na granulometria e

nas fácies, variaçöes dos esforços de compressão; variaçöes na hidrologia dos sedimentos

(pressão de água); ou variaSes na resistência dos sedimentos, caso estivessem

congelados ou nåo. Contudo, é possível eliminar, de início, as primeiras três explica@es,

visto que a sed¡mentologia é semelhante em todo o arco de morainas de empunåo, mesmo

nos locais em que há estilos de deformação distintos. Além do mais, dificilmente os esforços

atuantes iriam variar tanto em diståncias t¿io pequenas (e.9.: 20 m). Ad¡cionalmente, para

que os fatores hidrológicos condicionassem os estilos de deformação, seria necessário um

s¡stema h¡drolog¡camente fechado, em que a água intersticial nåo pudesse escapar, fator

este que permitiria, em termos, a formação de estruturas rupteis. Porém, tal conf¡namento

nåo ex¡ste, o que dificulta a interpretaÉo destas estruturas através da pressão de água.
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Seção EL3 da moraina de empurrão de 1998/99
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Figura 5.3.2 - Foto e ilustraçåo explicat¡va da parte superior da Seção EL3 da moraina de empunão
de 1998/99. Foto do autor e ilustraçåo explicat¡va apresentada em Bennett et al. (2004). Localização
da Seção EL3 na Figura 5.3.1. Escala da foto: pá com 70 cm de comprimento. Retångulo vermelho
referente à Figura 5.3.3.
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Figura 5.3.3 - Foto de detalhe das estruturas rúpteis presente na porção super¡or da Seção EL3 da
moraina de empunão de 1998/99. Localização da foto demarca por retângulo vermelho na F¡gura
5.9.2.

Figura 5.3.4 - Sedimento congelado escavado na base de uma moraina de empurrão na região de
Hagafellsjökull-Eystri. O sedimento congelado está mais claro em virtude do reflexo da luz solar.
Escala: cant¡|.
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Por conseguinte, é bem possível que as mudanças observadas no estilo tectônico das

estruturas sejam deconentes da prevalência, ou näo, de processos de congelamento dos

sedimentos proglaciais no momento da deformaçäo. Locais em que os sed¡mentos

encontravam-se congelados e com pequenas quantidades de água intersticial

apresentariam altos índices de coesão ¡ntema e de resistênc¡a à deformação, provocando o

surgimento de estruturas rupteis. Em contraste, nos sedimentos que näo sofreram

congelamento, especialmente nas adjacências de sed¡mentos congelados, onde a

drenagem é dificultada, as pressóes de água intersticial seriam maiores favorecendo a

forma$o de estruturas dúcteis.

Segundo Kniger (1994), estas variaçöes abruptas entre sedimentos congelados e

outros que näo foram congelados se deve à variação na d¡stfibuiÉo espacial da neve,

causadas pelos fortes ventos catabáticos provindos do manto de gelo de Langjökull. O

¡mpacto das coberturas de neve no regime térmico do substrato e na profund¡dade de

congelamento depende de quando OCOTTe a nevasca e da espessura da neve acumulada

que permanecerá sobre os sedimentos (wlliams & smith, 1989). Se a neve cair no início do

invemo, os sedimentos f¡caEm ¡solados das temperaturas mais baixas do invemo, e,

consequentemente, a profund¡dade de congelamento dos sedimentos f¡ca l¡mitada. No

entanto, se a nevascâ cair no final do invemo, os sedimentos ficam isolados das

temperaturas em elevaÉo por ma¡s tempo, perm¡t¡ndo a conservação de uma camada mais

espessa de sedimento congelado. Adicìonalmente, a alta quantidade de água também limita

o congelamento sazonal, visto que aumenta o volume de água a ser congelada, juntamente

com a água interstic¡al. Desta forma, a presença de neve agindo como isolante térmico e a

quantidade de água no ambiente são provavelmente as melhores explicaçöes para a

variação nos estilos de deformaçáo presentes nas morainas de empunão formadas no

surge de 1998/99 em Hagafellsjökull-Eystri.

outfo dado ¡nteressante e ¡mportante fomecido por este avanço ráp¡do da geleifa foi

discutido no trabalho Bennett ef a/. (2003), onde é reportada a descoberta de possíve¡s

deformaçöes subglaciotectônicas de blocos de gelo e sedimentos congelados em

temperaturas de sub-congelamenlo (sub-fteezing) abaixo da geleira Hagajellsjökull-Eystri

(Figura 5.3.5). Na porção basal de um lobo do tipo p¡edmonte desta geleira (Figura 5'3.6),

que avançou durante o surge de 1999, foram encontrâdos blocos de gelo deformados em

sed¡mentos congelados (Figura 5.3.7). Estes blocos de gelo podem ter sido gerados nas

margens da geleira através da fragmentaçáo do corpo de gelo, que caracterizam os lobos

de p¡edmonte durante um sufge. Estes fragmentos de gelo podem ter alcançado o substrato

da gele¡ra, por colapso dentro de crevasses abertas ou caindo em sedimentos proglecieis

que, posteriormente, foram sobrepassados pela gele¡ra (Figura 5.3.8, estágios 1 e 2).
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F¡gura 5.3.5 - Blocos de gelo e sed¡mentos congelados defomados. A) Lobos piedmonte da geleira
Hagafellsjökull-Eystri após o surce de '1998/99. O Lobo 3 encontra-se no meio da foto. B) Bfocos de
gelo da geleira imbr¡cados presentes nâ Seçåo B. C) Atenuação de um bloco de gelo no diamicto
congelado circundante. D) Lentes de gelo segregados no Lee de um clasto da Seção B (Bennett ef
a|.,2003). Localização dos lobos e da Seção B na Figura 5.3.6.
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Figura 5.3.6 - Mapa de locelização e geomofológico do Lobo 3 situado na margem lalerel lese da
geleire Hagafellsjökull-Eystri, além da orientação das crevasses de compressão (crevasse-sgaeeze).
O mapa geomorfológico (D) foi elaborado como auxílio do GpS Le¡cå 520, com precisão < 20 mm.
(Bennett ef ar., 2003).
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Figura 5.3-7 - Seçöes dos blocos de gelo e sedimentos congelados presentes no Lobo 3 dâ geleira
Hagafellsjökull-Eystr¡ e diagramas de rosáceas com dados sobre à fábr¡ca dos clastos de" gelo,
Localizaçöes das seções encontrâm-se na F¡gura S.3.6 (Bennett et at.,2OOg).
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Estágios 2

Avanço da
geleira sobre
os blocos de
gelo

Estágios 3

Estágíos 4

Camadas de sed¡mento
congelados com mu¡tos

clastos de gefo

Cristas de crevassas de
compressão

Névé comprimida

Infiltração
de gelo e
sed¡mentos
dentro de
fraturas basais

Lobo de gelo
estagnado

Fraturas ou superfícies
de cisalhamento

Clastos de gelo

Transição de deformação morna para fria

ligurg 5 3I - Modelo esquemático dâ deformação de sub-congelamento no Lobo 3, da geleira
Hagafellsjökull-Eyslr¡, gerada durante o surge de j 99A/99 (Bennett et at., 2OOg).

Com relação aos est¡los de deformaçäo, existem evidências de duas fases, as quais

estäo associadas a condi@es reológicas e térmicas contrastantes. lnicialmente, ver¡fica-se
que os blocos de gelo apresentam evidências de condições térmicas subglaciais e/ou
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erosåo mecáni*, fu."n
subanedondadas e padröes de ¡mbricamentos consistentes com os pavimentos de clastos
subglaciaís, sugerindo que os blocos de gefo atuaram como se fossem massas
competentes, desloc€ndo-se dentro de uma matriz temperada, dúci¡|, e com camadas de
sedimentos facilmente deformadas. o preenchimento de crevasses e fraturas, que f¡cam
mais espaçadas na direção da base da geleira, por sed¡mentos e blocos de gelo, só poderia
oconer nestas condições térmicas e reológicås. posteriormente, surgem na matriz
evidências de deformaçäo ruptil na forma de fraturas ricas em gelo. A concentração de gelo
dentro destas fraturas pode refletir a expulsäo da água intersticial em excesso para dentro
destas fraturas, associadas à formaÉo e expansåo volumétrica de gelo nos poros dos
sedimentos. Este processo requer a transformação para condi@es sub-congeladas que
resultam em mudanças reológicas. o progressivo congelamento da água contida na matriz,
produzindo gelo intersticial, aumentaria a iesistência ao cisalhamento do sedimento,
permitindo a formação de deformações rupteis. Em suma, no processo de deformaçöes
subglac¡otectônicas de sub-congelamento existem evidênc¡as de deformações dúcteis e
rupte¡s, demonstrando variaçöes térmicas e reológicas na base da geleira (Figura s.3.g,
estágios 3 e 4).

