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o r7o Pa?a],¿.á eatá entîe oã dez malores nloø do mundo eø
com¡>zlLmento e deecatga e constLtui-Ête na BegTtnda mal-op bacl'a
htdrográflca da Amérlca do SuL- 5eu curg¿ é dlvidldo eø
trêe trechos: inferToz', nêdlo e au¡>etLor - Eate ttabaLho se
desenvoTweu no tnecho sutrnnLon, mals P.roPrlaøente na ?egLeo
de Porto Rico (PR), LocaLlzada entre a foz do r7o
Paranal>anema e a do t'lo fvinheima, onde aa Pecuiiat'Tdades
BeomonfoLóglcas abrlgam várLos amblentes e subaøbl-entea
fluviaLs e aøsociados -

A ápea fol dlwldlda érøt 5 unldadas Eeomorfológicaa
maToreø e 6 subunl-dadea Eleoøot¡fol-óBlcaa' øapeadas na eøc'al'a
7:70O-OOO-

tlnLdade GeomorfoLógLca Potto Rico: ocorae na øarÉtem
esguerda do rio, øendo conatLtuÍda PeJos atenitoø da
Fotøação RLo Pataná - CorresPonde à au¡erfÍ.cie mals al-ta e
øais antJga do gistema -

RESUIIO

basicaaente aos depósltos col-uvialÊ, con rnuc.a contribulção
aluvial" ,rér base, aendo c,anactenizada Por aP?eaenta¡^
quanttdade de fagoaa oz'Lglnadas provavalmente Pot tr Íocesao
¡,g,eudocárstl,co em cl.Íma ma.ls Éteco gue o atuaf - Datação Pr
termofuminescêncla teve]ou quc, ee.e,eÊ, corltoø d'¿ígua têø Tdade
aupetTor a 4O-OOO anog A-P-

tlnidade Geomotfofógica Fazenda Boa VLota: definl-da
cerca de 7Om abaixo da unidade anterlor, esta unidade teø
øorfogêneae bastânte compiexa que ae LnicTou no P.LeLstoceno
médLo estendendo-ee p?atlcamente até 2-OOO a¡toa A-P. høt>õe-
se de três aubunldades geoøoPfol.óEicas d.lstlntas-

tlnidade Geomonfológica RLo Papaná: conatitufda peLo
canaL do rLo Pataná e gua îêarlectLwa PLanfcie de lnundação -
No tz'echo estudado o r7o fol divtdido eø doLs aeto?eg
confopme e,eu padtão de canaf: a) o setor princl"t¡al. de padrão
auLticanaL onde os canaLs de PrimeLta otdø øão gez'aJ.oente
retll,Í.neos e com g.Lnuog.ldade a umentando f¡a¡a a8 de eegþnda e
tez'ceipa ordem; b) o setor secundátio, gue ae desenvoive na
tlIanÍcie de Lnundação, tem Padtão anastomosado fotmado Por
várl,os canais, fut'os e lwanáa e Pel-o PróÍ¡tio t7o IvÍnheima -

tlnldade Eeomorfol.óelca Rlo Parana¡mneøa: coøP*eende a
planicLe aluviaL do rlo homõnimo sendo Possfvef g,efia¡a¡" duas
subt¿nidades: a pLanicle atual e o telraçto antTga-

As troca,s de procesaoø delnslclonats e eroslvos no
canal- do Pa¡anâ são muito atlvas teeuLtando na mLgração

Unidade GeomorfoLógica Taguaruçu:

VT

continua do taLvegue que, eø al-Euns
56,6m- ano- t -

AB foz'mas de Leito, estudadas Por
ecobatTmetpia, foran cfassl.flcadaÊ em: ondufação
de al.tuna), mega-onduLação (entre O'3 e 1'5ø de
duna subaguoøa (de 7,5 a 7,5m de aLtura) e onda
( che4ando a atLngLr 73ø de al-tura) -

comPreende

EsXudos facLoLóElcoa erù af-Totamentoe, poçoa'
tnlncheLras e testemunhos de sondaqens dos dez>ósitoa
asaocl-ados ao ño Pan:aná permitiram a gua caractetização en

caEoB atlnge até

melo da
(até O'3n

al-tura ) ,
de anel"a



VI I

12 tipoÉ p?tnciPa.Ls, cl-asøLflcados conforme seus ambLentea
sedTøentarea - AgueTes rel-aclonadoÊ dlPetamente aog Proceaøoa
fluvlale do Pan:aná aão: derróE7toø de c'anaf, banra anenoea 'lençoL arenoao, dlque nalãinaf, bacla de lnundação e
poqr¡Løento de dlgue marglnaf. Oø det¡óoitos aeg,ocjados à
ca]ha do r7o, mas não aos pîocesøoÊt fl'uvlais, aão: dePóaLto
de nudáceoa, coLtivlos e de fundo de fago- Fotaø Propostos
modeLoe deposlclonais lnédltoa PaPa digues ma¡g'inais
primántos e de margem eroalva, bem como foL eTabo¡ada uma
amr>La dlecuasão c.t'Ítica entre os modefos de fiteratura
( pptncLpaLmenXe a apquitetuna deposicTonaL ) com a gêneae e a
facTologia doa depóø7tos do n[o Paraná -

Baseado noÉt egtùdoa facl-ol-ógicos dos depúaltos de
inundação foL Pnol¡osta a cvrva "G" de ølgtação de matgem -
Eøe,a curva comÍ>öe-ø,e do z'eglstt'o da dletância peLatl-va çJue
um deterø7nado ponto na PLanfc.le de Lnundação se mantem do
canal., duz'ante o Lnte¡vafo fitoJógico estudado (um pe¡fIl- ou
um testeûunho ) - At¡f lcada em 3O aeçõeg e teatemunhoa obtidoa
na á,rea, a cuîva "G" noatrou-Be nuito útlf nao co*eLaçõea
entre deE¡ósitos fLuvlais, com boa Perspectlva de utlLização
tambén em sedimentos antl"goe -

A aná77øe de miner.alo de at*il-a Tndicou gue o Erande
aporte doø termos finoø eø øuÉ.lmna,ão Provem da cobeptura
r¡edogenlzada dos arenitos doa grur¿os Caluá e Ihu¡u ' Oø
ølnetaie peaados PoP gua. vez Panecedt detlvat diretamente do
embagamento ctLstal-ino ( Gz'uPo Canastra) coû, Ix)uc.a naturidade
no sLeteøa - fu g,ua mê.LorLa as areias do rlo Pa¡aná g.ão

Þroduto do rettabaJhamento de antLg:os del¡ósLtos de canal- 'não havendo atuafmente gz'ande cont¡7buLção da á¡.ea fonte -
A Tntegração doø teeuftados daø datações abeoJutaa e da

paLinofog:1a permltLu o estabefecløento da evoJução cLlmática
do alateÐa rr-f.o Denoa paîa oÊ tiLtLûog 50 - OOO artog - O
prímeiro periodo de aridez , bem definido noe teøt'emunhoa de
sondagem das f.agoas e dos dePósitos de canaL do rio Paraná
encertou há cez'ca de 1O-OOO anoa- Neg,sa éPoca TnLcTou-ae o
FrirnÊirc¡ período úmido gue cu]minaz'la com uzt ótLmo cLLmátlco
em torno de 6-OOO a 5-OOO a¡'Õa A-P- Entre 3-OOO e 2-OOO a¡:os
ocoîz,eu um rectudescimento naø condlç;ões cLLøátlcae' aqul
denoml-nado coÐo segundo FerísdÕ de åridez - A pattlt de 2-OOO
anoa A-P- até os dtas de hoJe' o cLl'ma to¡nou-se mais ameno '
t¡osøibLl-itanto o estabefecimento da atuai mata PLuviaL que
g,obnia toda a re*lão (até a década de 7O, guando foi guage
tota.Lmente removlda devLdo a oculnção econãmica da á¡ea) -

Er¡r¡e úftlno !.ntetvaLo de teml:o foi denomlnado de segundo
periodo rlrnido.

O cow¡artlmento geoøonfoLógico onde øe lnstaLou a bacia
hidrog:áfica do t'7o Paraná coûeçou a Be foÎmar du?ante o
PLlocàno e Pfeistoceno Suf:,etTo¡. g,obîe a SuPetflcie Sul-
AmerLcana - O estabel'ecLnento da g'e¡.ra de Mataca/u ( tardT-
eontem¡torânøo à øa¡,¡a do Maz') velo fonøar o dJvot'tl'uø
aquar:t¡m entre aß baelas do Pa¡.aná e do Papagaat ' O

coqE>artimento do r7o Pan:aná softeu novo aPLal'namento
deiominado Localmente como SuF.ez'ffcle de Guafra' aobre a
guaf coøeç:a a *er eÉtcavado o atuaL canaf do tl'o Paraná '
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O cLlma árldo que ae desenwo]veu duxante quaøe todo o
Pieistoceno perøLtiu o deaenvoJvlmento de Standes extensões
de coltiwLo coûo tanbéû do gtandê pacote de arela e cascalho
e;<7øtente na canaL do rLo Paranâ - Os Pe¡f.odos de meLhotla
cLLmátLca gue Ee sucedez'am nc, HoLoceno proPiclaram Õ

desenwolvløento de uøa etrtensa Pfanlcle de lnundação
ar4TLoaa por onde meandrava o tlo Paraná - O est¿ídto atuaL,
de desaJuate hJdrolôElco e BedLmentar foi c¿uøado 'provaveJ-enente, Pot lntepfetêncLa tectdnica-



ABSTRACT

This study TnvoLves fhe geomorphoLagicaL, sedimentoJogicaL
and guaternary evoLtttionaL aspects af the Upper Para¡tá River
at Porto Rico (State Pataná, Brazll)- The aLLuviaL r:lain is
composed by a braiciecl system (naln channeL ), with j-s-Jands

and sandy Ltars; and å anastamoslng system (invoLving
seeon1lary channeLs, tribtttaries and a compLex of swamgs,
pooLs and naturaL Levees). Fiver dl-qcharge in [ts uppe?
botrse varies from I,4OOm3.s-r to [],OOOna.s-7 (mlnimun of
2,55ome.5-L and maximum of 33,74On3.s-a)- Soltd dlscharqe
reaches 27X706ton.y-I for suspended sediments and
SXTOaton.y-l for load anes. Througlt echobatlmetric survey,
trecl form-q Í,rere groupecl 7n riapLes, megrlppLes, dunes and
-qâncl wavea.
Studies of the sedlmentoLogy, heavy mineraL-s, cLay mineral-s
and facies architecture was app-l jecl to the maior
geomorphoLogical- unities and their -subunj ties -

Preilninary pal-inoLogicaL studies s/ror+¡ that dttrlng the Upt>er
PJeitocene the årea was domineted by ErassLand ancl sår/al?a-s
under dryer conditions. Since the LteSinning of HaLocene
there has been a EeneraLTzeted transitio¡t t.o hunid phase and
the present BroadLeaf Farest occ¿¡pjecl the areå in the Jast
2,OOO years B.P.
The hypothesis Js -stlpgestec/ to explaln t'he evoJutian of the
areå : 7 ) the first geontorphoLogicaL cttttLine of the Parana
River catehment iniciated during tlte PLio-PJeistocene; 2)
the aLLuv jaL vaLl-ey hTas filled up by aLLuviaL-coLLttviaL
delsoslts at the end of PJeistc¡cene; 3 ) tectoni-qm and
cLimatic changÌes (Atlantica Clinatic Ot>tinun) generated a
new vaLJey bottom (5 to Bm beJow the former LeveL) and a
wLde meandring plain was l:ttilt u¡r; 4) recente fJuviaL syste¡n
createt! a new terrace 3m ahove the norma.l water Level".

IX
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1- 1. ObJetlvo

Capftulo 1 INTROUTçÃO

O rápldo e deeorganizado deeenvolvlmento
populaclonal e econômlco que, nas últLmas quatrÒ décadae vem

ee impondo à região Noroeste do Eetado do Paraná e Sudeeto
de Mato Gr,oeeo do Sul , desencadeou um l"nteneo processo de
degradação åmbiental , cuJa coml>reen€rão e dlneneão não eäo

alnda totalmente conhecldas. O empobrecimento do eolo, è

eroeão aceLerada tanto na zonâ rural cono urbanô, a

contamLnação e exauetão de aqillferoe, o aBBoreåmento de

drenagene, a extlneão de vázeas eão al8una dog lnìlmeroa
problemae lmedlatamente ldentlflc¿íveie na reß1åo. O rlo
Paraná, certaü¡onte um doe prlncll)ale ecossltstemês da reglão,
teve 6eu ¡>roceego de degradação lnlclado Já há nulto tempo,
sendo o repreaamento a prlncLpaL lnterferêncla antnópica em

Beu Blatema hidrológlco e li¡nnoÌóglco (Agogtfnho et aJ. 1990

e Stevaux, en preÞ. ). A área reI)retrê,dê da bacla, que nê

Ê no contato coû o absoJutaaente novo g.ue
encontrêDöE o werdade ttaæn¿e aûttgÒ.(llarcel Prougt )



década de 60 era aproxlmedamente 1000
oe 13O0O kna com a llrevlgão dè ch€gar
flnal do eéculo (Flgura 1.1).

l,riRl0¡)

1900-o9
l9ro-r9
t920-29
r930-39
r94{)-49

r950-59
1960-69

t970-79
t980-89
1990-99

?

krìz, ultråpaesa hoJ e

aos 2O. OOO kme at,é o

Figura 1.1. Aurentt da áreå represåde da bacia hidrográfica do rio
P¡raná (de Agostinho et. aJ, 1990r fig. 2)

Oe nalores trlbutárloe do ålto cureo do rlo
Paraná como o Tletê, Grande, Paranapanema e Aguagu foram
vlrtualmente traneformados em uma euceeeã.o de uginas
hldroelétrlcaÉr que lhee alteraram totalmente o curBo. O rLo
Paraná, com uma exteneã.o de 8O9 km en ternltórlo braElÌelro,
tem apenas 500 kn em condlção llvre' eendo quë netade dlseo
deverá eer modlflcådo pelo fechamento do reservatórIo de

Porto Prlmaverâ (CentraIe Energétlcas de São Paulo - CESP) a

Ber conclufdo err 1995. A hldroelétrlca de IIha Grande ' cuJo
proJeto encontra-Êe atual-mente susPeneo, eLl!ûlnarl"a o tlltlno
trecho Lótlco do Paraná superior.