A temática destes dois trabalhos (Bennett et at.,2003;2oM) têm forte implica@es na
teor¡a dos regimes reológicos e nas gêneses das deformaøes glaciotectônicas, e foram
úte¡s nas consideraçöes relacionadas às estruturas descritas no Neopaleozóico bras¡le¡ro. A
constataÉo da variação entre condiøes térmicas e reológicas da geleira Hagafellsjökull
pode, inclusive, contr¡bu¡r para o aperfeiçoamento do modelo slip-st¡ck. Na realidade, os
processos mencionados por Bennett et al. (2003) podem refletir as altemânc¡as de regimes
hidrológicos, nos qua¡s a pressão de água teria sido a responsável pelo avanço súbito da
geleira (através da etapa de deslizamento, sfp, do referido modelo). Todavia, também
demonstra que, após um su/gre, a base da gele¡ra pode voltar a f¡car aderida ao substrato,
provocando condiçôes sub-.congelantes. Estas interpretaçôes são semelhantes às
apresentadas para as deformaçöes subglaciotectônicas rúpteis de capivari e Jumirim, de
forma que verifica-se assim que o contexto apresentado para explicar as deformapes
neopaleozóicas brasile¡ras tem possíveis equivalentes atuais.

outra importante constataÉo foi a possibilidade de sedimentos congelados sefem
gerados em amb¡entes proglacia¡s de geleiras temperadas, numa regiäo com altas taxas de
precipitação de neve, como é o caso da Islândia. Mesmo cons¡derando que a neve
depositada sobre os sedimentos age como um isolante térmico, prevenindo assim a

formação de sedimentos congelados, foi possível constatar a presença de sedimentos
congelados, devido à formação de "ilhas" sem concentração de neve. Nos locais em que
não há cobertura por neve ou por água, os sedimentos podem ficar sujeitos às baixas
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temperaturas do invemo, possibilitando a formaÉo de sedimentos congelados. Este pode

ser mais um motivo para a geraçáo de estruturas glaciotectônicas rupteis, pois os

sedimentos estariam mais enrijecidos, e, assim, no caso das estruturas subglaciotectônicas

rupteis, próximas ao contato entre os arenitos e os diam¡ctitos deformados de Capivari e

Jumirim, é mais provável que tenham sido provocados, conforme acima discutido, pelas

condições hidrológicas. No entanto, cabe lembrar que, em Jumirim, há também a presença

de um canal arenoso com estruturas rupteis (Figura 4.3.10), situado, aproximadamente, no

mesmo horizonte que o Pavimento de Clastos Superior. Desta forma, toma-se pertinente

considerar a possibil¡dade dos sedimentos terem se congelado durante o invemo que

antecedeu o avanço da frente da geleira. Para tanto, faz-se necessário cons¡derar que o

canal tenha secado durante o invemo e que não tenha hav¡do deposição de neve sobre este

sedimento. Caso o invemo tenha sido, realmente, rigoroso, a d¡sponibilidade de água de

degefo, que, poss¡velmente, alimentava este c€nal, pode ter cessado, permitindo, assim, o

congelamento do sedimento antes do avanço da frente da geleira e a sua postenor

deformação.

Finalmente, vale a pena por em evidência que estes estudos demonstram a

importåncia do permafrost na formação das estruturas glaciotectônicâs rupteis. Contudo,

cabe também lembrar que as morainas de empunäo de \Âlrtmarsum são muito semelhantes

às da geleira Höfdabrekkujökull (lslândia), descritas por Kruger (1985, 1994) como

deconentes de avanços abruptos da geleira sobre um substrato parcialmente congelado. No

entanto, ressalva-se que as morainas de \Mtmarsum não demonstram a mesma gênese,

visto que apresentam deformaçoes dúcte¡s e "canibal¡smo", já que o segundo sistema de

morainas de empunão destrói, em parte, o s¡stema previamente depositado. Caso houvesse

cond¡çôes para o desenvolvimento de pemafrost antes do segundo avanço da geleira, o

substrato (no caso, o primeiro sistema de morainas de empunão) se comportaria,

reologicamente, como um sed¡mento rígido, ¡ntensificando a geraçáo de estruturas rupteis e

dificultando a sua parcial destruição, servindo, assim, como um obstáculo para um novo

avanço da frente da geleira.
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6" OUTROS TrPOS DË DEFORMAçÕES ANALISADAS

Tendo em vista a constatável semelhança entre as estRrturas glaciotectônicas e as

deconentes de fluxos gravitaciona¡s de massa, tomou-se necessário um estudo sobre os

procedimentos para distinguí-las, visto que estes dois processos deformac¡onais dominam

as deformaçöes adiastroficas em ambientes glaciomarinhos ou glac¡olacustres,

possib¡litando, desta forma, a confusåo entre ambos. As deformaçöes deconentes de fluxos

grav¡tac¡onais de massa em ambientes afetados por geleiras são dominadas, in¡cialmente,

por processos sedimentares relacionados com a taxa de aporte de sedimentos, à

quantidade de água contida nos sed¡mentos e a distânc¡a da margem da gele¡ra, enquanto

que nas deforma@es subglaciotectônicas dominam os processos deformadores associados

à pressáo efetiva, à defomaÉo por cisalhamento, ao t¡po de material subglacial envolvido e

à distância da margem da geleira. Apesar da semelhança entre as estruturas resultantes de

deformaçäo desenvolvidas nestes dois ambientes, é possível tentar estabelecer alguns

critérios sedimentares e estrutura¡s de diferenciação.

Para tanto, foram desenvolvidos estudos sed¡mentológicos, estrat¡gráficos e

estruturais no afloramento conhec¡do pela denominaçáo "Boituva". Conforme mencionado

anteriormente, este afloramento já foi cons¡derado como de origem glaciotectônica

(Washbume, 1930; Alme¡da, 1953; Martin, 1964) e, atualmente, é tido como deconente de

fluxo gravitacional de massa (Rocha-Campos, 1963, 1967; Rocha-Campos et al., 1972;

Gama Jr. et al., 1992). Para tanto, e visando verificar quais procedimentos apresentam

maior eficácia, os dados obtidos neste estudo foram confrontados com os conhec¡mentos

que se tem no presente momento sobre os métodos para diferenciar estes do¡s processos

deformacionais.

6.T. DESCRIçÃO OOS AFLORAMENTOS E ESTRATIGRAFIA DE BOITUVA

Este afloramento apresenta uma associa$o faciológica característica, que

compreende uma sucessäo de altemânc¡as cent¡métricas de sedimentos silto-argilosos,

¡ntercalados com arenitos finos, maciços, raramente estrat¡ficados, normalmente

subhonzontais. Estes sedimentos silto-argilosos compreendem, basicãmente, folhelhos e

ritmitos irregulares, semelhantes às litofacies reconhecidas por Setti (1998) para a porçåo

proximal de bac¡a do Subgrupo ltararé, próximo a ltu. Em Boituva, contudo, estas litofacies

possivelmente seriam equ¡valentes a reg¡stros de cond¡çoes distais, visto a escassez de

clastos caídos e praticamente ausência de evidências de conentes de traÉo.
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Rocha-Campos et al. (1972) inicialmente descreveu ',l3 unidades faciológicas nos

afloramentos de Boituva. Contudo, no presente trabalho, esses sedimentos foram

reinterpretados e associados em duas unidades faciológicas (Unidades A e B), devido à

presença de car¿cteríst¡cas semelhantes entre elas (Figura 6.1.1). Assim, as unidedes

faciológicasAeBsãoreplesentiadas,respect¡vamente,pelasun¡dadesl-7e8-13'
segundo a nomenclatura de Rocha-Campos et al. (op cit.).

Vale a pena mencionar, também, que, embora tenha sido fe¡ta uma alteraÉo nos

agrupamentos faciológicos das unidades, nåo foi dada ênfase à descrição das litofacies em

virtude da existência de vários trabalhos que descrevem este afloramento com detalhe,

sugerindo-se a leitura dos trabalhos de Rocha-Campos ef a/' (1972) e Gama Jr. et al. (1992)

para um detalhamento sedimentógico e estratigráf¡co sobre este afloramento. Além do mais,

praticamente todas as estruturas sedimentares e feiçöes estrutura¡s descritas em trabalhos

anteriores sobre a local¡dade foram reconhecidas e analisadas nos trabalhos de campo,

entre elas, dObras recumbentes, falhas de acAvalamento, estruturas em constriçäo e de

recalque.