Frente a eaee Þanorama, entldades federale e

eetaduale como F'INEP, CNPq, CONCITEC (Conse1ho de Clênc1a e

TecnologLa do Eetado do Paraná)' SUCEAM ( Superlntendêncla de

Controle do Amblente do Eetado do Paraná), entne outrag, vêm
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I)atroclnando proJetoa que viBam a dlagnogé e mltlgação do

x0e1o amblente reglonal . A Univereldade EetaduåI de Marlngá'
tendo em vleta a auå. funPortâncla reglonal, elabofa e

executa, por melo do Núcleo de Peequlea Llnnológlca e

Aqüicultura (NUPELIA) e do Grupo de Eetudoe

Mult ldfsc ipl Inaree do Amblente (GEMA), várioe ProJetoe que

abrangem toda a gama rnultidlec lpl lnar doe eÊtudos

amblentale. A malor Parte deaEes ProJetoE se desenvolve na

reglão de Porto Rlco (PR), local onde êsta tege fol
desenvolvida (Flgura L-Z). Dentre esses proJetos' Be8uem

abaLxo oE que estlveram diretam€nte envolvidos . no trabalho
ora apreeentado:

Anáflse Seoattblental e ecatoxlcológloa da
pJanÍcie afuvlaJ. do rio Paran¿í, FINEP (1987,11989).

Construçãa de sonda vTbrat6ria
coz'er" ), CONCITEC (1988).

Est¿áeto na Unlve¡'eLdade de ClncinnatL com o
Prof. PauJ E. Potter e no Batafhão de Construção
do Exépclto, Ðlvisão do rlo Ohlo, Eøtados Unldos,
CNPg, de 9,t2 a 9,t3 de 1988 -

Curso de Pós-graduação en EcoJaßLa de Aguas
Continentals, CAPES,¡CNPI, ( 1992-1993).

EgtáElo no fnøtLtuto Naclonal. de Llnnofog¡ia
com a Ðz'. Edmundo Drago, Univereldade do Lltotaf
com o Dr. MartÍ.n frlondo e na Unlversldade de
Buenos Alrea com o Dt'. Jorge Codlgnotto 'CNP*/RHAE, de 16,t6 a 16,¡7 de 1992-

ConsuLtoz'la do Pt'of. Dr. KenltTro SugaTo da
Univez'sldade de São PauLo, CNPq/EHAE (J992).

AvaLlaçã.o do Potenclal. mlnera] da GruPo Bauru
no Estado do Paz'aná, MLNEROPAR ( 1989,/J991) -

Mapeamento geoLóglco e geotécnico do
Muntcf.pio de [Jmuarama, PR, SUCEAM (1988-1990)-

BoLsa de doutarado, CNPq (1989-1993)-

( "vlbro-
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Figura l-2. Locålizaçäo da área de estudo (Iriondo,
eI., 1991, .od. por Stevaux, er prep.)

Durante o deÉenvolvimento deeta ¡>eBqulsa
deparou-ee com a imenea carencla de lnformacõee aobre uma

ánea que, I)ârêdoxal-mente, eatá llmltadê por duas das malores
hldroelétrlcas do mundo I Comparado coû! oe trechos médlo e

Infenlor do rlo Paraná eerta reglão (trecho EuÞerlor )

1,988, Agostinho et



5

encontra,-Ee malÊ de 50 anoe atraeada em relagão À obtengão
dê dêdoÉ eedlmentofóglooÐ, Eeomo¡rfolóßlooe e llu¡nológlcoa.
Cono exemplo, o InËtltuto Naclonal de Llnnologia (INALI ) erû

Ssnto Tomé, Santa Fé, Argentlna, hé nale de duae décadae Já
produziu r¡m mapa geomorfológlco em sernl-detalhe da planfcle
aluvlal do r1o Pêrêná. (Irlondo, L972 e Irlondo & Drago,
1972), bem como dlepõe de dadoe hldrolóßlcog (carge crugpengê

e de fundo, hldrogramas, etc. ) deede o lnlclo do eécuIo. Na

re81ão estudada, os dados må14 antl8oe provêm da eetaçåo
fluvlométrlca de porto Såo Joeé e conetltuem-Ee apenae

rnedldae de vazão, obtidse contlnuamente deede 1964.

Noe últlmoe anoe, con a acelerada ocupagão
dae áreå.g ribel¡rlnhae, várioe amblentee fluvlals de

desconheclda importâncle ao ecoBsletema local, sofrera¡rt
fortee lu¡pactoe, anteg mesmo de senem caractenlzadoe. Ieeo
vem diflcultar a lmplantação de proJetos de maneJo e
recuperagË,o deesas áneaa.

Como esta tese fol parte de um proJeto
mult idlec ipl inar, procurou-Ee amI)llêr sua abrangência êm

reLação åoÊ temae abordadoe, como têmbém houve uma

preocupeção no modo de al>neeentagão doa dadoa, de forma a
torná-Ia nale rltf I e aceeelvel- aos peequleadoree dae nale
varLadae áreaa de eetudo que atuam nâ rcglão (geólogoe,
geógrafos, botânlcoe, zoóIogoe, qufmlcos, etc. ) Os egtudoa
eedlmentológ1coB, geonorfológ1coe e hldrológlcoe, alladoe
èquelee envolvendo palinologla, mLcrofóeeeie, datagõee Ca.¡ e
TL perurltlram a anÁIlee dae condlçõee atuale e pretérltae do
eietema, que por Bua vez eervlrão de baee par:a prognogtlcer
a tendêncle evolutlva do Eletema. Aaslm aendo' eate trabalho
teve como obJetivo:

- Eatudar a facToLogia e o arcabouço eatratigzáflco
dos delúsltos asaocladoa ao ¡lo Para ná aa área de Potto
Rl-co, PR;

- Eaboçar a Geomonfol.ogla e a }larfogenêae da área
eetudada;
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. hractenizar al.gune Flg.?âÐetpog da dlnâølc,a fJuvlal. e
detetÐJ.¡nar eua Lqpottâncla no slatema;

- Reconstl-tutt: a evoLução amblentaj do alsten dentrodo contexta georctfoJóglco,
¡>aleoc)inÃttco.

L-2- A área de estudo no contexto geomorfológlco e geológlco
regJ.onal

O rlo Paraná é o déclmo rlo do mundo em

co¡nprlmento, â Begunda malor bacia de captação de Amérlca do
Sul e o princlpal rLo da Bacla do Rio de Ia Plata (Fl8urê
1.3). De elua naacente na confluêncla doe r1o8 Gr.ande e
Par-nafba (Lat. 2Oo) até a foz no eetuárlo do Rio cle Ia
Plata, próxlmo a Buenoe ALres, Argentina (Lat. 34S), o rlo
Paraná percorre cerca de 3.780 km. A bacla hldrográfica do
rio Paraná tem u$¡a área de 2.80O.00O km2 e drena toda porcão
centro-eul da A¡nérica do Sul, deede aE bordas doe Andee
Orlentale até e Serra do Mar, ao longo da coðta AtlÂnttca-

aedLænto7óglco e

olr

r{tssrssrPPt

AT{A Z ONAE

o 600 loo ¡.Ð 2000 æo
¿tstãncta (n)

O arcabouço geológlco deesa bacla conetltui-
ee prlnclpalnente por rochas sedlnentaree e vulcânlcae dag
beclae do Paraná e Choco, cuJae bordae sã.o formadao pelae

Figure 1.3. SéçüE¡
tr¡never¡¡i¡ doE rioi
â¡åzonàs (er óbidos) r
llirsissippi (er Vick¡burgl e
Paraná (n¡ áre¡ de eetudo)
lodlflcado d¡ Sfoli, 1984,
fig. 3.



elevêcöes orlentèIg doe Andes e peLae ¡rochåE pré-cåmbrlanag
do EEcudo BraEllelro I norte e êËte (Petrl & FuLfêro, lSBg).

Tradlc ionalmente os fluvlóIogoe braellelroe o

argentlnots admltem pÊ.ra o rio Paraná uma dlvlsã,o trlpartlte
de eeu curao: trecho guperlor, da nêscente até a catr¡tacão do

rLo Paragual (Lat. 27oS)i trecho nédlo, deeee local- até a

cldade de Dlamante, Argentlna (Lat. 32oS) e trocho lnforLor,
até o nlo da Prata. Tendo em vLeta å.el hLdroel6trLcae
congtrufdâE no trecho braeilelro, Drago (1S90) propõe å.

dlvleão do curso do Paraná em dole ãlstemas: o eietema
lntensamente represado, ou superlor, conpreendendo o trecho
em eolo braeilelro, e o eletena Llvr"e para todo o rcsto a

JueånÈe.

L -2 - t. Caroterl"zaçAo geornorfológlca

A bacla hldrográflca do rlo Parená aI>reger¡ta
u¡na rede de drenagem groooelramente centrfpeta que se
dietrlbui eobre o quadro da Bacla Bedlnentar do Paraná. Eaee

arcabouço geológlco proplcla uma certå lnreEularldade entne
a face orientåI e ocldental doe planaLt'oa que conatl-tuem o

corpo central da bacia (Figura 1.4). Em São Paulo, Mlnas
Gerals, Paraná e sul de Goláe, ae cabecelrag de drenêgem

desenvolvem-se em terrenog crlBtêllnos de difcrentee
altltudes eendo que oe rios adentram-ee até o rlo Paran6
atraveesando o grênde lLneamento de "cuestac" da serra
Geral . Em Mato Groeeo do SuI , oa dlvlsonee coincidem com oa
altoe da serra de MaracaJu conetltufda de rochae da Bacla
Sedlmentar do Paraná (Ab'Saber, 1955 e Rulz, 1963).

De acordo com a compartlmentagão

EeomorfoLógfca propoeta por Juetue (1985) e JuBtuB ei aJ-
(1985) pêra o mapeêmento EeomorfológLco ao ml.l1onéelno da
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Folha SF 22 - Paranêpanema (ProJeto RADAMBRASIL), a área
êÊtudêdâ eEtá reglonslment€ contldê, em ordem hlerárqulca
decreecente, no Domlnio Morfoeetrutural dae Baclae e

Cober:turas Sedlmentanes, Reglão Geonorfológlca doe Planaltoe
do Alto Rlo Paren6 e na Unldade Geomorfológica dos PlanaltoE
Rebalxados -

Cue,sl¿ le

(aoo asi.1

Figura 1.4. EIoco-diÂgrÅoa co¡ a
hidrogrÁficå do âlto rio Paråná
tiq. 2).

Neeea compartlmentação conslderam-Êe tnêe
nlvelB taxonômlcoe hierarqulzados õeÊundo Bua ondern de
grandeza. O "táxon" de malor abrangêncla denonlna-ee donfnlo
morfoeetrutural e repreeenta aÊpectoe geo¡norfológicos
derlvadoe do arcabouço estrutural reglonal e do cor¡rcnente
J.ltológlco, como tr>o)r exempJ.o oe grandea maclçoa de roohae
crlatâllnas, baclae eedimentares ou mesmo grandee domfnlog
de acu¡oulação recente como aÊr balxadas lltorâneae. Um

donfnlo morfoeetrutural pode conter eubdlvleðee que

repneeentam o eegundo "táxon" denomlnado reglEo

geologia e a geo.orfologià da bàciå
(íod. Ab'Sàber, 1954 äpud Ruiz! l9ó4,

C¿esl¿ de
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geomorfológlca. Taie compartlmentoe não rnale ee deflnem pelo
controLe causal doe elementoe 8eológ1coe, mae eetão
eseencialmente Ilgadoe a fatoree c1lnátlcoe atuals ou
pretér1toe. A lntervenção tectônlca dá-ee l>on melo da
epirogêneee dlferencLada em reLação às áreae contfguae e do

tectoniemo recente l-ocalizado. AePectoe Pedológlcoe e

ecológicoe eão também elgnlflcatlvoe.

A tercelra compartùnentagão correeponde às

r¡nl-dades geomorfológlcae, åE queie ele deflnem como u¡n

arranJo de formas de relevo f ielonomlcarnente gemelhêntea em

Eeuc tlpos de modelados regultênteg de uma determlnada
geomorfogênese. EBta é expllcada Por fatoree Paleocllmátlcoa
"e ou por outrog (fatoreg) relaclonadoe è natureza doa

domfnioe" (Juetus, 1985, p. 12). É oportuno sallentar que

este termo hlerárquico utitizado peloe referldog autoreõ não

correeponde ao adotado neeta teEe, onde Poeeul abrangêncla
multo mais Locallzada (ver caÞltulo. 3).

DomÍn7o llotfoestruturaL de hctas e
Cobenturas Sedlæntarea: eBta compartimentação engloba a,

quaee totalidade da área correePondente à bacla hidrográflca
do rlo Paraná, onde oB relevoe fora.¡n modeladoe em

Iltologlae sedimentaree de ldade PaLeozólca e meeozólca, con
predominlo de rochae arenosaÉ, e, em parte, por baeaLtoe da

Formação Serra Gera1. Reeobrindo eeeae l-Ltologlas ocorrem

eedlmentos cenoz6lcoe Pouco a não coneolldadoe rePresentadog
por depóeltos coluvlale, alúvio-coLuviaie ' aluvlale e

eluvlals.

RegTão GeomotfoLó*tca Pl.anaLto do AJto B7o

Pananá: esta região ocuPa todo o eudeete do Eetado do Mato

Groeeo do Sul e norte do Eetado do Paraná' eendo

orlginaLmente denomlnada de Unldade Geomorfológlca Bacla do

Al-to Paraná por Al-neida (1956)- Apreeenta ulna aparente
homogeneidade de relevo onde ee deetacàm extenêoe Plana1toe
que mergulham suavemer¡te em dlregäo ao vale do rlo Paraná.
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Sua al-tttude varla de 1000 a 12OO n na borda ocidentaf
(eerra do Cadeado, Eetado do Paraná) até 2OO m nas
proxlmldadee daquele rlo, voLtando-ae a Ee elevar novamente
para o interlor do Eetado do Mato GroEeo do SuL (eerra de

MaracaJu). Eetes pfanaLtoe constituem oÉt grandee

fnterfhlvioe alongados doe rloe Plqulrl, Ival , ParanaPanema,

Tletê e Grande na margem egquerda do rLo Paraná e Sucur'lú,
Verde, Pardo e Ivlnhelma, na dlrelta. Apregentam toPoe
tabularea e vertentee Ligelramente lncl1nadas, êa quêIe
Ab'Saber ( 1969b) referlu-se como "vagtoÊ chaPadões

arenltlcos do oe6te paufleta". Sua cobertura BuPerflclal'
vla de regrê, apregenta-ae lntlmarnente relaclonada com a
rochå do subet'rato, eendo encontradoe doie tlpoe PrlnciPaie
de textura: as ârgllosas onde vêm a fornar Latoesolo Roxo

eobre oe baeaLtos, e aE arenoÊaa, aa guaie Popp & Blgarella
(1975) atribufra¡n a denominação de For¡naçåo Paranaval.

UnLdade GeoøonfoJögica PLanaftoa Rebat.xadoø:

conBtltuL-Êe baslcamente de relevoe extenËo6 e hou¡ogêneoE

escavadoe em rochae doe Erupoe' Bauru, Caiuá e

secundarlamente da Formação Serra Geral , v1a de regra,
recobertas por formaçõee superflclåls autóctones de

conetltuição êrenoaa ou arglloea no co,so do baealto. Juetus
(1985) dlvtde a unldade em duas áreas: a) áreas de dlvieoreE
de água e altoe lnterflúvioe e b) áreae de balxoe
interflúvloe e aplainamento bei¡¡a rio.

O prlmeiro ca6o correcPonde aos dlvleores doe

prlncipais rlos da bacla, eendo que Eua altltude nunca

excede oe 700 n e vem deecendo ru¡no ao rio Parená atlnglndo
cotað próxl¡¡aE a 300 m. Neeee local é comum a ocorrêncla de

morrots tegtemunhoe (morro doe Trêe lrr¡ãoe, PR e r¡orro do

Diabo, SP), que evidenclar¡ cerca de 100 a 150 n de denudagåo

cenozólca. Santoe (1987) e Fernandee (1992) egtudando ê
p:rimeira localidade conclulram que eeÉtaa elevagões eão

reatrltês aoe depóeltoo do Grupo CaIu¿í, endurecldoe tr>or umê
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dtag6neee local e dlferenclada, aseoclada provavelmente a

atlvldadee hldrotermala e ao Êigtema de LLnea¡nentoe lilW-SE.

Ae áreae de balxoa lnterflúvlos e

aplalnamento belra-rlo correePondem àe euperflcieE que vão

deede a borda doe dLvleores d'égua até oa valee doe

principale rtoe, apresentando altitudee que varlå¡n de 5OO a

25O ¡n (Juetue, 1985; iluetue et aI .' 1985 e Blgarella &

Mazuchowskl , 1985). Eetae áreae eetão melhor caracterlzadas
na margem dlrelta do rlo Paraná (Eetado do Mato Groeeo do

Sul ), onde conetltuem extengae acumulagõee coluvlaie e

cohlvto-aluvlaie. Tanbém fazem parte deeta ánea oE dePóBltos

o temaçoe aluvlaie do rlo Paraná e Eous PrlnclÞelB
afluentee. É neeea ánea que eltua-ee a reglão de Porto Rlco,
eetudada negta teee .

Blgarella & Ab'Saber ( 1964) e BlgarelIa et
af. ( 1965) egtabelecera¡n um modelo Pa,ra a evolução

morfogenétlca do Braetl Centraf baeeado en EuperffcleE de

aÞlainamento reglonal atuantes durante o Terclárlo (Flgura
1.5). No decorrer do Paleogêneo fora¡n conetrufdae trêe
euperffclee correspondenteÊ aoa PedlPlanoe Pd3 (Ollaoceno),
Pd2 (Plioceno Inferlor) e Pdl (Plloceno Superlor,/Plelgtoceno
Inferlor). Bi8aretla & Mazuchowski (1985) aflrmam que

remaneecentee da calha de drenagem deste úItimo PedlP1ano

ainda eão egtr>arsamente locallzadoe eob a fortna de tèrr69oa
elevadoe conetltuldog por cêElcêlho (denonlnadoe Tpdl).

Dole nlveis de pedlmentagão repreeentadoe
pelos pedlmentos P2 e P1 e tseuÊt reePectlvoe terragos
fluvlale Tp2 e Tp1 eetão embutldoe no Pd1 . No Nl{ de Eetado

do Paraná o Pedlmento P2 tem u¡r¡a extensã.o s.reel baetante
repregentativa o que levou JuEtue (1985) a coneidená-lo eom

neemo eûatue de Pedlplano, denomlnando-o pedlPLano "belra-
rio". Bigarella & Mazuchowekl (1985) tendo em vleta o

conelderado por Jugtue (op. clt. ) deflnlram novamente o P2

como pedlplano PdO,



Figura 1.5. Esque¡å das relåçûes espaciais entre as diverses superficies
degràdecionåis e agradacionais. Pd - pediplano, P - pedirento, Tdp e Tp
- terraçoe corresFondentes respectiva¡entE e pediplåno e å pedirentor Rc
- ranpas coltvio-aluvi àrer, Tc - baixo terråço de cascafhor Tv - terraço
de várzeå, To - planície de inundåçlo åtual (de SigarelIa & llåzucholskir
l?85, fiq. 8.2).

Alteraçõee cllmáticas durante o Quaternárlo
deram onigem a uma gucessão de terraçoe com caccalhelrae que

BlgareLla et af- (1965) atrlbufrem as deternlnèçõee Pl,/Tpl ,

Ic2, TcL, Tv até atlnglr aÊ Planfciee fluviale atuale T0. O

eBtabeleclmento da correlagão da área de eetudo com aB

prlnclpê1s superffcfeË de aPlalnan¡ento, definldae Por
dlversos eutores pêra o S e SE braslLelro, eebanrou em

grandes dlftculdadee (TabeÌa 1.1). O grande nì1mèro de

denomlnaçõee, a falta de dataçõea abeolutag, a eEcala
difrencleda de cada trabaLho e a deeconsideragão da

lnfluêncla tectônlca no eetabeleclmento da euPerffclee Por
algune autores foram oe prlnciPale fatoreB que colblrârn a

correlagão a que Be Propunha.

1î



Tabel¿ 1.1. Correlação enÛe as superlicies de aplainameDto e evetrtos geomorfológicos propostos por dir.ersos autrlres pÐra o SE brasilei¡'o e
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I-Z -2. CaracterizagÉo geológlca

Cerca de 60% da é.rea da bacla hidrológlca do

AIto Rlo PananÁ é conetltulda peloe anenltog do Cretáceo
Superlor pertencenteÉr ao€r grul>oe Bauru e Cqiuá, EeguldoE dos
besalt,os da Formação Serre Geral e da aeqflêncle permlana da
Bacla do Paraná. Apenae r¡¡na eetrelta falxa que cincunda a

borde orlental da bacla, retstrita àg cabecelrae de drenagem,
constitul-ee de rochae crletalLnae (Fleura 1.4).

O Grupo Bauru é composto pelae fornaçõee
Santo AnêÊtác1o, Adamantlna e Marllla, ocorrendo na porção
nordeete da bacla, ê montênte da foz do rlo Pananapanerna. O

Grupo Caluá, seEit¡ndo a nova proposição de Fernandee (1992),
é conetltufdo pelas formaçõeE Rlo Paraná e Golo-Ere,
aproxlmada.nente equivalentee Àe fáclee Porto Rlco e Mamborê

de Jabur e Santos (1984).

Fernandee (op- cit.) canecterlzou várloa
ambíenteo que conflgurevam r¡.r¡ cenár1o domlnado por cllma
eeml-árido a árldo no qual foran depoeltadoe oe menclonadoe
gnul>og. A bacia era preenchlda por r¡m eistema de J.equee

aluvlalE I>erlmetralmente dletrlbuldoe e que vlera¡r
conetltulr e Fo¡rmação Marllla. Pare o Beu lnterlor
deeenvolvlam-se dole sieterûas fluviais entrelaqêdoe cuJoe
reglstros eedlmentares correepondem àe fornaçõee Adamantlna
e Uberaba. Para SW na reglão do Pontal do Paranapanema,

Norte e Noroest€ do Paraná e Mato Grosso do Sul a arldez era
rnaie lntenea chegando a atlnglr condlçõee deeéntlcae. Neeee

amblente foram depoeitadas ae formaçõee Santo Anaeùáclo, Rlo
Paraná e Golo-Ere (ae duae irltfunae pentencendo ao Gnupo

Câluá ) .

A deepelto da facloLo8la pertinente a cada um

doe ambientee depoelclonaie, Êeus produtoe 6edLmentareB

epreser¡tam compoelçõee multo aemefhentee entre 61. Anállee
I>ormenorlzada dae lltologLae dae váriae unldades doa doie
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grupoe rev€lou "tendênclae de eimllarldade". Conetltuem-ee
baelcamente de quartzo-arenlto ParciaLmente eubarcoeeano, de

conelderáveI grau de maturidade ¡nlneralóglca, vla de regra,
apresentaxr¡ oe grãoe cobertoo por uma Pe1lcula ferruglnoea
que thee fûrl>inge coloragåo marrom avermelhada' com

tonalldadee arroxeadas devldo å Presença de arglla
lnterettclal ( Fernandee, 1992 ) .

No ent'anto, a malor Parte da área está
cobertê por um manto de uraterlal arenoeo ou argLloeo de

orlgem coluvla1, ou secundarlamente, eluvlal com eêPeagurê

euperlor a 25 m. Eetae fonmegõee euPerflciale, meemo quando

de orLgem comprovadamente alóctone (recobrlndo paleoseolos
ou Llnhas de pedra, por exemPlo), apresenta.rt grande

vlneulaÇão com a rocha do eubetrato. Deesa fonrna o latoeEolo
roxo, de texturå maie argllosa, recobre oE basaltoa da
Formaç&o Serra Geral, Igualmente, oe depóeltoa Buperficlals
arenosoa euperpõem-ee aoe arenitoe do Grupo Caluá.

Stevaux & Fernandez ( 1991) âgruParam oa

depós1toe euperficlaie do Noroeste do Paraná en trêe
categorlae: 1) depósitos de cobertura de u¡odelado de

dLesecação (Formação Paranavaf); 2) depóeltoe eubaquoeoe de

baclae locallzadas e

aseocladoe à drenagem princLpal .