Conforme apresentado na Figura 6.1.1, a sequência estratigráfica inicia-se, da base

para o topo, com a unidade fac¡ológica A, formada predominantemente por folhelhos

escuros (ac¡nzentados), quando nåo intemperizados, relativamente mal lam¡nados, que,

localmente, chegam a ser siltosos e, em muitos casos, extensivamente dobrados e

fraturados, por vezes, intercalados por arenitos finos, amarelados. Esta Unidade A possui,

no mín¡mo, 25,5 m de espessura e inicia-se com altemâncias entre folhelhos horizontais e

dobrados, ¡ntercalados por camadas de aren¡to. Esta sequência basal, calacterizada por

dobramentos, é intenompida, na altura dos I m, por uma estrutura de sobrecarga, que é

capeada por folhelhos maciços. Estes folhelhos maciços, horizontais, apresentam

aproximadamente 2,5 m de espessura, acima dos quais ocone, novamente, uma sequência,

com cerca de 1,5 m de espessura, de folhelhos onde se altemam camadas horizontais e

dobradas, com ¡nteÍcalaçôes de arenitos finos. Estas deformaçôes e intercalaçöes de

arenito aumentam gradativamente de frequência, e passam a exibir, na altura dos 12 m da

seção, estruturas caoticamente deformadas ao longo de um intervalo de, no máximo, I m de

espessuEr. Acima destas camadas com estruturas caóticas da Unidade A, oconem, em

contrato brusco e eros¡vo com as camadas subjacentes, um intervalo de aren¡tos f¡nos,

estratificados, que, devido à falta de registros nos afloramentos, nåo foi possível constatar a

sua espessura, mas que pode apresentar no mín¡mo 1,5 m de espessura. A Unidade A

temina com uma camada de folhelhos maciços com no mínimo 1 m de espessura'
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Seção Estratigrafica de Boituva

Ritmito e arenito dobrados (Bd2)

Ritmito e arenito caoticamente
dobrados (Bd'l)

Superfície de descolamento

Arenito com intraclastos e fósseis

Siltito e arenito com convoluções
internas

Arenito espesso com marcas de sola,
intercalado com siltito

Folhelho

Arenito estratificado

Mistura caótica de corpos de arenito
em folhelhos

Folhelho horizont¡al e ondulado com
intercalações de arenito deformado

Folhelho

Estrutura de sobrecarga capeada por
folhelho

Folhelho horizontal e dobrado com
intercalações de arenito deformado

A S AfAgC

Figura 6.1.1 - Seção estratigráfica do lado esquerdo, no sentido Porto Feliz para Boituva, do
afloramento locado no km 0,5 da rodovia Vicente Palma, SP-129. Linha grossa vermelha representa a
superfície de descolamento (adaptado de Rocha-Campos ef a|,1972).
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As deformaÉes registradas nos folhelhos da Un¡dade A, constituídas, em parte, por
dobramentos e ondulações, são resultantes, ao que tudo indica, de compactação diferencial
e/ou consequentes de reajustes hidroplásticos (e.g.: laminaçoes convolutas, estruturas de
sobrecarga e pseudonódulos), provavelmente relacionadas à deposi$o rápida de
sedimentos arenosos com retenÉo de alto conteúdo de água.

A un¡dade faciológica B, que possu¡ no mÍnimo 17,5 m de espessura, inic¡a-se com um
corpo de arenito, maciço, amarelado, gue apresenta na sua base marcas de sola,

evidenciando um contato brusco e erosivo com o topo da unidade A. Acima deste arenito
começa a haver uma frequente altemância entre arenitos f¡nos a médios, siltitos e ritmitos
inegulares de s¡lt¡tos e argilitos, cujas espessuras diminuem para o topo, onde são
seccionados por uma superfície de descolamento. os siltitos são maciços, de coloração
ocre ou bege, enquanto que os ritmitos inegulares säo definidos por pares litológicos
formados por camadas/lâminas, milimétricas a cent¡métricas, de siltito, cinza-claro, ou

arenito fino, amarelado, e lâminas centimétricas de arg¡litos ou folhelhos cinza-escuros, com
estrat¡ficações plano-paralelas. Contatos transicionais e bruscos foram observados entre as

camadas claras e escutas dos ritm¡tos.

Abaixo da superfície de descolamento os sedimentos apresentâm pouc€s

deformaçöes ¡ntemas, predominando estruturas de sobrecarga e de amalgamaçäo de
camadas e lentes de arenito muito fino/fino, maciço, separadas por níveis de argilito, siltito
ou ritmito. A porção situada acima da superfície de descolamento, com no mínimo 10 m de

espessurEt, constitui-se, basicamente, de ritmitos ¡regulares com espessura var¡ável dos
pares litológicos, e camadas arenosas maciças ¡ntensamentê dobradas, fraturadas e
falhadas, além de localmente redobradas (primeiros S,5 m, Unidade Bd1, Figura 6..1.1).

Essas estruturas deformadas acima da superfície de descolamento seråo detalhadas no
próximo tópico deste subcapítulo.

Como foi visto anteriormente, intercalados, subordinadamente, nos sedimentos, tanto
na unidade A como na unidade B, oconem arenitos mac¡ços, amarelados, de granulometria

fina a média, normalmente com granodecrescênc¡a ascendente, passando, gradat¡vamente,

em alguns casos, paÍa siltitos e argilitos laminados, formando, inclusive, uma 'caurla de
arg¡|a", no topo. Estes arenitos, que, por vezes, encontram-se deformados (principalmente

dobrados), apresentando, inclusive, estnJturas de sobrecarga na base ou marcas de sola,

säo normalmente atribuídos a turb¡ditos.

Correntes de turbidez, ou simplesmente turbiditos, de modo geral, säo conentes

densas de reologia fluidal e estado turbulento, que se movem declive abaixo, junto ao

assoalho da bacia, sob ação direta da gravidade, que conduz a conente de acordo com as

variações de densidade entre a conente e as águas circundantes (shanmugam, 1996). A
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Sequência de Bouma (Bouma, 1962) é o principal modelo genético utilizado para a

compreensão dos depósitos de "turbiditos verdade¡ros", ou seja, depósitos orìginados por

conentes de turb¡dez típicas, com reologia flu¡dal ou Newtoniana, na qual os sedimentos são

suspensos pela hrrbulência do fluido.

Sucintamente, a Sequência de Bouma é

uma sequência verticãl apresentando cinco

subdivisões (4, B, C, D e E; da base para o

topo, Figura 6.1.2). O nível A, dependendo do

tipo de material inicialmente d¡sponível, é

constituído pela granulometria mais grossa,

areias ou conglomerados maciços ou com

gradação normal, e é produto de uma

deposiÉo rápida a partir do material

transpoÍtado em traÉo na base do fluxo. As

areias com laminaçöes paralelas do nível B

såo depositadas como parte das camadas de

recarga da cÐnente. Ao continuar a

desaceleração do ffuxo, depositam-se areias e

s¡ltes com laminaçöes cruzadas (nível C), às

quais podem se associar lamina@es convolutas

resultantes da eliminaçåo do exc€sso de água ¡ntersticial. No nível D, as interlamina@es de

siltes e/ou argilas são formadas pela decantaÉo do material f¡no suspenso durante os

estágios teminais do fluxo, com as laminaÉes refletindo os pulsos da velocidade do fluxo.

Finalizando, o nível E, com argilas ou siltes maciços, representa a decantaçåo gradual do

material de recarga res¡dual em condiçöes de água calma. Dependendo das condições do

fluxo turlcidítico, várias combina@es podem ser obtidas com a auséncia ou a repetiçäo de

alguns níveis desta sequência. Fluxos altamente concentrados podem apresentar espessas

unidades A e B, tendo as demais unidades apenas subordinadamente, caso apresentem

estas unidades. S¡tuaçôes opostas (e.9.: com fluxos pouco concentrados) ou repetições cie

níveis, devido a varia@es nos pulsos do fluxo, ou mesmo fluxo reversos, deconentes da

inversäo da direção do fluxo após refletir em altos topográficos, também são passíveis de

serem desenvolv¡das.

Gonsequentemente, nota-se que as litofacies formadas por arenitos maciços e

"caudas de argilas" seriam, na verdade, sequências incompletas de Bouma, nas quais

ocofreriam apenas os níveis A e E, assim como o nível D em raras sequências. Por

conseguinte seriam, predominantemente, correntes de turbidez de alta densidade, em que

Figura 6.1.2 : Sequência Õlássica de
Bouma, sem escala e com es letras
representando as determinadas
suMivisões (Benn & Evans, 1998).

E
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c
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prevalecem os pr"ocessos de traÉo (com estrat¡ficâÉes horizontais e oblíquas, ou

cruzadas) e suspensão (Lowe, 1982).

No entanto, em algumas camadas do afloramento de Boituva, foram encontrados raros

clastos de argilitos e lamitos e/ou ritmitos finos (intraclastos, Figura 6.1 .3) e fósseis

cent¡métricos dispersos na matriz (Figura 6.1 .4). Verifica-se, desta forma, que estas

constataçöes näo cond¡zem com um depósito gerado por conentes de turbidez, que såo

caracterizadas pela reologia fluidal e pelo estado de turbulência do fluxo, mas sim por um

fluxo em estado laminar com comportamento reológico plást¡co. Desta forma, pelo menos

algumas camadas de arenito maciço, em particular as que apresentam intraclastos e/ou

fósseis, oconentes poucos decímetros abaixo da superfície de deslocamento (FiguE 6.1.1),

seriam, altamente, resultantes de fluxos arenosos de detr¡tos ou de conentes de fundo

(bottom cunent). O uso do termo fluxo arenoso de detrito (sandy debr¡s lïow) foi proposto

por Shanmugam (1996), em detrimento à designaçåo que, às vezes, é adotada por alguns

pesquisadores, "corrente de turbidez de alta densidade", para se referir ao processo

formador de are¡as maciças contendo clastos suspensos. Segundo Shanmugam (op c¡t.),

uma corente com estas características se comportaria muito mais plasticamente, com

menor influência da turbulênc¡a e maior importância da coesão da matriz no transporte dos

grãos. Este processo, geralmente associado a fluxos de reolog¡a plástica, possui um

comportamento temporal e espacialmente variável, podendo passar de fluxos coesivos a

não-coesivos. Os mecanismos de suporte dos sedimentos nos fluxos arenosos de detritos

¡ncluem pressão dispersiva, coesáo da matriz e fluxos ascendentes. Podem apresentar, da

mesma forma, caudas tardias de material em suspensäo, cujo registro seria algo

semelhante ao que foi observado nos depósitos ditos "clássicos" de turbiditos (Salvetti, em

preparaçåo). Contudo, o objetivo desta tese nåo é a análise das controvérsias relacionadas

aos mecanismos de fluxos gravitacionais de massa, porém faz-se necessário esclarecer

que, face aos recentes estudos e aos clastos e fósseis encontrados dispersos na matriz, o

modelo proposto por Bouma deve ser utilizado com cautela, ou, se o enfoque desejado for

estes fluxos de massa, cabe estabelecer um novo estudo mais detalhado par¿¡ que a

caracterização dos atributos que def¡nem a porção basal seja estabelecida sem que haja

enos de interpretação.
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Figura 6.1.3
pos¡ção.