Det¡óo7toe de cobe?tuna de model-ado de

dJ,g,g'ec,açäo ( Formação Patanavaf )'. Popp & Blgarella (1975)

denominaram Formagão Paranavaí a cobertura arènoså que se

estende I>or todo noroeste Parens.enee, oeste pauligùa e

eudoeste do Estado do Mato Groeso do SuI, correspondendo
pratlcamente toda a área de dlstrlbulçäo do GruPo Caluá.
Embora oe referLdos autores tenha¡n atribufdo a eaeê formação
uma orlgem colúvlo-al.uvial, Santoe (1987) crltlca o ueo

Lndevido do termo como unldade I ltoeatratlgráfica ' ì.¡ma vez
que tale depósltoe apreÊentam-se ora como col'úvlo
dlecordante eobre o "arenito Caluá", ora apreeentando

3) depóeltos co hlvlo-aluvlale



confâdo gradatlvo, EugerLndo orlgem pedogênlca a l)artlr da
?eferldê rocha. A eeção-tipo da Formaçã.o paranaval encontrå-
Ee numa voçorocå na cidade homônima (Noroeete do Eetado do
Paraná), onde foram deflnidee quatro seqilênclaa arenoaaa -
I, II, III e IV - deltmltadae por euperflcleo que nefletem
lmportantea modlflcagöee no quadro tr)aLeocllmátlco reglonal
durante o Quaternárlo. De um modo geral eEta formagão é
compogta por êrela flnê, verlando de multo flne a nédia, bem
seleclonada, de coloração caetanha averme lhada, com
varlaçõee nas tonaLldadee emareladae, eebranqufçadae e
arroxeadae. Apresenta-se Inconeolidada a pouco concroLldada,
com aopecto geral maciço, podendo contudo, apreeentar
estruturês cruzadas lnclpientes e estrutunaa de dleetpação.
JugtuÊ (1985) inclulu na Formagã.o Paranavaf aB carêpagaÉ e
coura9aE
prlnclpalmente no dlvleor das bacias doe rloe lval e
Pigulrl.

DepósLtos subeguoeoa de bacjas Local.Tzadasz
ainda muLto pouco eetudadoe, ea6eg depóeltoe fora¡n
menclonadoe pela prlmelra vez na llteratura por Stevaux &
Fernandez (1991) que deecreveram uma ocorrêncLa na rodovl-a
BR 487, no trecho que llga Campo Mourão a Tunelrae do Oeete
(PR). Neeee l-ocal ocorren pacotea de 3O a 80 cm de arela
flna a médla, vermelha acaatanhada, uraclça, argLlosa, com
concentraçõee locaie de óxidos de manganêe e clastoe de
argila concentrados na base da camada- Intercalados aog
pacoteB araenosos ocorrem camadae de 10 a 50 cn de anglLlto,
vermelho a rosa arroxeado, Ia¡ninado, com narcas de rafzee e
impreeeõee de caulee e foLhas. AnáI1ee dlfratonétr1ca de
ralos X e eneaios de quelma revel-ara¡n gue o materlal ê
conÉtltuído eesencialmente de caullnita ( Stevaux &

Fernandez, op. clt.), o que reeealta sua tmportância
econômlca como matéria prlma para cerâmlca refratérla.

ferrug inosas
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Det>óaltoe col.tivTo-af uwiaTø aaaoclados às
drenagenø:, corregpondem xrialg eÉpeclflcamente aoel depósltog
que l)reenchem oE paleovâles e que devldo àe suaa

caracterfËtlcâs geotécnlcês vêm conÊtltuh aÉr grande€r áreês
de plsco ao voçoroca.mento e movlmentação de eolo no noroegte
pa,re.naense. A evolução deeeee depóeitoe fot egtudada por
Stevaux & Fernandez (1991) e vla e regra, inicla.n-ee com a
de¡>oelção de colúvio e alúv1o arenoÊto provaveÌmente de cllma
árido que preenchem un vale anterlornênte eÊcavado ( Fle¡¡ra
1.6). Nu¡na eegunda faee ocorre a inetalagão de u.û¡ Elgtema
meand¡rante con extenaae planlcleÊ de lnundaçõee rlcag em

matérla orgânlca. Pogterlonmente eEaaa baclao fonam

eepultadae l>or eÊpeaga cobertura coLuvial ä.renoga. Com a
Inteneificagão do lrroceÊreto de voçorocamento que afllge a

reglão noe últimoe 4O anoe, a malorLa deeeae pequenêe baclee
estão cortadae por profundae Incleões que chegam atlnglr oe

arenitoe do Gr-upo CaIuá que thea conËtituem o aubetrat,o. Os

referldoe autores resealtåm a lmportâncla econômlca deeeeE

dep6eltoe no tocante a proepecção de turfa e prlnclpalmente
de êrelå quârtzogå. Estäo também lncl.ufdoe neete grupo aE

caacaLhelrae maie altae aesocladas aoe rloe Ival e Plqulrf,
deecrltae por Dehlra et al-. (1981).

Maie próxlnoe às calhae doe Srandes rloe
encontrarn-Be, em dlferentee nlveie, várioe depóEltoe
rudáceoe de idade e eetratl-Srafia ainda mal conhecidae.
Provavelmente o eetudo rnale comPleto sobre oÊ depóeitoe
rudá.ceos da reglão eeJa o eLaborado Por Arld & Barcha
( 1971) , onde fol propoeta a Formagão Rlo Grande parê

denomlnar oe caecalhos ocorrentes na margern dlrelta do rlo
homônimo, na dlviea entre oB eetadog de São Paulo e Minae

Geraie. Anterlormente Rulz (1963) eatudou oe caecalhoe que

ocorrem próxlmo À cldade de Trêe Lagoae (MS), nas eecavaçõea
para a conetnução da hldroelétrica de Jupiá. A1 oe rudáceoe
formau¡ um pacote com maie de 60 u¡ de eepeseura ao qual o

referido autor poÊtuLa ume ProvenlêncLe Ilgada ao rlo



.L È'

Sucurlú, vlndo portanto de oeete. Arld e Bercha (op clt. )

aventerem a poeelbllldade de correLagåo, ee nã.o ffelca, ao
menog temtr¡orêf degsès depóaltoe com a l'ormacão Rlo Grande
por elee prol>oËtê. Guldicclnl e Fernandez da Sllva (1572)
formalizaram lltoestratlgraflcamente oB rudáceoe degcritoÊ
por Rulz (oe. cit.) com ê denomlnagão de Formação Três
Lagoae -

a- EslÁcto DE EscavArcÀo Dos
¡neuros o¡ ¡on¡¡¡cÂoc¡ruí

c- MUDANçA pnn¡ cL¡m¡ Ántootseul-
ÃRtoo, vaLEs assoREADos poR ato6
ENlnELAçADOs OE ALTA CAROA

Figura 1.ó. Evolugto dos
d renager do H e l,ll¡l do EÊtådo
22r.

A- ASBIENÍE OE RIOS ¡IiEANDRANTES @¡I
pLÂNrc¡Es 0E tNUNoaçÃo aaGtLos^,8.1
ca 6M MArERta oRGÂNrca. açÃo oE Cjr
L¡,V¡O PROr'INDO OAS PARTÊS ALTAS

O- RETOMADA DO PROæSSO EROSNO CO

exPosrdo oos oepósrros.

depósitoË coIúvio-àluviais associados à
do ParånÁ (Stevåux & Fernandez' 1990' fio.
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Pogteriormente Ful-faro ( 1974 ) eetudou aB

câscâlhelras da nargen dIteltå do r.1o Paraná e de Éreuet

prlnclpêls afLuentee deede Paranafba até Naviraf (no Eetado
do Mêto Groeeo do SuÌ). O refenldo autor tdentlflca dole
gr.upoÊ de caecelhelrae denomlnadoe "Geracão Quartzftlce" e
"Geração Calcedônla", onde oa depóBftoe dos pnlmelro t1po,
topograf lcamente måls a1to, eeriam r¡ale antlgos que oa
oegundo, que aparecem em cota.a lnferloree. Bogglanl et aJ.
(1991) eetudando em detalhe a composlção deeeee rudáceoe
tr>ropuõera¡n a mudanga na denomlnação da Geragão Calcedônla
pana Geragão Agetê.

Na. margem eequerda do rlo Perané l>ratlcamente
nã.o ocorrem depósltoe de planlcle de Inundaçäo con exceçåo
daqueles agaoclådocr aoB vaLec¡ de eeue prlnclpaie afluentee.
São baetante eigniflcatlvae as cêÊcålhelråe do rlo Plgulrf,
Ivaf e Paranapanema. As duag primefrae com uma compoalgäo
onde predomlnam ágata, Êflex e calhaus de baealto, €,

tercelra apresentando cornpoel-ção eenelhante rnalÊt å lnclueão
de blocoe e eelxoe de quârtzLto, guartzo, gnaieee è g¡ånlto.
ALgumaa cascalhelrae do rLo Paranapanena têm alnda poslcåo
eetratlgráflca contradltórla, Sobreiro Neto et a-I. (1981) e

Fernandee (1992) consLders$ oa rudáceoe que afloram em

Malrá, Luplanópo1ie, Cafeara e Centen¡írlo do Sul (todoe
munlcfplos do Eetado do Paraná), no fado esquendo rlo
Paranapanema, como pertencentes ao Grupo Caluá. Por outro
Iado, Juetue (1985), Stevaux & Fernandez (1991) e Jabur
(1992) conelderam .estea depósltoe como maia recenteg e

aesocladoe À calha do rlo Paranapanena.

Eetruturalmente a reglão eetá llnltada entne
os allnhamentoe São Jerônl¡no-Curluva e Rlo Alonzo (Fulfaro,
et af. 1982) que dellmltam um compartlnento baBtante
tectonlzêdo, onde o Arco de Ponta Groeea e oE erìxa.ne e de

dlques NW-SE eão seue el-emento6 mals repreÉentåtlvoe (FL€ura
1.7, toÞo). Oe reflexoe male localizadoe deesa eetruturação
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èBtäo expreasog ÞeloÉ morrog testemunhoe doe TrêE lrnãoe
(Guarlaga, PR), Trêe Morrlnhoe ( Monte Caetelo, PR) e do
Dfabo (Teodoro Sarnpalo, SP). A forma alongada na direção Nll-
SE das duae prfmelrae elevaçõee e lntenea diagêneee
åpêrentemente aeeociada ê proceaEoa hldrotermale (Santoe,
198? e Fernandee, 1992), Eugeren influência de atlvldade
tectônlca deeee compartimento. Os fatoe que a€ seguê[r
corroboram a ldéla de que o tectoníBmo contlnuou ativo na
área, infLuenclando fortemente a hlgtórla geológice do
próprlo rio Paraná.

Jabur (1992) reallzou um perfll geológlco ao

Longo do rfo Pananá evldenciando umê compartlmentaçã.o er¡

blocoe elevadoe e rebalxado€r que alteran sensivelmente a

eepeÊtcura do Grupo Caluá (Fleura 1.7, baee). Tanbém Maack
( 1968) coneldera o leito do rlo Parané como uma "fenda" cor¡
¡novlmentação doe blocoe orlènta1 e ooldEntal . No perfil
geológlco da hldroelétrlca de Porto Prlmavera ( THEMAG, 1980
e Noguelra Jr., 1988) a diferenga entre o topo da F'ornação
Serra Gera] mostra um deeniveL de 10 a 15 n ao longo do
talvegue do rlo Paraná. Muito embora leeo poaBa aer
expLlcado como eroeão diferencleL numa superffcie pré-Caluá,
a hipóteoe de falhamento não deve Ber deecartada. Rulz
( 1963) avente. ea€rê posslblfldade parå expllcar umê

dlferenga de 43 m no poslclonamento da r¡eema euperffcle
(topo da Formação Serra Genal) na região da bênnagen de

Juplá, no llmlte entre os eatadoË de São Paulo e Mato Groeeo
do Sul .

Co¡no já fol menclonado, u¡na caracterletlca
multo comu¡n no curBo euperJ-or do rio Parané é o

deeenvol-vimento de ampla planfcle de lnundação quage que

excLuelva¡nente nå Bua margem dlreita. A planfcie varia de 4

a 1O k¡n, eendo que ae porçõee mafa eetreltae coincLdem com

pontos de eatrangulamer¡to ("node pointB") de Ereu padrão
multicanal . Baeeando-ee noe dadoe de eondagene obtldae nae
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hldroelétrlcae de Ilha Sol-telra (CESP, 1983a), Juplá (CESP,

1983b), Porto Prlnavera (THEMAG, 1980 e NoÊuelra Jr., 1988)
e na peequltsa tr>ara ê constnução de uma ponte na foz do rlo
Ivaf (Dalcon, 1987) pode-se obeervar que noc pontog de
eetrangulamento a eapeEBurâ da coberturâ åluvlal é bastante
deJ.gada chegando locaLmente a aflorar ae eoleirae de baealto
ou de arenito, que constituem o Bubatrato dos depóeitoe
fLuvlale na érea. É baEÈsnte ougestlva a ldéIa de que a

ocorrêncla dessae soleLrae tenha sldo l>ropiciada pela
aeceneão de blocos dellmltadoe pelos llneamentoÊ tectônicoB
Nhl- SE e pela próprla "fenda" do rio Paraná sugerlda por
Maack (l-96É]). A carência de dadoe lmpede a congtatâção male
segur6. deeta hlpóteee .

As planÍclee de Inundaqão do rio Paraná, vla
de regra, abrem-ae em forr¡a tri-angular nae deeembocadurae

doe princlI>als trlbutárloa de Bua margem dþelta Anambal ,

Ivlnheina, Pardo, Verde e Sucurlú). Nesses locale a planlcle
aÌuv1al e áreae aeeocladae chegarn a atlnglr até 3O kn de

exteneã.o e deeenvoLvern una eérle de terr.aço6 e lequee
aLuvlals de várlos tamånhos (ver unidade geomorfol-óglca
Fazenda Boa Vleta Leque nae flgurae 3.1, 3.2 e na carta
geomorfológ1ca do Anexo 1). Eeee fat'o Bomado å fo¡rte
aaÊlmetrla do canal do rlo Paraná, que Ée deevla ¡>arå. Eua
margem esquêrda, Já fora¡n lnterpretadoa por Irlondo (1988)
como de controle tectônlco. Já Potter & Stevar¡x (1988)
adlantam-se maið sugerindo um tectonlamo gerado por bloco
com baeculamento agcendente ( pequeno melo-graben) como

controLe parê eÊrsea alargamentos locals de áreas aeeocladas
à planfcie aluvlal do rlo Paran¿í.