- lntraclastos arg¡losos dispersos na matriz de arenito mac¡ço de Boituva. Seta indica a

Figura 6.1.4 - Fóssil de bivalve disperso na matriz de arenito maciço de Boituva. Seta e círculo
vermelho indica a posição.
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Em consonância com Gama Jr. et al. (1992), notou-se que, como característica geral,

a Unidade B apresenta, como um todo, uma granodecrescênc¡a ascendente (frn¡ng upwa¡d)

e diminuiÉo na espessura das camadas (thinn¡ng upwad) psamíticas. Tais características

suportam a consideraSo de que representaria uma sequência subaquática distal

(possivelmente marinha), composta, predominantemente, por silt¡tos e ritm¡tos inegulares,

¡nterdigitados por fluxos turbidíticos e/ou outros tipos de fluxos de alta densidade, que

passam, no sentido ascendente e gradativamente, a se tomarem mais distais. Esta

ciclicidade de eventos de deposiçöes por suspensäo, normal da bac¡a sedimentar, e por

fluxos grav¡tacionais de massa ocorre em todo o pacote sedimentar, inclusive nas camadãs

acima da superfície de descolamento (decollemenf), onde encontram-se intensamênte

deformadas,

Estruturas de deformação ac¡ma da superfície de descolamento

Neste tópico serão analisadas as estruturas de defomaÉo que ocorrem ac¡ma da

superfície de descolamento, (figuras 6.1.1, 6.1.5 e 6.1.6). Esta superfície apresenta-se em

disposição subhorizontal, assim como os planos de acamamento das camadas que se

encontram abaixo. Nas camadas superiores da Unidade B, ou seja, na Unidade Bd1 (Figura

6.1.1), que possuem no mínimo 10 m de espessura, foram constatadas várias estruturas de

deformação dúctil-ruptil prev¡amente descritas por outros autores (e-9. Almeida' 1953;

Rocha-Campos, 1963; Martin, 1964; Rocha-Campos ef a1.,1972), expostas numa extensão

superior a 400 m ao longo do afloramento.

Na porção super¡or dos sedimentos intensamente deformados da Unidade Bd2

(a partir de 4 m acima da superfície de descolamento, Figura 6.1.1; Unidade 13 de

Rocha-Campos et al., 1972), o sistema de dobras é caracterizado por dobras

flexurais sinclina¡s e anticlinais assimétricas, com espessamento nas charneiras

curv¡l¡neares e flancos adelgaçados (Figura 6.1 .7), planos axiais geralmente

inclinados para NE, variando normalmente de 450 a subverticais, e eixos de dobras

subhorizontais (com no máximo 40o de inclinação) na direção NNW-SSÊ, que' por

sua vez, indicam um sistema de dobras inversas cônicas horizontais (Overturned fold

ou oveiotd), conforme pode ser constatado na Figura 6.1.8, onde os pólos dos

planos medidos nos flancos das dobras podem ser traçados dentro de uma

guirlanda máxima, e demonstrando também que não sofreram redobramento.
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-X
,l^N

NW

Fig. 6,1.13

com espaçamentos curtos = planos de falha; e linhas com tracejadas iom espaçamentos longos = prováveis continuaçöes dos planos de falhe. O mosaico apresenta 14 fotos.
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Figura 6.1.6 - Camadas hodzontais plano-paralelas de ritmito e aren¡to aba¡xo da superfície de
descolamento (tracejada em vefmelho), ne Unidade B. Seta indica uma estrutura de sobrecarga.
Escala:60 cm.

Figura 6.1.7 - Dobras flexurais sinclinais e antidinais assimétricas, oom espessamento
chameiras curvilineares e flancos adelgagados da UnidadeBd2. Escala: martelo geológico.
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N=4
+ Pólos dos planos nos flancos da dobra
O Eixo da dobra medido (N355/30)

^ Plano axial medido (N085/89)
o Autovetor 1 (N160/76)
D Autovetor 2 (N256102)
o Autovetor 3 (N347/14)

Autovetor 3 = Eixo da dobra indireto
Plano axial indireto (N076/88)
Guirlanda média com pólos dos flancos

___+{+

N=8
+ Pólos dos planos nos flancos da dobraO Eixo da dobra medido (N120/1S)

- 
Plano axíal medido (N086/70)

o Autovetor 1 (N260/16)
tr Autovetor 2 (N025164)
o Autovetor 3 (N163/20)

N=7
+ Pólos dos planos nos flancos da dobra
a Eixo da dobra medido (N150/18)

^ Plano axial medido (N068/62)
o Autovetor 1 (N2781671
û Autovetor 2 (N057/18)
o Autovetor 3 (N152/15)

Autovetor 3 = Eixo da dobra indireto
-- .-- Plano axial indireto (N099/24)-- .- Guidanda média com pólos dos flancos

Autovetor 3 = Eixo da dobra indireto
Plano axial indireto (N080/74)
Guirlanda méd¡a com pólos dos flancos

Figura 6.1.8 - Diagramas Schmidt-Lambert, hemisfério inferior, de quatro dobras da Unidade Bd2,
com dados obtidos em campo (eixos de dobra, plano axial e os pólos dos planos medidos nos flancos
das respectivas dobras) e calculados esatisticamente (autovetores e planos axiais indiretos, ou seja,
o plano axial obtido através dos autovetores), além da guirlanda máxima que contem os pólos dbs
planos medidos para cada dobra, caso sejam dobras côn¡cas. Acrescenia-se que o autovetor 3
normalmente co¡ncide com o eixo axialquando a dobra é cônica.

N=5
* Pólos dos planos nos flancos da dobra
O Eixo da dobra medido (N160/10)

- 
Plano axial medido (N090/30)

o Autovetor 1(N243144)
¡ Autovetor 2 (N059/46)
o Autovetor 3 (N151/02)

Autovetor 3 = Eixo da dobra indireto
--- -- Plano axial indireto (N063/46)-- - Guirlanda média com pólos dos flancos
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Adotando-se a classificaçäo de dobras de Ramsay (1967), que se baseia nas isógonas
de mergulho, a maioria das dobras seriam da classe 2, ou seja, com isógonas paralelas.

Eventualmente ocorem dobras com isógonas fracamente convergentes (classe 1c) e

divergentes (classe 3). No presente caso toma-se difícil generalizar, pois que existe um
grande contraste no est¡lo das dobras formadas entre camadas arenosas, siltosas e

argilosas, e, dentro de uma mesma estrutura, camadas com granulometria mais grossas

tendem a apresentar dobras do tipo 1B e 2, enquanto que as mais argilosas normalmente

apresentam dobras do tipo 1c e 3. contudo, como as camadas arenosas estão próximas da
interface granulométrica do silte, inclusive algumas sáo s¡ltosas, prevalece a geometria de
dobra do tipo 18. outras formas de dobras observadas nesta unidade foram dobras
menores paEsitas, dobras em caixa (box folds, Figura 6.1.9), e em cúspide, ou cuspidadas
(cuspate folds), esta última preferencialmente como estilos secundános intemos a dobras

maiores ou próximas às falhas de acavalamento dúctil-rupt¡1.