Contudo, alguns autores como Juõtus ( 1985 e

1990) e Juetus et af. (1985) atrlbuer¡ uma regpongabilidade
exclusLvâÍ¡ente cllmátlcà ås construçõea deg plenfciee na
nargem esquerda do rlo Paraná e ne aselmetrla de eeu canal".
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Na concepgão deÊ,Bee autoreB, o cllma do Mato Groeeo do Sul
fol, durante a htetória quaternárla da bacla, malg árldo que

o da borda feete, poeeibilltando êsslxn o transPorte nale
efetlvo de sedimento peloe trlbutárloe ocidentais do rio
Paraná. Tale rloB, com alta descarga eól-lda conetruireut
verdadeiroe deltae em €,uats deeembocaduraÉt ' emPurrando o r1o
Paraná para a margem eequerda e deeenvolvendo aE largas
planicies da margem mato-grosgenge .



1-3- AsradecLmer¡tos

Multeg pec eoaer e entldadee colaborarå.n neate

estudo e, rneemo Podendo torner-ee um pouco canaatlvo êo

leltor, goatarla de expreeear a todos o meu agradeclmento'

Ao Ðr. Paul.o MtJton B- Landln' meu ProfeaeoÎ de
GeoloeTa na graduação e orlentador no mestrado e doutorado '

Ao Professor Ðr. Pauf E- Pott'er PeJa amlzade '
Tncentlvo e pacTente coLaboração no eetudo da r7o Paraná '
Tambén aíradeço o caplnho pecebldo dulante meu estáglo na
Untveraidade de Clncinnatl, EUA.

Ao Praf. Dr. SéreLo EstanlsLau do AmaraL PeLa
amlzade e Pefos bons moment,os de convlvência na InPérlo'
Agradeço tambén a ee,merada tevisão do ëexto.

Ao Prof. Dr. fssa C- Jabup, gue colocou-me em

contato com o r7o Paraná aLertanda-me de seus desafloø'

Ao Prof. Ðr. Kenlttpo SuEaTo e Pz'af' Ðr' Arnando
M- Colmbra pe-Ia crftTca e discuesão do texto e PeLa retldão
com que conduziPam momentol dlffceis deste ttabaLho' Ao
Prof. KenitTra a*radeço tambén Por te¡"-ne lntraduzido nos
estudoø do Quaternárlo e po? ter' øldo consuLtot do proJeto
da FINEP no z'7o Pataná.

Aos amigos Prof. Dr. Vicente J. FuJfaro e Ppof'
Dr. Setembrlno PettT PeJa coJ-aboração recabJda' Ao PtlmeinQ
agradeça tanbén .poP teP sldo cansuftot do ProJeto gue
tnlclou os estudos no rlo Paz'aná-

A coie*a Eeógrafa Maria Teresa Nóbrega PeJas
produtlvas discttesõea sobre a geomo?foJogia e-mlcz'onorfoJo*Ja. Neste tiftlno aegunto agiradeço tambén a
coLaboração do Prof. Dt. Renato E. Andtelg.

A co.leea Ðra. AJlce Takeda PeJa amlzade e Pel'a
dedlcação dispenàada na cnlação de un EtuPa de Pesgul'sâs
fJuvlats na Univer'sidade de Marlngá-

Ao eminente Jlnnófogo Ðr. Ednundo E' Drago e sua
eÉrpoaá a b7ö f oga D¡a . Inéz Eøcurca de Drag:o ' dTretora do
Instituto NaclonaL de Linnofo*Ta INALI' Sto' Tomé'
À¡eentina, pela atenção com gue me receberam du?ante 75 dlaa
de- est,áel:o e peJa contpibuTção dada ao eøtudo JinnoJög[co
deste trabaiho.



15

Ao Ðn- Mantfn Irlondo da Univerejdade deJ LjtoraL,
Sanþa Fé, Argentlna, pel.a atenção com gue me aco.lheu eln gua
caaa e peJ.a contîLbu7ção no tocante à GeoJogla do
Quaëernárlo da bacla do ria Paraná.

Ao Dr. Jorgie Codlgnotto gue ne z'ecebeu
tlniwersldade de Buenos Alres dando-me oPortunidade
dlecutir a EÊtîatlÊtafla do Quaternárlo Suf Ameticano.

Ao Prof. Dr. Max Brandt Neto do fnstituto
Bloctências, Letras e Clênclas Exatas da UNESP ' Caml¡ue
São José de R7o Preto, peJaø ldentifTcacõeg
argTLonintrals Por neTo da nlcto5copla eLatrônica
varreduz'a.

Ao Prof. Dr. Antônlo Chrlstofol'ettl Pel'as
dlscussões sobre a GeomorfoLogTa FLuvlal e pefaø sugeetões
gera.la Í)ana eÊta teee -

Ao Dr. Luiz A. Peøsenda do Centto de Energia
NucJ.ea¡" na Agricuftura (CENA), da Unlvereldada de São PauJo"
Plracicaba, peJaø dataçõee PeLo nétodo do Ct¿.

Ao Ðr. Mu ZhlsuTo chefe do Laboratórlo de
GeocronoJogia da tlnlversldade de Pequln pel-a Paclente
orientaeão na coJeta daÊ amost?as e Pel'as dataçõee peJo
método da termoLumlnescêncJa -

Ao Prof. Ðz'. S. ltlatanabe do Instltuto de FÍeJca da
Unlversidade de São Paul.o gue g:entTlmente Ptoceeeou aJgumaa
an¿íl- 7 ses de temoLumTnescência.

A Dra. Hetty BeÍtofdl-Pomar do Inetituto Naclonaf
de LlnnoLogia, Santo Tomé, Argentina, Po? sua contribulção
no tocante aos estudos da cangâ suaPenga do z'7o Paraná -

Ao Dr. Steven L. Fornan da Unlversldade EstaduaJ
de Ohlo pelas sugeetões e blblTostafla sobte o nétado de
datação poz' termo Luminescênc ia -

Aos colegas Oecar V. A. Fernandez, Sét'87o Luiz
Thamaø e ManoeJ L. dos ,Santos pela aJuda nos trabal^hoa de
campo e na criaçãa do SxuPo de tz'abalho aobre o rlo Paranâ
em Marlngá- Ao tiJtimo agrade¡o tanbén a gÌentlJeza de
îornecer-me dados de g?anul-ometPia, ninerals Pesados e
várias fotograflas usadas neste trabaLho -

Ao colega Praf. Dr- Molsés G. Tessfer e Bua equiPe
do fnstituüo de Oceanog:rafia da univarsldade de São PauJo
Flefo e1tá*lo fornecido a u¡na LaboratoPigta de ninha egulPe e
F¡eJa paciente orlentação na congtrução de uma øonda
vlbratórLa .

na
de

de
de
de
de



?6

Aoe coJegae geóJ.ogoe Vlcente Gigl-7o Neto,
Francll.do V. Lopes e todo o pessoaL da Azevedo & Travasøos
PetróLeo. Ap?oveito F.az'a homenagear a coz'agem, Plonelz'Lsmo e
determinação com lue eÊga empreÊa vem enfrentando â
proÊpecção do petróJeo no BraslL ' @ue .seu Euceggo slrva de
exempLo à Tnlciativa Pr.lvada brasiJelz'a nesge camPo e
at Tvldade .

Ao BataLhão de Construção do Exér'cito Amerlcano,
ÐLvtsão do Rto OhLo, Estadas Unldas da AmérJca, Pefo egtáELo
Lá desenvoJvlda.

Ao CNPs, FINEP, CONCIIEC, MINEEOPAR e SUCEAÌí peJo
apaLa flnanceiro recebldo P.a¡a esta Pesqulsa.

Ao Grupo de Eatudos MuJ t Tdlsclt:Jinates do Amblente
(GEMA) e NúcJ.eo de PeaquTea em LlmnoJogia' IctTo)ogla ê
AqüTcultura (NUPELIA) da Universidade EøtaduaT de Marlngá,
onde grande pa?te deste trabalho foi desenvolvido-

Ao Instltuto de Geoclênclas da Univez'sidade
de São PauJo, aeus profedso?eø, aJunae de póa-graduação e
funcionálios peTa amlzade foîmada neg.ges mais de 14 anoa de
convivência. En ¡>articuJar agradeço d,g aenhotas Maria
MadaJena B- llatazo Ventupa e Reglna CéJia MoJlnaro da
Secreta?1a de Póe-graduação PeJa atenção e emPenho com que
auxi 17 aram-me no-c Jnú¿?eros ProbJ.emaã Êu?8!dos ao .fongo desøe
tnabal.ho .

FinaLnente agradeço à nlnha guerTda Gelva e
meus fllhas L!.vla e RafaeL gue Pacientemente apoiatam-me
nesta enpreita.

E no tinaL, aa TaPreesões dos revezea e
das alegpias gue acompanharam todos
eaacra anoí c'aJ.aram-me tão I,¡ofundament€,
g.ue hoJe eu não conalgo Lembran-re de
tudo seo uma lndesctltÍvel g,ensaçeo de
meLancoLla e gzatidão -



A natureza nuLtldlec 1pl lnar doe estudos do

Quaternário submete o leitor de uma determlnada for¡nação a
defrontår-se com conceltoE e terminoLogla.a multaa vezee dele
deeconhecidoe. En vlsta dleeo, dada è divereldade de
peequlsadoree que poderåo utlllzar-Be degte trebalho
(geóIogos, geógrafos, biólogoe, Ilrmólogos, etc. ), neEte
capltulo õerão trêtadoa, expedLtanente, êl8uns pontos que

contrlbulrão para o maior aprovelta¡nento do texto ora
apreoentado. Para alguns tal leltura parecerá óbvla e

deeneceeeária, mae certamente eerá de grande va]1ê èqueles
não famlllarl.zadoe êorr a geologls e a geonorfologla.

Neste capltulo, tembén, egtão apregentadas
algumae crltlcas, comentá.rl,os e opiniõee quanto a modelagem
doe eetudoe eedfnentológlcos e geomorfológlcos fÌuvlaie, que

em parte, foram frutoe de eugeetõee e dlecuseõee cor¡ vÁrioð
colegae (Stevaux, 1991) .

Capltulo 2 @NCBITOS B DEFINIçõES GE8AIS



2-L- Acertos e desacertoe entre a Sedlnentologfa e åGeomorfologia Fluvta].

Há aele anoÉ eactlevl em mlnhe dleeertagåo de
meBtr6.do: "Model-o Depo6lclonal é u¡¡a concepçã.o ldeal baeeada
em lnforr¡agõee recente. e antlgê' do arranJ o trldrneneional
de fáclee e com o qual Be ldentiflca un SLatema
Depoelcl-onaL" (Stevaux, 1986, p. 6). A força de um ¡nodelo
eetá na õua caÞacldade de recompor aa caracterfeticae do
amblente dapoeiclonal - ee um r1o - a geometrle do canel e
da pl-anlcie de lnundagão, a paleohtdrologla e o padrão do
canal, tendo em vleta a prevlaão faclolóElca.

A caracterlzação doe modelos deposlclonale
eÉtá fo'tèmente baeeada no pnlncfplo do AtuaÌteno: aE féclee
fluvlale são eetudadae em rloe atual-e, gerando modeloe
I>revlslonale l¡ara depóettoe antigos. Contudo, ao s€
trabal-har com a eedlmentação recente, princlÞalmente no caao
de depóeitoe fluvtaie, deve-ee conelderar que aE fÁclee
examlnadae näo necesra,rlêmente corne J.ac Lonar¡_ee aoe
ÞarÂmetroB hldrológlcoe do Blatens. vlgente, mâB multats
vezeg, 6ã0 teetemunhos de condlcõeE eediû¡entareo pretérlt,ae
diferentee. A velocidade dae mudançaet nt¡¡n alstema fluvtaL é
tal que raranente Be encontra uma eltuagão de aJuEte ou
egullfbrlo (Rhodee & Wlll1aurs, 1gZ9). As Erandes barnae de
caecalho depoeltadae no canal do rio paraná eerlar¡ herança
de um cLlna senl-drfdo pretérito ou reurobillzação de
caBcalho em grandee chelae de freqilência eecular no cllma
etuaÌ?

Una ráp1da revlsão bfbllográflca noe
trabalhos male conhecidoe da
Geomorfologla Fluvlal revela, de lmediato, o dletanclamento
na abordagem er¡tre as duag clênclae. Apóe a lelturê de uma
das princiÞale referênclas da geomorfologla fluvlaL o
"FIuvlaI Proceee in Geomorfology" de Leopold et aJ. (1964) o

Sedl¡nentoLogia e da
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ÊedlmentoloElgtê tem a Lncômoda eensagão de que aquele
"emaranhado" de fórmulaa não va1 aJud6-Io a care,cterizar o

padrão de canal de u¡na determinada aeeoclagão faclológica.