.Localmente, encontram-se sistemas de clivagens de fratura bem desenvolvidos, com
fraturas espaçadas de m¡límetros a poucos centímetros, normalmente paralelas ou
sutilmente inclinadas em relaçåo aos planos de fraqueza (Figura ô.i.10). segundo Almeida
(1953), estas clivagens teriam se originado posteriormente às deformaøes, sendo

assocladas a processos tectôn¡cos de âmb¡to regional, que afetaram os sedimentos da
Bacia do PaEná. contudo, como estão restritas a determinadas dobras, podem representar

apenas a fesposta a tensåo de cisalhamento exercida na gênese das deformaÉes. No

deconer deste estudo notou-se que as clivagens eståo ¡ntimamente associadas aos
sistemas de dobras e falhas, formando ângulos agudos com os planos de fraqueza das
dobras. Em termos interpretativos pode ser considerado que quando da aplicação dos
esforços associados à movimentação, houve, ¡nicialmente, o desenvolvimento de
deformaçåo dúctil, e, assim, estes dobramentos estariam, portanto, relacionados às
diferenças de competências enlre as camadas arenosas e s¡lto-argilosas. Posteriormente,

com o incremento dos esforços, estes passaram a superaÍ a res¡stência dos corpos ao
rompimento, formando as clivagens, que progrediram para planos de fraqueza e,

eventualmente, falhamentos, o que implica na presunção de que, por essa mesma razäo, as
camadas estivessem "consolidadas". Desta forma, acredita-se que, em termos reológicos,

tenha oconido algo semelhante ao verificado em capÌvari e Jumirim, onde se interpreta que

os sedimentos se comportaram com se estivessem consolidados em virtude das condiçóes
hidráulicas então prevalentes. No caso de Boituva, a altemância de camadas rítmicas,
permeáveis e impermeáve¡s, deve ter favorecido a expulsáo de água ¡ntersticial dos
sedimentos em queståo, permit¡ndo, desta forma, a formação de clivagem.
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Figura 6.1.9 - Dobras em caaxa (box fodslde unidade Bd2. Escala: 60 crn.

Alexandre Tomlo (2004)

Figura 3'6'10 - Clivagens afetando ritmitos inegutares, em dobras flexurais assimétricas, UnidadeBd2 de Boituva. Escalã: ponta de la¡riseira.
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Utilizando o método estatístico R% e centrols (Wallbrecher, 1986), calculado pelo

software TectonicsFP, obteve-se a direção N333/01 para a média dos eixos das dobras,

calculada através de 50 medidas de eixos, onde: o paråmetro de concentração (R,

Prozentueller Regelungsgrad) é 84o/o; o parâmetro de precisão (k) é 12', o ångulo da

amplitude da distribuição esférica do R% em torno do vetor principal é 23,9o; e a

porcentagem de confiança e de 95o/o (Figura 6.1.11). Outro cálculo efetuado foi a

determinação dos autovetores, através dos eixos e dos planos axiais (Tabela 6.1.1). Os

resultados dos autovetores pelos dois métodos apresentaram uma pequena diferença em

virtude de eventuais erros nas leituras dos dados em campo, porém estão perfeitamente

condizentes e configuram uma aparente direção de tensão mínima (o3') subhorizontal, e

uma aparente direção da tensão máxima (o1') na para SW.

Tabela 6.1.1 - Tabela dos autovetores de acordo com os tipos de dados estruturais

Tipo de dados
Eixo
Plano Ax¡al

Obs.: o1', 02' e c¡3' são as aparentes direções de tensäo máxima, intermediária e mínima,
respectivamente.

Os dados obtidos através da medição de eixos e planos axiais das dobras da Unidade

Bd2 (Figura 6.1.11) são muito semelhantes aos apresentados por Martin (1904), único

trabalho anterior a ilustrar esquematicamente em diagrama Schmidt-Lambert (figuras 2.2.1 e

2.2.2) suas interpretações a respeito das deformaçöes deste afloramento. Tanto no presente

trabalho como no de Martin (op cit.), o sentido da movimentação foi interpretado de NE para

SW, mais precisamente ENE-WSW. Não obstante, a direção de tensão máxima, que indica

a direçäo NE-SW, não seria um elemento suficiente para deduzir o sentido do esforço
principal. Somando-se a estes dados estão as ínferências obtidas através dos falhamentos,

analisados a seguir, que indicaram que o esforço principal teria sido no sentido de WSW, ou

seja, semelhante ao apresentado por Martin (op cit.).

Autovetor de c,''
N243t29
N258/30

Autovetor de oz'
N065/61
N062/59

Autovetor de oo'
N333/01
N164/07

tu Não foi utilizado o método estatÍstico de Fisher, porque este método nåo pode ser empregado em
dados subhorizontais com sentidos opostos (e.g.: para NNW e SSE). Nos casos das estiias-glaciais,
quando não ocorre tal situaçäo, usou-se o método de Fisher, porque ambos os métodos resultavam
no mesmo valor.
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Figura 6.1.11 - Diagrama Schmidllambert, hemisfério inferior, com curvas de contornos dos pólos
axiais e medidas dos eixos das dobras, além dos autovetores deste sistema de dobras calculados
através dos planos ax¡ais (azul marinho) e eixos das dobras (azul claro), que foram comparados com
um plano de falha (em vermelho), das deformaçöes da Unidade Bd2.

Na Unidade Bd2 existe, também, uma sequêncía de falhas de empurrão, com planos

de falha de alto ângulo mergulhando para ENE, com rejeitos da ordem de decímetros a

poucos metros e de extensões limitadas, que evoluíram a partir de rochas já intensamente

dobradas. Consequentemente, o sentido esforço máximo era aproximadamente para Oeste

(Figura 6.1.11). Nota-se, também, que, no processo de deformação, as camadas

apresentaram propriedades reológicas distintas, pois as camadas de arenito, mais

incompetentes, foram dobradas e rompidas (Figura 6.1.12), enquanto que as camadas de

ritmito, competentes, reagiram de forma dúctil, resultando em um sistema de falhas dúcteis-

rúpteis. A instabilidade das camadas de arenito durante a deformação por vezes formou

boudins e, mais raramente, estruturas em constriçöes (pinch and swell, Figura 6.1.12), com

variações de espessura muitas vezes descontínuas.

,. DireçãoprincipaldosJr eixos das dobras

* Eixos axiais das dobras

A Autovetores dos eixos

^ Autovetores dos planosa axiais

;7 Plano da falha e sua
,/\ vergência

Ò Contornos dos pólos
dos planos axiais

50 medidas de eixos de dobras

50 medidas de planos axiais

Curvas de contorno em
1 , 2, 4,6 e 8olo

Valor máximo: 9,19% em N070/50

Boituva
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Figura 6.1.12 - Camada de arenito dobrado e rompido (Unidade Bd2). A seta indica o local do
rompimento e as linhas tracejadas em branco o contorno da camada de arenito. Escala: 60 cm.

Figura 6.1.13 - Falha de empurrão dúctil+úptil na Unidade Bd2. A) foto da falha B) lnterpretaçåo com
o plano da falha em tracejado vermelho; camada de arenito dobrado e rompido em amarelo; e
disposiçäo aproximada das camadas de ritmito deformados, em linhas tracejadas.
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Ut¡lizando uma falha de empunão em particular como exemplo, cujo plano de

falhamento é N084/63 (figuras 6.1.11 e 6.1.13), nota-se, inclusive, que o plano axial médio

das dobras, representado pela guirlanda máxima que interceptâ os vetores de tensão

¡ntermediária e mínima aparente (respectivamente, 02'e o3'), apresenta valores mu¡to

semelhantes ao do plano de falha. consequentemente, deduz-se que conforme os esforços

compressivos foram aumentando progress¡vamente, planos de fraqueza eram gerados com

o mesmo sentido que os dos planos axiais das dobras da Unidade Bd2 que, não suportando

o aumento das tensöes, romperam, gerando clivagens e falhas de empunão, de acordo com

a resistência das camadas.

No que se refere ao intervalo compreendido nos primeiros 3 m acima da superfície de
descolamento (Unidade Bdl), as dobras ali desenvolvidas são formadas por camadas de

ritmito silto-argiloso e arenito, cujos eixos encontram-se caoticamente dobrados (figuras

6.1.1 e 6.1.14), demonstrando a superposição de duas direções de dobramentos. A maioria

das dobras desta unidade é recumbente, com chameiras curvil¡neares contidas e näo

contidas em plano, além de eixos e planos axiais subhor¡zontais vergindo para norte e
nordeste, e também de anasto (drag folds) ¡regulares, que ocorrem entre as camadas mais

competentes de aren¡to e incompetentes de ritmito e folhelho.

No entanto, de acordo com os tipos de padóes de interferência em dobras,

apresentado por Ramsay & Huber (1987, vol. 2), este redobramento se assemelha mu¡to ao

tipo 3 (padrão convergente-d¡vergente, converyent4iveryent pattem, Figura 6_1.1S).

Considerando este padräo de redobramento e, adicionalmente, que o sistema de dobras
presente no topo das deformaÉes da Unidade Bd2 (D, redobrou uma defomação pré-

existente na sua base, o sistema de dobras ma¡s ant¡go (D1) apresentará planos axiais
perpendiculares aos planos axiais de D2 e e¡xos com direçâo muito similar aos da segunda

deformaÉo. Estas premissas såo, portanto, condizentes com as observa@es de campo,

que constataram planos axiais horizonta¡s e eixos variando entre N070-180 e N2S0-360,

com mergulho de ba¡xo valor, haja vista prevalecerem dobras recumbentes e de anasto com

vergência para norte e nordeste.
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Figura 6.1.14 - Charneira de dobra recumbente redobrada na Unidade Bd1 de Boitwa. A base da

escala apó¡a-se na superffcle de descolamento. Escala: 60 cm.

Alexandre Tomio (2004)
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Figura 6.1.15 - Os quadros tipos principais de formas tridimensionais de dobras obtidas pela

superposiçäo de dobras de cisalhamento sobre formas de dobras prâexistentes (Ramsay & Huber,
1987).
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De acordo com suas caracterÍsticas sedimentolég¡cas e estratigráf¡cas a associação

faciológica reconhec¡da em Boituva é interpretada como resultante da deposição em

condiçöes relativamente distantes da área fonte dos sed¡mentos, em amb¡ente subaquático

lacustre ou marinho. Devido å mudança das características sedimentológicas verificada ao

longo da seçåo (unidades A e B), cons¡dera-se que teria havido uma var¡aÉo do nível

relativo do corpo de água ou do aporte de sedimentos.

lntercalados à decantação dos sedimentos f¡nos, tanto da Un¡dade A como da B,

teriam se desenvolvido fluxos densos, arenosos (sandy debris fows), e/ou conentes de

turleidez, possivelmente deconentes de influxos de água de degelo com alta carga

sed¡mentar, ou, altemal¡vamente, como resultiado da falência da resistência de atrito em

sedimentos inconsolidados, air¿vés do gradativo emp¡lhamento de sedimentos nas bordas

da bacia, que, desestabilizados, fluíram talude abaixo, na forma de fluxos gravitacionais de

massa do t¡po fluxo de detritos arenosos. Estes sedimentos podem, ainda, ter s¡do

transportados em suspensåo por turbilhonamento, a partir de sedimentos inicialmente

depos¡tados na zona costeira, provavelmente como consequência da atuaÉo de ondas,

seguida de transporte por conentes para zonas de predomínio de depos¡ção das argilas.

Nota-se, portanto, que a pilha sedimentar exposta no afloramento de Boituva configura

um contexto de águas relativamente profundas, que, no åmbito do modelo sedimentar

admit¡do para o Subgrupo ltararé (Santos ef a/., 1996), dificultariam a ¡nterpretaÉo das

estruturas de deformaÉo presentes neste pacote sedimentår (un¡dades A e B) como

deconentes de processos glaciotec{ônicas. Além do mais, a presença de horizontes com

camadas deformadas intercaladas com horizontes sem deformação e, ad¡c¡onalmente, a

ausência de diamict¡tos capeando os horizontes deformados, reforçam esta interpretaçåo.

Outro argumento a ser cons¡derado no que se refere à gênese das deforma@es

presentes nas unidades Bdl e Bd2, diz respeito à espessura do pacote deformado

(unidades Bd1 e Bd2, com mais de 10 m de espessura), muito superior à espessura média

das estruturas subglaciotectôn¡cas usualmente presentes em sedimentos pré-pleistocênicos,

que säo decimétricas. Restaria, desta forma, a altemativa de um processo

proglac¡otectônico para explicar a origem dessas estrufuras, que poderia ser uma expl¡cação

razoável a ser considerada, mas que perde confiabilidade devido à própria estratigraf¡a do

pacote sedimentar. Os turbiditos e/ou os fluxos de alta densidade, além da propria

sedimentaçåo contínua por decantação da bacia sedimentar, composta por folhelhos, siltitos

e ritmitos, indicam regiöes ma¡s distais com águas relativamente profundas e condições

ambientais relat¡vamente calmas, contrastantes, portanto, tanto em localização como em

processos sedimentares, com a regiäo proglacia¡ proximal.

6.2. Consideraçôes e interpretaçôes sobre o afloramento de Bo¡tuva
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As deformaçôes de Boituva podem, altemativamente, ser expl¡cadas como resultantes
de fluxos gravitacionais de massa do tipo deslizamento ou esconegamento. Realmente, em

sedimentos afetados por deslizamentos (srides) dom¡nam camadas ¡ntemas sem
perturbaçäo, havendo, entretanto, deformações compressionais e/ou elitens¡onais proximas

às zonas limítrofes a jusante e a montante de pilha sedimentar movimentada. No entanto,

zonas de tensão extensivas e compressivas intemas podem fragmentar parte dos
desl¡zamentos e ocasionar movimentos rotaciona¡s ao longo de planos de falha côncavos
(Figura 6.2.1). Estes blocos desl¡zados podem apresentar fe¡çöes do lipo métanges

sed¡mentares, formadas por estrutuEs de fluxo e feiçoes de alívio (attenuation fea¿¿l/es), ta¡s

como boudins s¡milares aos presentes em sedimentos com estruturas glaciotectônicas

(Visser, 1983).

Os escorregamentos (srurnps) ou colapsos, por sua vez, afetam sedimentos

originalmente ¡nconsolidados gue, ao se deslocarem ao longo de um decl¡ve, desenvolvem

complexas deformaçóes intemas, como dobras inversas e em caixa, imbricaçåo de clastos e
falhas de empunåo (Figura 6.2.2). A intensidade e o est¡lo das deformaçöes variam de

acordo com as suas localizaçöes no ¡nterior do corpo deslocado e com a resistência e a
heterogeneidade do material esconegado. como os escofregamentos envolvem

deformaçôes plásticas, o movimento de massa do material se estabil¡za quando o
cisalhamento atinge um deteminado valor crítico. contudo, esta estagnaçâo näo ocone no

mesmo momento para toda a massa esconegada, fazendo com que aumente ainda mais a
complex¡dåde dos estilos de deformaSo, permitindo, inclusive, o desenvolvimento de
estruturas rupteis e dúcte¡s relat¡vamente próximas em determinados casos (e.g.: Mart¡nsen

& Bakken, 1990). os esconegamentos diferenciam-se das deformaçóes tectôn¡cas pela

presença, naqueles, de camadas não deformadas acima e abaixo da zona, ou zonas,

afetada pelas deformações, lruncamentos erosivos de dobras na superfície superior e
capeamento rápido, eliminando qualquer alívio na superfície superior do esconegamento e
restaurando a horÍzontal¡dade da superfície (Reading, 1996)_

Com base no que foi acima comentado, considerou-se que, entre as altemat¡vas de
fluxos gravitac¡ona¡s de massa, a ma¡s provável explicação para a gênese das estnfuras de
deformaçåo das unidades Bd1 e Bd2 de Boituva seria aquela relac¡onada a um evento de
desl¡zamento de massa. com efeito, ali os sedimentos estão þem compactados, permitindo

verificar que houve preservaSo das estruturas ¡ntemas da massa sed¡mentar e até a
formação de clivagens. Alguns pesquisadores, segundo Suguio (2003), não aconselham a
diferenciação entre desl¡zamentos e esconegamentos de massa, haja vista a dificuldade de
distinguí-los em afloramentos restritos.
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F¡gura 6.2.1 - Modelo esquemático sem escala da distribuição das deformações em deslizamento de
material sem¡consol¡dados. (Reading, 1996).
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Figura 6.2.2 - Modelo esquemático sem escâla do esconegamento de um material inconsolidedo,
mostrando e dislribuição das deformações ¡ntemes (Reading, 1996).
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Com base nessas considerações o afloramento de Boituva, as dobras e falhas de

empunáo ac¡ma da superfície de descolamento (Figura 6.1.5) podem ser interpretadas,

tentativamente, como um registro do deslizamento de uma pilha sedimentar em cond¡çöes

subaquáticas com o desenvolvimento de dobras da poçäo lrontal (leading-edge folds) e

zona de falhas de empunåo imbricadas, que representariam a porção frontal deste

deslizamento, de forma semelhante ao âpÍesentado na porÉo frontal da Figura 6.2.1. Este

desl¡zamento teria oconido no sentido SW, mais precisamente WSW, e, por conseguinte,

haveria uma região mais elevada a ENE, que teria poss¡velmente atuado como fonte dos

fluxos gravitacionais de massa- Estias interpretações sáo condizentes com as de Rocha-

Campos (1963), Gama Jt. et al. (1992) e Pires (2001), aduzindo-se que, através das

mediçöes estruturais da Un¡dade Bd2, fo¡ possível deduzir que a direÉo regional de

desl¡zamento do fluxo foi de ENE para WSW

A vergência das deformaçöes para oés-sudeoeste é, no geral, também coincidente

com os dados direcionais relacionados ao deslocamento das geleiras (estrias glaciais,

rochas moutonnées, etc.), presentes nas rochas do Subgrupo ltararé na sub-bac¡a do Médio

T¡etê. Apo¡ando-se apenas nos dados estruturais obtidos em Boituva, nota-se uma

orientação bem definida das deformaÉes, que é uma das características esperadas para as

estruturas glaciotectônicas. Consequentemente, a presumida hipótese de se d¡stinguir as

estruturas decorrentes de fluxos gravitaciona¡s de massa das glaciotectônicas através do

grau de ordenamento das estruturas de deformaÉo (e-9.: Hart & Robert, 1994), toma-se

compromet¡da.