Tqlvez quem primeiramente tenha tentado
regoLven eete problema foi Ftek (1944, 1947 ø 1952) no eeu

antológlco trabalho de caracterlzagão do balxo cureo do rlo
Mieeleelpl . Neese trabalho o referldo autor elaborou male de

SOOO eondagene e deflnlu Õ modelo dePoË1clona1 Þara o

Biatema eatudado, como também prevlu sua evolução até 1980.

Nas décadas de 60 e 70 a comunidade geológlca, ávlda por
modeloe, paaaolr a apllcar o caso do MleeieeiPi Parê oe!

deltas e rLos e todo o mundo, sem levar em conelderagão que

o modelo apreeentado por Flek englobava o Produto flnaI de

uma evolução onde ae caracterfstlcae fluvlale e deftalcae
foram Be modificando conforme as varLagðee endógenae e

exógenas do slstema. Abueou-eo do prlncípio do Atuallemo.

Backer (1978), na lntrodução de seu antfgo
eobre pal-eohidrol-ogia comenta, com certa ironla, que oE

sedlmentólogoe fluvLale sã.o extremämente otlmlstae quanto à
resolução previelonal de eua clência, cuJa Pedre flloeofal
correeponde ao€r modeÌos de f¡íclee, e aPregoa que o

compJ-emento de um nodelo previelonal deve ter embutldo a8

observaçõee paleohldrodlnâmlcas - Talvez o male pretencioso
årtlgo eobre a apllcação dos modelos faclológicos ÊeJa o de

MlaIl (1985, baeeado em AfLen, 1983), onde êParece o

concelto de Anállse de Elementos Arqultetônlcos como

panacéla dos sedl¡nentólo8os (se no texto orlglnal o

mencionado autor não aflrma ProPrlamente 16Ê0' tanto seus

eeguldoree como õeua crftlcoe aseirû o entendera¡n). No

entanto, como Ee verá a aegulr, o menclonado concelto vem

recebendo aclrradae crlticae de alEune sedlmentól'o8oe
(WaLker,, 1990 ) .

Deega forma, seelue noe próxlmoe ltena \rma

pequena dlecuseão eobre os acertos e deeacertos entre oÉ
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modeloa Bedlmentares e geomorfoLóglcoB encontrados na
llteratura frente a algune exemtr>loe obtldoe no rlo Paraná.

2-l-t- EvolugÉo dos conceLto da GeomorfologLa o
Sedlmentologla fluvLal

Desde Heródoto (484 a.C. ) con suåÊr

observaçõee eobre o delta do nlo Nllo, paeeando por. Leonando
da VlncI (1452-1519), Vereniue ( 1622-1650) entre outroa, â
preocupagã.o eom os procesaos e produtoe fluvlals eBteve
presente em toda hletórla da Civlflzação. Co¡no nas outrq.e
clênclâs modernas, foi durante o eéculo paeeado que, tanto a

Geomorfol-ogla como a Sedlmentologla (aqul colocada cono um

ramo da Geologla) pasgêram a eer tratêdae elstenatlcamente e

teorlzad€.a a partir de dadoe clentlflcamente obeervadoe.

CharLes LyeIl em 1830 publlcou "PrlnclpLee of
Geology", uma dae mala lmportantes obras da Geologla,
dedlcando clnco capituloe do prlmelro voLume a delta6 e

rloe, onde åbordou a evolugão de meandroe, desenvolvimentoa
de avulsðes, formaçõee de barras ârenotsag, depóelt,oe de

inundações, etc. Seesent€, anog r¡aie tarde W. M. Davie tratou
a "Fluvlologla" malg detafhadanent,ë dando-Lhe um enfoque Jé
clara¡nente geomorfoLóeleo. O referido autor em 1898 e 1899

desenvolveu a claself l-cação de rloe de acordo com aeue

eetádloe de deeenvolvlmento no clclo de erosã,o - Jovern,
naduro e eenl,l - þem como reconheceu oE padrões fluvlale
meandrantee e entrelaçados .

Atualmente oE eËtudoÊ eedinento lóglcoe e

geomorfológlcos que envolvem a geraçåo de modeloe fluvlale
tocam em sela tr)ontoe eEBenclals:

1. geomorfologia fiuviaL deacritTvaz
envolvendo aE caracterleticae flslcas doB rios e lequee
aluvÌale, eua evolução e a varlação da nascente à foz;



2) Beono?fologia ffuvlaf guantT¿ativai
lnterrelação entre ].argura, profundldade, decllvldade,
deecarga, elnuoeldade e carga õedimentâr (Seometrla e

hldráu1 ica ) ;

3) estuda de tz'anÊpo?te sedimentar
lnvegtlgaçõee do "entralnement," sedlmentar, taxa de

traneporte e mudançae texturalE â Jusante;

4) formas de Jeito: aua. forma externê e

egtrutura lnterna em relacão è profundldade do canal ,

velocldade de fluxo e tamanho da partfcula;

5) eøtudo de fácjes: reconheclmento doe

várLoe componentes Lltofógicoe de um depósito fluviaL, com

eua aeeociação de etstrutut'âÊ sedlment,arêg, bem como eeu
reLaclonamento eepaclal , tênto vertical (clclos) como

lateral . Propiela a generaLlzação em forma de nodeLoe
faclológlcoe baeeadoe em Walker (1S76) e r¡ale recenternente
err MIaII (1977, 1978 e 1985);

6) paJaohldráuJ 7ea: tentar a reconetrução
quåntltatl-va de antlgog rloe por meio de eeus dePóeltoe. Por
Ber um eetudo altamente especiaLlzado, a paleohlodráu1lca
acabou õendo tratêda eeparadamente doe estudos facllóglcoe
(Backer, 1978 ).

É um concelto que evoluiu deEde o motivo
depoÊIclonal de Vleher (1965) até ee conetituln no errênJo
trldlmenelonal de "eLementoe arqultetônlcoa" de MlaI1
(1985). Os sedlmentólogoe divldem oe modeloe de dePoelção
fluviaL noe tipos de padrõee dos canale de rLoe atuale' ou

eeJa, entrelagado ( "bralded" ) , meandrante ( Ia¡nftico e

peêmltico), anaetomosado ( "ånastonosing" ) e retilfneo. A

2-L-2- Modelo depoelc lonal fluvlal
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próprla dlflculdade de epllcagão deeeee modeLos faz com que,
na l)rátlca, seJam coneiderâdos apenaB dole tlpoe prlncll)ê1e
- o meendrante e o entrelaçado. DeEBee, a grande ¡nalorla doe
tnabalhoe reallzados eão do eegundo caeo.

Mlall (L977) montou o perfil vertl"cal doe
depóBltog doe rloe Scott, DonJec, P]atte e BlJou paaeando a
coneldená-los como motivos depoelclonal.e fluviale pêra
ldentlflcação de eedlmentoe êntlgog. O meeno autor,
pogterlormente (Miall, 1985), fez u¡na crltlca eevera è

utllizagão de perfie vertlcâlÊ e dos notlvoB deposlclonâlB
na lnterpretação de pal-eoamblentee, propondo uma netodologla
baseade noe "elementos arqultetônlcoe" de Allen (1983). Esee

nétodo conel-ste nê subdivlÊão dos depóBLtoê fLuvials em

euites locale formadae por um ou mals påcoteB de r¡¡n grupo de

oito eLementoe argultet6nlcoe trldlnenelonâIs básicos: canal
(CH), barra de caecalho e fonma de l"eito (GB), eedlnento de

fluxo gravltaclonal (SG), forma de lelto arenoeo (SB),
macroforma em "forget" (FM), depóslto de acresção lateral
(LA), srela Iamlnada (LS) e eedimentoe flnoe de lnundação
(OF). Tale efementoa eã.o macroformaB que em malor ou meno8

proporgão eBtarlam presentee noe depóeltoe fluvlaLe (Flgura
2.1).

Baseado na combinacão doe eLenentoa
arqultetônicoe fluvlalE, MlalI (op. clt. ) compõe 12 eetlloe
arqultetônlcoe fLuvials onde estapiåm contldae aa
combinaçõee mâ18 frequentee doe eletemag fluvlals, não

exclulndo, contudo,. a posslbllldade de conblnagðee lnédltae
a cada caso. Flnalmente conclul gue:

"the archltectural eLementg have beca¡ne the
norm for purpoae of comparaelon, the 'fra¡nework'
and guide for future obeervatlons, the Predlctor
1n new geological eltuatlone, and baele for
hydrodinåmic interpretatlon" (Miall .I9Ê5n Þe8.
299).
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Figura 2.1.. Ele¡ento¡ arquitetônicos oåiores- Legenda dÀs fÁcieË (Gr,
Sp, Sh, etc.) na t¿b. 5.1, Fá9. 1O1. (]lod. de lialI, 1995, fig.1).

I o... - r.o,n

Imedlatarnente I>odem eer feitae
crftlcae aoE excetsaos poaitivlstas de Mlal,I:

GB Grov€l 8o. ond 8€dforñ

a) parece óbvlo que uma viaão trl-dlmensional
do regletro aedlmentar (grandes afloramentoe com seçõee em

várlas direçõee) proporclone um grau de reeoluçåo ûìu1to
êcLmê doe motlvots depoelclonal"E ll,neares da modelagem
fêcloLógica tradiclonêI (Walker, 1976 e 1984). Contudo,
torna-Ee lmpraticáve1 em eubeuperflcie, onde o ace8eo è
rocha dá-ee apenas por teetemunhoe de eondagene e perfle
elétrlcoe. NeÉ'ee cåao o I)róprlo M1al1, no m€smo arti8o,
conclui que:

SB Sond 8âoform

:==..-1-=:::==- -:- -----:._-_=:--= si

LS Lorñrnored Sond

--=
Ol' Ov6/bonk É,ôè.r

a lgumas
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"the vertlcaf proflle ¡nethod erl11 probably
contlnue to be uÉed and wlll contlnue to have
the same klnd of predl-cative våIue".

b) lValker (1980) crltlca o r¡étodo dlecutldo
no tocante ao valor prevleional. Uma vez que a comblnagão
dos elementoB arqultetônlcos é, eegundo eeu próprlo crlador,
"almoat ln1Im1ted varlable", não há baee para prevleão. Em

outraÉ Þalavras, o reconheclmento de um dêtermlnado elemento
pernrlte ê¡pén¿rÊr a prevlgåo das fÁclee cont,ldaÉi no pr:óprlo
elemento, Eendo lmposðfvel prever onde procurar por canal,e,
for.mae de }elto, barrae de caecalho, etc.

c) Alnda Walker (op. clt.) acreacente. que a
AEA ( "archltecturêI-elenents analyel-s" ) não oferece umå.

referêncla mal-s genér1câ påna um elstema depoelclonal como

um todo. Cada comblnação do elemento arquftetônlco é tratada
como {rnlca, e na aueêncla de uma norma, não há meio de ee

eaber Be o exemplo lndivldual é eemelhante ou multo
dlferente de outros, "thle le sedlnento loglcal anarchy"
(V'IaLker, ap. clt. ) .

0 do pedräo dos rlos é dlscernldo peloe tLpoe
de arranJoe eepacLale que o Lelto apreaenta ao l-ongo do rLo,
eegundo o que €,e observa na dfunenÉão plana: "cono ae foaae
vleto de avlão" (Leopo1d et al. , 1964). Eeeee autoreB
cLaeelflcam os cênaLs fLuvials en retllfneog, ¡nesndrsnteg e

anaetomosadoe (no eentido atual de "bralded", como ee verá
male å frénte), eendo tal- claeelflcagão critLcada l>or
utllizar parâInetros dlferentee para a deternlnaçÉo dae
categoriae (RuËt, 1978): méandrantes e retilfneoB eão

deflnldoe em função da elnuoeldade, ao paÊtgo que

"anaotomoeado" pelo nrlmero de canale.

2-1-g Tlpologlå doð cånals fluvlale



PoÊterlormente Schumm (1963) elaborou u¡na

nova classlficação aseociando oe trêe pêdrões de Leopold eú
al-(1964) com outros parâmetroe envolvendo o predo¡nfnlo do
tlpo de carga tre.neportada (fundo, mlsta ou euspenea ) e o
"fndice de slnuoeldade" (que é deflnldo pela relagão entre o

talvegue e o comÞrlmento do vaLe). Neesa claeeLficagão
exlatên 06 tlpoe reto (slnuoeidade menor gue 1,1) ,

tranelcional (1,1 a 1,7) e neandrante (superlor e 1,7).

Chltale (1970) tambén fez uma obgervagão
eemelhante e tentou uma cLaeslficação baeeeda
hlerarquicamente no n{rmero de canal.ø e, eecunderlam€nte na
sue formê:

a) canaf únlco Peto
slnuoso
meandrante
tortuoËo ( ou 7t'z'egt¡J.ar )

b) transicTonal

c) canaL núftiplo ramlficado
entrel-açado
reticuJado
deLtalco
Labirfntlco

Brlce ( 1964) lntroduz o "lndlce de
entreJ.açamento " ("bralded lndex") que é exprecao pela razão
entpe o dobro da eoma doe comprlmentos das ilhae e barrae do
trecho, divldldo pelo conprlmento do trecho do canal medldo
no taÌvegue (Flgura 2.24). Anál"ogo ao fndice de
entreLaçamento, Rr¡st ( 1978) conceltua a intensldade de

ontrelagemento extr¡r.eÊEo tr>elo "Þarâmetro de entrelagemento"
("bralding pârameter"), que é obtido peLo n{rmero de barrae
contidae num comprlnento de onda do canaL. A obtenção deseee
valoree, contudo, é baetante cor¡pl-icada: aE barrae são

móveIe, e Iseo altera contlnuamente os e6aes fatorea. Por
outro lado, obeervagõee feltas nâ chela ou nê Eeca podem

ta¡nbém alterar o lndlce e o parânetro de entrelagâmento,
conforme a expoelção ou encobrirnento dé.s barrae. Exiete



tarnbér¡ uxûa dlflcuLdade urulto grande na deteru¡lneção do
comprlmento do meandro e da barrq na maiorla doe rloe. Deeea

forma eetee parâmetroe åcabaram em deeueo I¡elê malorlê doa
geomorfólogoe f luvLale.