Recentes estudos demonstram, de forma clara, a existência de grandes divergências

entre os pesquisadores com rela@o à discriminação entre as deformaçôes glaciotectônicas

e as relacionados à movimentaÉo gravitacional de masså em amb¡entes subaquáticos,

principalmente glaciomarinho (e.9.: as interpretaçoes de Eyles ef a/., 1989 e Hart & Boulton,

1991 para os sedimentos glacia¡s de North Sea Drifts ou Contorted Drifts, na costa de

Norfolk, lnglatena), além das estruturas deconentes de processos tectônicos atuantes em

um contexto de sedimentaçäo glacial (e.9.: Owen, 1988, 1989). Com o intuito de coniribu¡r

para as tentat¡vas de solução desta problemática, Hart & Roberts (1994) definiram vários

cr¡térios discriminatórios entre sequências glac¡otectônicas e glaciomarinhas deformadas.

Entre os critérios relac¡onados às análises estruturais, sugerem eles que as estruturas

glaciotectônicas apresentam um ordenamento maior das deformaçôes, enquanto que, os

fluxos grav¡tacionais de massa possuiriam d¡recionamentos ma¡s dispersos.

No entanto, como foi demonstrado em Bo¡tuva, e baseando.se apenas nas análises

estruturais (macro ou micro) das un¡dades Bdl e Bd2, nem todo fluxo gravitac¡onal de

massa (des¡¡zamento, no caso) apresenta estruturas com d¡recionamento dispersante. Uma
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provável expl¡caçåo seria a de que este deslizamento bem d¡recionado estivesse canal¡zado

em algum paleo-vale subaquático, o que teria dificultado, assim, a dispersåo de suas

deformaçöes. Consequentemente, somente os atributos estrutur:ris de uma deformação náo

são suficiente para diferenciar as estruturas glaciotectôn¡cas das deconentes de fluxos

gravitacionais de massa. Sugere-se, destra forma, como feito nesta tese, a complementaÉo

destes dados com análises sed¡mentológ¡cas e estratigráf¡cas, para diferenciar os processos

deposicionais e verificar se os dados sáo coerentes, ou não, com o desenvolvimento destas

estruturas, minimizando assim possíveis confusöes. Além disso, verifica-se, também, que as

análises nåo devem se limitar a apenas um afloramento, mas que se devem estender por

áreas adjacentes, permitindo, destia forma, compreender o contexto estratigráf¡co, tanto

acima como abaixo, em que as estruturas estão inseridas.
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7. CONCLUSÕES

1)

As principais contribuiÉes deste trabalho foram as seguintes

As classificações para estruturas glaciotecônicas subglacia¡s baseiam-se, sobretudo,

em características e expressões geomorfológicas, fato que inviabiliza a sua adoção

para o estudo de rochas pré-ple¡stocên¡cas. Desta forma, propöe-se a discriminaÉo

das deformaçöes glac¡otectôn¡cas pré-pleistocênicas através das suas carac{erísticas

descritivas, cond¡çäo esta que resulta nas seguintes poss¡bil¡dade: estruturas
glaciotectônicas rupteis, dúcteis e rupteis-dúcteis.

Caso seja possível identificar em qual ambiente foram geradas as estruturas

glac¡otectônicas, sugere-se o acréscimo do prefixo referente ao ambiente no termo

"glac¡otectônico". Consequentemente, o termo estruturas subglac¡otectôn¡cas seria

utilizado para estruturas glaciotectôn¡cas formadas em ambiente subglacial;

estruturas proglaciotectôn¡cas seriam estruturas glaciotectônicas geradas em

ambiente proglaciais; e estruturas pol¡glaciotectônicas seria a designaÉo mais

apropriada para as estruturas glaciotectôn¡cas geradas em mais de um ambiente

glacial. Observa-se que näo se trata da criação de uma nomenclatura nova, mas sim a

readequação de termos já ex¡stentes, através de uma traduçäo mais coneta

gramaticalmente, sem a repetiÉo desnecessária de rad¡cais (e_9.: estruturas

glaciotectônicas subglaciais, que apresenta a repet¡ção do radical "glacio" e que seria

a tradução literal de "subglac¡al glaciotectônic sfrucúures"), contudo sem perder o

intuito original da des¡gnaçäo. Cabe lembrar, também, que, a repetição de termos

numa mesma frase é comum na língua inglesa, porém na língua portuguesa deve-se

desestimular tal proced¡mento.

O método estatístico de autovetores nas anál¡ses de fábrica dos clastos é ¡nef¡ciente,

pois pode sofrer ¡nterferência quando ex¡ste ma¡s de uma concentração de vetores,

que, no caso, represeniam o sentido das inclina@es dos clastos. A própria análise da

fábrica dos clastos deve ser aplic¿Ìda com muito critério em sedimentos pré-

pleistocên¡cos. No caso de Capivari e Jumirim, por exemplo, a análise de fábrica de

clastos nåo deve ser empregada para def¡nir a direção do deslocamento dos corpos de

gelo, pois os valores obtidos sáo muito dispersos, demonstrando que este

deslocamento pode ter variado de direÉo com o decorer do tempo.

É pratlcamente ¡mprescindível, nos estudos sobre estruturas glaciotectônicas ou sobre

deformações deconentes de fluxos gravitacionais de massa em ambientes glaciais (ou

nas suas imediaçoes), gue se aplique análises estratigráficas e sed¡mentológicas, para

2)

3)

4)
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defìnir a gênese maís provável das estruturas, além de análises estrutura¡s, visando a

obten$o de mais dados para compreender a reologia e a hidrologia destas estrutuÉs.

Estes estudos devem ser aplicados também nas regiões adjacentes, embora em

estudos pré-pleistocênicos, nem sempre seja possível.

As estruturas glaciotectôn¡cas de Capivari e Jumirim são do tipo subglac¡otectônicas,

rupteis (falhas e fraturas), enquanto que, as estudadas em \Mtmarsum e na lslândia

são proglaciotectônicas dúcteis-rupte¡s. Nas islandesas prevalecem as

deformações rúpte¡s e nas de \Mtmarsum existe uma predominância de deformações

dúcteis. D¡ferentemente das demais afloramentos, as deformações de Boituva foram

intefpretadas como decrnentes de deslizamentos de massa.

O modelo reológico do Ciclo Slip-Stick se aplica perfeitamente às estrutuÉs

subglaciotectônicas presentes em Cap¡vari e Jumirim. Embora seja um modelo ainda

em desenvolvimento, considera-se que seja o mais efìcaz para expl¡car as

deformações rupteis nos arenitos e diamict¡tos destas local¡dades. Além disso, as

estruturas analisadas contribuíram, significat¡vamente, para a constataÉo da

importânc¡a da pressäo de água na gênese das estruturas subglaciotec{ônicas e para

o progressivo aprimoramento deste modelo, visto que foi possível verificar que o ciclo

Slip-Stick não é um "caminho de måo única", podendo haver situaçöes em que

algumas etapas não tenham sido desenvolv¡das ou que ienham apresentado,

ocasionalmente, pouco registro geológico, conforme previsto por Bennett (2003). Por

conseguinte, observa-se a importânc¡a dos reg¡stros pré-pleistocênicos na

compreensåo da dinâmica basal das gele¡ras.

As estruturas glaciotec'tôn¡cas rupteis podem ser geradas através de mudanças

nas cond¡øes hldrológicas da base da geleira (e.9.: diam¡ct¡tos deformados de

Capivari e Jumirim) ou através do congelamento dos sedimentos subaéreos (e.g.: os

sedimentos congelados de Hagafellsjökull-Eystri). No entanto, deformações rupteis

formadas pela variação das pressôes de água, ou seja, dev¡do às condiçoes

hidrológicas, nåo såo exclusivas das estruturas glaciotectôn¡cas podendo ser

observadas em fluxos gravitacionais de massa, como é o caso das clivagens

presentes nas deformaçôes de Boituva.

Os pav¡mentos de clastos inferiores e superiores de Capivari e Jumirím são do

tipo inter-til¡tos, em virtude do perfe¡to alinhamento dos clastos e da presença clastos

com estrias glaciais, nas porFes facetadas voltadas para cima, cujas direçóes

apresentam-se similares em cada pav¡mento de clasto.

5)

6)

t)

8)
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9) Com base nos dados obt¡dos pelas estruturas subglaciotectônic€s e estrias glacia¡s,

aparentemente, tanto em Capivari, como que em Jumirim, os avanços das frentes das
geleiras mudaram gradativamente de d¡reçåo, fato que pode ter ocasionado a grande

dispersão das fábricas dos clastos nestas locâlidades. Além desta var¡ação no

deslocamento dâs geleiras, constatou-se que ocorreram 3 (três) avanços das frentes

dos corpos de gelo sobre os sed¡mentos tanto em Capivari, quanto em Jumirim. O

primeiro teria sido responsável pela geraçäo das estruturas subglaciotectônicas rupteis

registradas nos arenito e diamictitos, além das estritas no contato destas litologias. O

segundo e o terceiro avanços das geleiras teriam sido responsáveis, respect¡vamente,

pelas gêneses dos pavimentos de clastos inferiores e superiores. As estritas sobre os

arenitos deformados de Capivari e Jum¡rim teriam sido produz¡das durante avanços

rápidos no deslocamento da geleira durante o primeiro avanço.

10) Os diamiclitos deformados de Capivari e Jumirim seriam sedimentos subglaciais

deposiiados em períodos em que houve condiçôes propícias à acumulaçåo de

sedimentos na interface geleira/substrato, sendo posteriormente deformados em

v¡rtude da mudança das condi@es hidrológicas. Porém, näo existem reg¡stros do

recuo da frente da geleira entre o d¡amictito deformado (Dm2) e os pavimentos de

clastos inferior (PCA) em Jumirim, possivelmente devido à erosåo do till de degelo.

Durante a fase de aderência (sÍck), em Capivari e Jumirim, teoric€mente não houve

deformaçäo, contudo a tensão efetiva sobre o substrato tomou-se täo intensa e

concentrada, que atingiu o ponto crít¡co (o) para a formaÉo de estruturas rupteis.

Neste sentido, vale lembrar que o valor crítico estabelecido pela equaçåo 5 (P" = (t -

C)/4), refere-se à pressão efetiva necessária para a formação de substratos ríg¡dos e

näo ao citado ponto crítico q; e que a aderência é obtida por processos h¡drológicos e

não térmicos, e consequentemente, a geleira ainda era de base temperada.

Em Cap¡vari e Jum¡rim, a formaçáo das estruturas subglaciotectôn¡cas rupteis no

estágio de aderência teria oconido pouco antes da passagem para a fase de

desl¡zamento (s/rp), sendo, inclusive, um dos fatores responsáveis pelo seu inicio.

Ass¡m, à medida que surgiram as fraturas e falhas nos sed¡mentos enrijecidos, o

aumento da pressäo de água foi favorecido, o que resultou no inicio da fase de

deslizamento.

Não é possível conelac¡onar estratigraficamente os afloramentos de Capivan e

Jumirim, em virtude das distânc¡as geográf¡ca e estratigráfica entre elas e,

principalmente, das grandes mudanças faciológicas vertica¡s e laterais, que nåo

permitem reconhecer uma camada-guia, e da presença de inúmeros falhamentos e

11)

12)

13)
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intrusöes de diques e sills de diabásio mesozóicos. Por conseguinte, apesar da grande

co¡ncidência entre os dados obtidos nestas local¡dades, näo é possÍvel af¡rmar que

sejam contemporâneos, fato que remeteria o afloramento de Capivari ao topo do

Subgrupo ltararé. Contudo, certamente demonstram que os avanços e recuos glaciais

do Subgrupo ltararé oconeram com padrões semelhantes nestas regiöes do Estado

de Säo Paulo e que, näo sendo contemporåneos, estão a ¡ndicar que estes padrões se

repetiram de forma análoga nos sucessivos ciclos glaciais já reconhecidos ao longo de

toda a sucessão estratigráfica do Subgrupo ltararé (Santos, 1979; Santos ef a/., 1996).

A Falha Cancela constitui um falhamento do tipo tranconente, pouco reg¡strado na

Bacia do Paraná, e afetou a região de Wtmarsum após a litif¡caçåo dos sedimentos do

Subgrupo ltararé, sendo, portanto, posterior ao Neopaleozóico. Curiosamente, os

pav¡mentos estriados e sulcados no contato com a Formação Fumas são excelentes

camadas-guias, proporcionando estudos cinemáticos sobre esforços transpressivos e

transtrativos.

O diamicitos deformados de \Mtmarsum (PR) seriam estruturas proglaciotectôn¡cas,

semelhantes às mora¡nas de empurão sazonais, que ter-se-iam formado na reg¡äo de

Wtmarsum, durante curtos avanços da frente da geleira, e foram preservadas devido

ao ambiente subaquoso, lacustre ou marinho, que se instalou posteriormente. A

conf¡rmaÉo da oconência de morainas de empunão em depósitos glaciais prê
pleistocênicos brasileiros, constitui um fato Íaro, singular e de grande repercussão no

âmb¡to da Geologia Glacial. O paleo-relevo, subhorizontal, da regiâo de \Mtmarsum

influenciou na formaÉo das Morainas de Empurrão Pequenas ou Sazonais ou Anuais.

Com base nas vergências das estruturas proglaciotectônicas de W¡tmarsum é possível

constatar que, num primeiro estágio, ter¡a se formado um arco de morainas de

empunäo, que, nesta localidade, apresentaria vergência para NW e, posteriormente,

durante um segundo avanço, ter-se-iam gerado as deformaçôes com vergênc¡a para

norte, destruindo, em parte, o arco de mora¡nas previamente depositadas.

14)

r5)

to,

17) De acordo com os dados obtidos na lslând¡a, permafrost pode, oc€sionalmente,

influenciar na formação de estruturas glaciotectônicas rupteis, ao possibilitar o
enrijecimento temporário do sed¡mento.

18) A conelaÉo entre os estudos realizados no neopaleozóico brasileiro (em particular,

Capivari e Jumirim) e as oconências recentes da lslândia indicam que o regime

hidrológico, ou seja, a pressáo de água, teria sido a responsável pelo avanço súbito da
geleira (através da etapa de deslizamento, sþ, do referido modelo). Todavia, também
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oemonsrra que, apos um su/ge, a Dase qa g","ffi
substrato, provocando condições sub-congelantes. Estas ¡nterpretações verif¡cadas na

lslândia são semelhantes às apresentadas para as deformações subglaciotectôn¡cas

rupteis de Capivari e Jumirim, de forma que verifica-se ass¡m que o contexto

apresentado para explicar as deformaçôes neopaleozóicas bras¡leiras tem possíveis

equivalentes atuais

19) Nem todo corpo arenoso intercalado na decantaÉo dos sedimentos f¡nos das

unidades A e B de Boituva teriam se originado através de processos de conentes de

turbidez- Alguns destes arenitos foram formados por fluxos densos, arenosos (sandy

debris flows), possivelmente assoc¡ados a influxos de água de degelo com alta carga

sed¡mentar, ou, altemativamente, como resultado da falência da res¡stência de atrito

em sedimentos inconsolidados, através do gradativo emp¡lhamento de sedimentos nas

bordas da bac¡a, que, desestabilizados, fluíram talude abaixo, na forma de fluxos

gravitaciona¡s de massa do tipo fluxo de detritos arenosos. Estes sedimentos podem,

ainda, ter sido transportados em suspensão por turbilhonamento, a part¡r de

sedimentos inicialmente depositados na zona costeira, provavelmente como

consequência da atuaçáo de ondas, seguida de transporte por conentes para zonas

de predomín¡o de depos¡çäo das argilas. Nota-se, portanto, que a pilha sed¡mentar

exposta no afloramento de Boituva configura um contexto de águas relativamente

profundas, que, no âmbito do modelo sedimentar admitido para o Subgrupo ltararé

(Santos ef a/., 1996), d¡f¡cultariam a interpÍetaÉo das estruturas de deformaÉo

presentes neste pacote sedimentar (unidades A e B) como deconentes de processos

glac¡otectônicos. Além do mais, a presença de horizontes com camadas deformadas

intercaladas com horizontes sem deformaÉo e, adicionalmente, a ausência de

diamictitos capeando os horizontes deformados, reforçam esta ¡nterpretação.

20) Considerou-se que a mais provável explicaçäo para a gênese das estruturas de

deformaçåo das unidades Bd1 e Bd2 de Bo¡tuva serÍa aquela relac¡onada a um evento

de deslizamento de massa. Com efeito, ali os sedimentos eståo bem compactados,

permitindo verific¿rr que houve preservaÉo das estruturas intemas da massa

sed¡mentar e até a formaçåo de clivagens. Desta forma, as dobras e falhas de

empunäo acima da superfíc¡e de descolamento (F¡gura 6.1.5) podem ser

interpretadas, tentativamente, como um registro do deslizamento de uma pilha

sedimentar em condiçôes subaquáticas com o desenvolvimento de dobras da poção

lrcntal Ueading-edge folds) e zona de falhas de empunáo imbricadas, que

representariam a porção frontal deste deslizamento, de foma semelhante ao

apresentado na Figura 6.2.1. Este deslizamento teria oconido no sent¡do SW, mais
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precisamente WSW, e, por conseguinie, haveria uma região mais elevada a ENE, que

teria possivelmente atuado como fonte dos fluxos grav¡tac¡ona¡s de massa. Estas

¡nterpretaÉes sâo condizentes com as de Rocha-Campos (1963), Gama Jr. ef a/.

(f992) e Pires (2001), aduzindo-se que, através das medições estruturais da Unidade

Bd2, foi possível deduzir que a direção reg¡onal de deslizamento do fluxo foi de ENE

para wsw.

21) As estßrturas de deslizamento analisadas no afloramento de Boituva, apesar de

apresentar, em sua parte basal (Unidade Bd1), uma disposição caótica, caracteriza-se,

na porçâo superior (Unidade Bd2), por estruturas deformadas bem orientadas. Tal fato

pode ser conducente à interpretação que as estruturas s¡n-sedimentares deconentes

de fluxos gravitacionais de massa nem sempre apresentam vergência difusa e que,

portanto, estruturas bem orientadas nåo såo necessariamente glaciotectônicas. O fato

das deformações estarem bem orientadas no deslizamento de massa de Boituva pode

¡ndicar um confinamento da massa deslocada.
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