'V4,, 1 1

,l [', Jjto Lm

iO.y,, 
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Figurà 2.2. A) definiçäo para o corprirento de barras (Lr,) e corpri¡ento
do trecho do canal (L-)- O pontilhado indica as bàrras e ¡ línha
tracejada o talvegue (Rust, 1978, fig. 1)- B) Definiç3o de ord€r de
bàrrå e de canåI (Hillians & Rustr 19ó9' fiq. 2b).

WllIlar¡e & Ruet (1969), eetudando e rlo
DonJek na frontelra do Canadá com o Alaska trabalhars.¡n com

uma sér1e de paråmetros deflnldos por um levantamento plano-
altimétrico detalhado, quaae ln¡pratlcáveI num rlo como o

Paraná. Entre tale parâmetroe elee eetabelecem a ordem doe

canale e barras para contornar o problema claealflcatórlo
delee. Oe canale e barras foram deelgnadoe hlererqulcamente
em ordene gue vão de 1 a 3 (Fi8una 2.28).

No itern 3.4.1 deBte trabalho fol felta a

apllcåção do parâmetro de entrelaça.nento de RuEt (oP. clt.)
e da ordenação de barrae e canale de WlLlla¡¡e & Ruet (1969)

numa tentatlva de se quantltetÍcar o Padrão de caneL do rlo
Paraná na área em estudo.

tst,2nd,3rd. - Ch¡ññ.1 {O.d.r!)

lsl 2ñd, 3rd, ' Bâr {ord'rs}



Ruet
baseada noe valoreg
entreLagamento (pe)

l[abela 2.1. l4atriz classifíëatória Gtq cala¡' (Rust' 19?8)
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(1978) propõe uma tnd.trlz claeelflcetórla
de elnuoeldade (e) e no Þarâ¡netro de

para oa canale fluviale (Tabe1a 2.1).

a - (1,5
¡-)1
I * I mai s comuns na natu.reza
p,e. = parômetfo de entrelaçamento

2.L-4- Confronüo modelo x realldade: o rlo Pa¡aná

A tentêtlva de ee enquadrar o nLo Parsná noe

modelos sedlmentaree e geomorfológlcos crlados por Vlilllam &

Ruet (1969), Smtth (1976), MIaII (7977, 1985) e Smlth &

Smlth (1980), entre outroe, eobarra em grandeet dlflculdadee'
sendo a prlmeira delae, eem dúvlda, a grandeza dos elstemas.
A tabela 2.2. relaciona alguns parâmetroe fluvlaie doe

prlncitr¡als "rloe modelos" da literatura eedlmentológlca e o

rlo Pananá.

ñuLticanel

Tabela 2.2. ParÂmetroe de ¡¡gur¡s "rios modolos" comp¡¡rados com o rio Paraní.

enlrel-açado{

Rto

ÊaskaÈol¡ewa¡r

P].aÈte

Donjek

v¡r¡ô ¡ódia a

-¡-¡-- t-3-.-lt

Paraná

75-L400

109-11.00

I200

PDofundid.d. Ldi.¡

8844-33000

3 -5

6*15

¡..rgur. (¡l

200

400-600

9.14, ôIl|.

800

Canadá,
frío

1200

Canadá,

lutor

cânadá

Cant &

l¡Ialkcr- 1978

Brasil,
tropic¿

snith, 19? L

l¡illlams ¿



Os depóeltoe de canal do rlo Parané podem eer
groeeelramente dlvldldoe em trêe categorlaa: depóelto de

lenool arenogo, de barra e de llha, como Ee verá
detalhadanente no capitulo 5. Anelleando eeparadanente aa

aeeoclações faclológlcae relativae a eBaes depóeltoe, um

eedlmentólogo deeavleado chegarla a dole eletemae fLuvlaie
com padrões dletlntoe. Nos dole Primelroe cêBoE a faclol-ogla
correeponderla aoe modelos de rloe entrelaçadoe, taLvez maie

apropriadamente ao tlpo Platte de Smlth (1976) e Miall ( 1977

e 1985). Por outro }ado, a aasoclagã.o corresPondente aoe

depóeltoe de tlhee, so analleada lsoLadêmêr¡te, Lovarla q

lnterpretá-Ia como onlglnada em rlo meandnante, com

atlvldade de "over bank" bastante deeenvolvida.

RlccomLni & Colr¡bra ( 1993) , baeeadoe na

morfologla do canaf e na eetabilldade das ilhas deneamente

vegetadas, augerem o padrão anaetomoeado På.ra. o rl'o Paraná

no trecho aqul estudado. Contudo, os dePóel"toe deete rlo
(vide capftulo 5) apreeentåÍl naturezê totalmente dlverea do

modelo ¡>r:o¡>osto por Smlth & Smlth (1980) para rloe deeee

padråo,

Comparado aoe 12 modelos fluvlale de Mlall
(1985, fIe. 7 a 18) baseêdoe noe eLementoe arqultetônlcoEt ' o

rio Paraná apreeenta caracterfstLcae comuns a Pelo menoe

quatro delea (rnodefo 3, 5, I e 9). TaL dlficuldade de

caracterlzacão egtá llgada à Próprte definlçåo do Padrão do

r1o. Ueando-ee o parâmetro de entrelaçarnento de Ruet (1978)

e a ordenagão de canaie e barrae de Wllllans & Rust (1969)'

ou me6mo o lndtce de entrelaganento de Brice (1964) e o

valor. de elnuoeidade de Leopold et. aJ. (1964), como ee vê

no capftulo 3, não ee pode obter um valor que caracterl-ze o

rlo Paraná. Os valores de sinuosldade, Por exempLo' se

tomadoa em canale de eegunda ou terceira ordem apreeentêm-ee
qLtoe. Já no canaL PrinciPal da margem eequerda, nergem de

eroeão atlva ( tte¡n 4-4.), o rIo apreeente-oe com balxa
slnuoeldade podendo eer claealflcado como reto-



1. Grande Parte doB model"og sedlmentoló8lcos
e geomorfológlcos advêm de rioe do hemlefério norte, que têr¡

uma heranga morfo-sedimenter fortemente lLgada à úItima
glaciação, fato este que thes ImPinge Pecullarldadee mult'o

marce,ntea e diferentee doe rloe troPlcais e eub-tropicalts
como o Paraná. O megmo Pode-ee dlzer do ueo de modelos

recenteg nê lnterpretação de dePóEltoe antlgoa' Oe

sed.lmentoe fluviale da Formação Rlo do Ragtro, Por exemplo,

eÉo produto de uma evolugão morfoclfmática extrena¡nente

dlferente doe rlos atuefe do hemlsférlo norte, que lhe
Eervem de modeLo .

2) O tananho doe "rloe-mode1oe" da

Sedlmentologfa é multo inferLor ao rio Paraná acarretandp

uma Érande dlferença nog valoreg de varlávels lloPortantes
cono å. deecarga líqulda e eóllda, ì-argura e Profundldade do

canaJ., formae de leito, etc. Oe modeloe faclológicoe da

Ilteratura devem, em Eua malor parte, eer utlllzadoe maIE no

eetudo doe proceeaoe eedlmentaree do que ProPrla¡nente na

ldentiffcação do eletema fluvial ou na previeão faciológlca'

3) A queatão deve eer abordada também com

relação à natureza da bacla depoelclonal . Os rloe atuaLe'

vla de regra, não eetão lnetaladoe em eftloe efetlvamente

deposlclonals, e seu regletro gedimentar é totalmente
fragmentérIo e em locaig frencamente eroelvoe. O pr'óPrlo rlo
Paraná, no trecho eetudado, lnclul-se nuna área de eroeäo e

Beua depóeltog são efêneroe no elstema. Pnovavelmente a

região da Meoopotâmia Argentlna e o Pantanal Mato-GrogEenae

eeJam locala aProPrladoe Parå tse eetudar a eedimentação

fluvlal com o lntereese de estabelecer modeloe'

4) Quando se estudam os dePóeltoe aluviaie
aseocíadoe a ur¡ determinado rlo deve-se ter em mente que têl
tr>acote sedtmentar é Produto da evolução de uma paleagem' que

pode ter eofrldo alteragõee cllmátlcae, tectônlcas e no tlPo

Deeea forma pode-ee coneiderar que:

¡9
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de material fornecldo I>ela á¡rea fonte. O reglgtro
sedfmentar, portanto, não deve aer coneiderado como produto

apenag doe proceesoe fluviale atuale. O mesmo cuidado deve

sen tomado quando ee efetua a cl"aeslfLcação do Padrão do

canal, Þols são grandee oe probJ-emas relacionadoe ao aJuate
fluvlal ( "fluvlal adJugtment" ) e a eua desconelderação Pode

ger.êr nodeloe não multo rePreaentètlvoe (Thorne & Lewln'
1979 ) .

5) O padrão de canal, Por aen o Par:6metro

mels evidente da Geomorfolo8la Fluvial- acabou ganhando multa
lmtr>ortância na claeelflcação doe modeLoe facloló8Icoe
fluvlale 9ue, lndependentemente doe aut,ores, E e¡nPre são

dlvldldog em modelo fluvlal meandrante, anaõtomoeado e

entr.elagado. Acnedlta-ee contudo, que exletão outros
crltérloe l>ara claeelflcação facloLóglca que nEo

neceeearLar¡ente eeteJam llgadoe êo padrão de cânal'
Parâmetrog como veLocidade de fluxo, declividade, deEcarga

lfqutda e Eól1da, formas de letto, etc., talvez eeJåm muito
male Lmportantee noB est'udos paleohidrológlcoe que

proprlamente a determlnacã.o do Padräo fI'uvlaL.

2-2- TernLnologia e cLasslfLcação de barrag e llhas

A llteratura geornorfológlca e eedlmentoló8lca

é bastante conflltante na claeelflcação de barrae e llhae
fLuvials. NormaLrnente é aceita a idéia de ee adotar o nfvel
das margene plenaa ( "nfvel que Preenche o canal na medLda

Justa, e acima do qual ocomerá transbordamento Parâ a

¡>l-anfcle de Inundação"; Chrletofolettl, 1981' P. 59) co¡no

llmlte arbltránlo na deflnlção entre l1hae e bamae,
eBtêndo no prlmeLro caeo equelae que pèrmanecem emerBaa no

referldo nfveL. Eesa claaelflcação lndepende de outrag



carêcterfgticae como vegetagão, r¡orfologla ou Poalgão dentro
do canêI .

Na malorla doe caeos, o termo barra ee refere
deede uma slmI>lee felção depoelcionaL até coml>lexae formae
derlvadae de múItlplos eventoB depoelclonale e eroEivos.
Eetee depósltoe poseuem taxas de mlgração que podem variar
de horas ou dias (Smtth, 1974), até meeee ou anoa (Santoe,
1991), dependendo da condlclonantea cIlmátlcaa, topográflcae
e hidrológicae. No rl-o Paraná, no trecho eetudado, eeta
varteção I>êrece estar aeaoclada ao clclo de grander chelae
com lntervalo de recorrêncla de 7 e 27 anoe ( lteu¡ 4.1.2).
Smlth (1978) discute a apllcação do termo "barra" aoc

divereos depóeltos fluvlals atuals, eugerlndo que seu uao

eeJa nestrlto apenae aoe depóeltos complexoe formadoe Pelo
amalgamento ou coaleecência lateral de forrnas menores.

Acordando com Santoe (1991), que trabalhou na
meema érea, eão coneiderados co¡ro barrê todos oe dePóeltoe
fluvlal-e de pouca eetabllldade no sistema' emergentee ao

nlvel de água médio do n1o, e cuJa vegetôção herbácea,
quando exLstente, constitul-ee I)rlnclI)almente de granlneae
(Souza-Stevaux, 1992). Apreeenta caracterlgtlca eedL¡nentar
efetlvamente depoeiclonal com a predomlnâncla de ProcesEo
tracional.

Por outro lado, as l1hae mostrâm umê

eetabtlldade relatlvanente euperlor a daa barrae (com uma

permanêncla de, pelo menos, algumae décadae). Mantêm-ee
ger:almente enerEas, eendo encobertas aPenae nas Srandes
chelae. Apresentam abundante vegetação arbuEtlva ou mesmo

arbórea. São felções predomlnantemente enoslvaa, onde o
processo sedLmentar mals atuante é a decantagão. Conetltulda
pÕr dfque marglnal e bacia de inudagão, åE IÌhae Ee

comportêm como umê planlcie de lnundação no meio do cånåL.

A tnrprecieão r¡o ueo do termo barra eetende-se
também à eua cleeelficagão que, àB vezes, baeeLa-oe nae
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caracterlõticaa genétlcag do depóelto (ex. barra de

corredelra), nae morfológlcag (ex. barra em lua - "Iunate
bar" ) ou na Buê poelção relatlva no canal (ex. barna de meÍo

de canal ) .

Uma dae cLaeelflcaçðee maie aceitas na

llteratura é a propoetâ Por Smlth ( 1974) ParË, aet "unldadee

de bêrra". Esta claeelficação é emPregada Àe barrae com

hietórla depoelclonal e eroelva complexa, que conforrne Êuê

¡norfologla, pode Éer claeelflcada como: a) barcas
l-ongitudlnaj-c - formaÊ alongedae orientadae corn elxo malor
paralelo à llnha de fluxo; b) barcas tpanÊve?sals formas
retiJl.neaø - lobadag ou elnuoeae, Iocallzadae
perpendlcularmente ao fluxo; c) bartâB de Ìl.ontâJ
deeenvolvem-se nêg margens convexas doe neandros, e d)
bar¡.as diaganais - corÞoé com geomëtrla a1ongeda e o elxo
malor oblfquo ao fluxo.

É interesËante ealientar que eeta
classtficação se refere a dePóeltoe fluvlale em cllma
temperado,
geomorfológ1cas e sedlmentaree em multo diferen daquelae
encontradae em rlos troPLcale. Baseando-se nesea aflrmação'
optou-ee, neste trabalho, Por utlLizar una claeelflcação
propoata especiflcamente para o rIo Paraná, elaborada
primelramente por Santos et af- (1389, 1992) e revleta por

Santos ( 1991) - Eeta classlficação baeeia-ee naa

caracterfetlcae genétlcas, rnorfológicae, na sua Poslção
delae dentro do canal e na atlvldade doe Processoa eroglvoe
e depoelcionaÌg atuanteg no local . AeeIû¡ ae barras do rlo
Paran¡í (Flgura 2-3) claeeifLcam-ee em barra centraL e

lateral ou de eol"damento (ver comPLemento nos ltena 3-4-1 e

5.3. 1. 1) .

cuJês caracterlBticas hldro 1óglcae ,
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Figurð 2.3. Clasrificaçlo de bårraE de can¡l nuo trecho do rio Parðná.

2-3- ProblenÂs metodológicos ns Eatratlgrafl'a do Quaternário
Contlnental-

Deede eeu aparecfmento como u-n dos ra¡noa da

Geologle, a Estrâtigrafia PaÊsou por várias fasee de

deeenvolvlmento. Das primel-rae correlaçõee de canadae e

fóeeele elaboradas por WitIta¡o Smlth en 1815, PaEeando pelae

variaçõee facIológlcas de Greeeley e Walther no f1nal do

eéculo paeeado, à eeqilênc ia de Dumbar ' o Penealoento

eetrattgráfico evolulu acomPanhando o avango cientfflco e

tecnoLóglco até os dlas de hoJe.

O aparecimento da GeocronoloEia de

Radioieótopoe, da Perfuraçäo e teBtemunhâgem a grandee

profundldades, da Perfllagem elétrica e' naa úItinae
décadae, da prospecção afËmlcâ, contrlbufam Pêrê o rápldo
avanço doe conceitos e da reeolução estratigráfica. Oe

traba.lhos plonelroe de Flok na década de 4O, eetudando oe

depóeltoe do balxo curso do rio Mlsslgaipl' permltiram, noa

anoe 60, a criação dos modefos deposlclonale e Perfle

EASE LavÁxr^r¡E ro 
^EioForo6A¡Étntco 
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vertlcalg propogtoa tr>or Vlsher (1965). Neeea meema época,
com o avanço das técnlcag de prospecção efEmlca, Fleher & Mc

Gowen ( 1967 e 1969) entre outros, eetabelecera¡n umê relagão
trldlmenelonal e temporaL entre a.a fác1ee e o eletema
geomórf1co que aB gearâm, crlando o conceltos de Sleteme
Depoeiclonal e da Egtrêtlgrafla Genética, que orfentaraûr os
trabalhos eatratigráflcos por toda década eeEulnte. No final
doe anos 70 Mltchì¡r¡ et aJ. (1977) e Val1 et aJ. (1977)
conceltuâram a Sismoeetratigrafla, que permitlu a elaboragão
de modeloe prevlgionale baetante seguros na proêpecção

mineråI , princlpalr¡ente do petróleo em bacLae costelrae. Oe

úItl¡noe anoe foran marcadoe pelo retorno do concelto de

Seqüênclae Sedlmentaree, agorê âprlmorado peLa

Slemoestratlgrafia.

Todo o edlfíc10 da Eetratlgrafla Genétlca
eetá embaeado numa estrutura fundamental que é a llnha de

teml¡o. Eeta é fleleåmente expreEEê I>or marcoei

eetratlgráflcos como: dl-ecordância, refletor slamlco, ca¡nada

delgada de calcárIo, euperflcie de condenÊê9ão, etc., cuJo

recor¡heclmento permlte a elaboragão do arcabouço
estratlgráflco da Beqilêncla eetudada. Oe narcoB
estratlgráflcoe aesoclados ao conte{rdo faclológlco e a aua

dlatrlbulção eepacial eão oe três pllares da EstratLgrafia
Genét lca ,

No entanto, o estratfgrafo ao deparar-ee com

os sedlmentos contlnentals do QuaternárLo, sentlr-se-á
desåmparado pela augênclâ de ferramentas e conceltoe da

Eetratlgnafla de depóeltoe male antlgoE o que the eão

farnll"laree. Onde estará a Ilnhå de tempo, o trato
depoelcional , o refLetor efemlco? A próPrla formalldade do

Códtgo Estratlgráflco Parece lmPotente ênte ôo deeaflo do

Quaternárlo. Formaçõee, membroe, gruPoa Bão subatituldos Por
termoe como "depósltos de meio de encoÊta", "unidade

coLrivlo-aLuvial" , "depóalto de cascalhoe em nfvel suPerlor" '
etc. (Fulfaro, 1974; Nogueira Jr., 1988 e Melo' 1990).



Quale Berlam ost mercoÉt eÊtratl8náficoa
operaclonale do Quaternárlo continental? Uu¡ marco

eetratigráfico é deflnldo como uma EuPerflcle slncrona de

grande exteneã,o area.l , exPresaê por uma cåmada' Lelto ou

nlvel de fác1l reconheclmento no campo, em teetemunhoe, em

perfis elétricoe e em seçõee sísmlcas - obvianente eBtes
doie últ1moB caÉtoÊt, via de regra, não se aPlicam aoe eetudoe
do Quaternérlo continental . Os marcoB êEtrêtlgráflcoa '
quanto à eua gêneee, Podem eer agrupadoe em trêe tiPoe:

1) maz'cos ez'osivos:
discordânclas reglonals;

2) marcog noîfoetátlcosr deeenvolvldo nos

perfodoe de grande eÉtêblLldade tectônlca e balxa taxa de

eedimentação, como no cêso dae suPerfíclee de condensação; e

3) maz'cos catastróflcos: I)rovocadoB por

fatoreg eplsódlcoe ou exógenog, tr¡or exemPLo, dePósltoo de

tempegtitos ou nae delgadae cêmadac de elnza vulcânlca-

Nog detr>óeltoe quaternárloe contlnentaLe oB

marco€r devem ser tma8lnadoe como momentoe na evoLugão da

palgêgem, onde fol poselvel o registro de elementoe
paselvels de reconhecimento e correlaçã.o re8lona]. É de euma

lnportância a compreenaão uma "Paleogeomorfolo8lâ" ainda de

certa forr¡a at1va, o que contraata totalmente com a

"tr>aleogeografia" estudada noa depóeltoe pré-quaternár1os.
Esses tlpos egpeciåls de marcog eão denomlnados de

" geomórfico-eatrat fgráfico " e lncluem aÊ superflcies de

aplalnamento, aB caråPaçae laterftlcae, oE terraços aluvlaie
e oet nlvelÊ de PaleoesoLo.

Superficie de aPl'ainaøento: conatltueûr-ae de

superffciee planae degradacionale ou agradaclonale conforr¡e
a concepção de King (1956), revleta por Brown (1968). APeean

de baetantè utlllzada em trabalhoÊ de geomorfolo8la
contlnentaL neElonal , sua gêneõe é bastante contradLtórlê e

8erêdo6 Por grandee
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eEtá lntlû¡èmente llgada às teorLats geomorfológlcae. Ao que

I>ârece, a malorla dos geomorfólogoe aceltam atualr¡ente o

modeLo de Mltlot ( 1980 e 1983) de "aplalnamento clfm¡ítlco"
para a orlgem de tals euperffcles- Ab'Saber ( 19694) reeealta
que a lltologla é apenag reePoneável Por uma certa "ossatura
topográflca, e, que na realidade aão oE ProcêÊeos
¡nonfocL imátlcoe euceÊelvoe que nealmente modelam e crlam
felçõee l>róprlas do re1evo". Outroe erutores, como no caso de

Ml1lot (1980 l¿ VaraJão 1987 ) eugerem que a lmportância do

cllma na formação de euPerffclee de aplalnamento, é

precedlda l>ela egtrutura e lltologla do aubatrato.

O valor da EuPerffcle de aPlalnamento como

marco eetratLgráflco pode lndlretarnente eer obeervado noe

trabalhos de Ktng (1956), Bnaun (1968)' Almeida (1964)'
Fulfaro & Sugulo (1974), Soaree (1973), Soaree & Landfun

(1976a,b), Haeul et a.I . (1982), B1gareI1a & Mazuchowekv

( 1985 ) , Juetus ( 1S85 ) , entre outros. No entanto, multas
reetrlçõee devem eer feitas na ut111za9ão desse ¡narco. A

correLagão de urna euPerffcle de aPlalnamento é extrema.nente

diflcultada por falhamentoe, baeculhamentoÊ, Pefo lntenÊo
deegaete eroslvo em que eLae Be encontrâm e Pelo
masce.ramento imposto por euperflcies estruturale, no c€,Éto

doe derranes de baealto da Formagão Sema Gera1' por

exemplo. Outro problema de cruclal ImPortâncla é a datação

deeeas õuperffcleg. Em gre.nde Parte doe trabalhoe fo1
utlllzada a detação relatlva, uma vez que a ocorrêncla de

fóeeele eeguramente aseoclados às suPerffclee eäo baetante
raraB .

Pode-ee conclulr qu6 a utlllzação dae

superffclee de aplalnamer¡to como marco eetratl8ráfico está
reatrltê a ané,1f eee regionale, uma vez que em detalhe' aÊt

pequenae movlnentações localg a deecaracterlzam. Também não

é âconÊelhável o uso deeee elemento em idadee aquém do

l1mlte Terclár1o,/Quaternárlo, prlncltr)elmente em a.u¡bientee

contlnentale, Pole tal intervalo de temPo ' na malorla doe



câÉro€,, é lneuflclente I)arê
euperf f c ie reI¡reaentat tvê.

lntertroplcala, quentes e úmldoe, a ação lnter¡pér1ca eobre e
rocha propicla a formação de um nanto de lntemperler¡o que

pode atlngir dezenas de metroe de eepeeaura. Dá-se o nome de

l-aterlta ao produto comum da al"teração eubaérea da rocha'
durante a qual o conbei¡do de ferro e./ou alumlnlo aunenta e o

conte{:do de SlOz dlmlnul em relação å oomÞoElgão qufmlcê da

rocha-matrlz afterada' Etsee materlal Pode concentrar-se em

determlnados nívele, vlndo a formar as caraPaçac ' que quando

endureclda, recebe o nome do couraça ou crosta (Lacrolx,
1913, apud NoEuelra Jr., 1988 e Penteado, 1983).

O poeefvel valor estratlgr¡íflco da cou¡laça ou

da cs.rapaga. Iêterfttca eetá nê concePção de quë elae
ocorrem, preferenclalmente, em terrenoe relativamente Planoe
ou levemente lrregularee, com umå euperf fcl-e eetáveI Por
Iongo pe¡"fodo, Stevaux & Fernandez (1991) uE anâm várloe
nfveis de couraça "in eitu" e remoblLizada na evolução
eetratlgráfica e morfológica do Quaternário no Noroeete do

Eetado do Paraná (Figura 2.4).

farraç:o aJuvlaf: ê , provave Inente , u¡n doe

melhores marcos eetratl8ráflcos Para o Quaternárlo
continental e conetltul-ee no produto de una mudança

amblental na bacla fluvla} . A complexldade deeea mudanga

kzapaç:as Latenfticasz

o deeenvolvlmento de

em clLmae

não altera o fato
lnvarlave Imente ll8ada a Procegsoa de aBradação ou erosão

lateral , eegulda de erosão vertlcal (Fleura 2.5).

da fornação do terrago eetar



INSTALAçÃO DA SUPERF¡CIE LOCAL OE APLAINA.

MENIO.

FNÀGMEÑTC DE COURAçA 5ÃO DA OROEM DE O,5N

E A ESPÉssURA DO PACOTS d OE q8M
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Figurå 2.4. Estádios de åpIainåNento locaI e

couraça ne Låvrå l{orter U¡uåraoår PR (stevåux &

2r).

EscavAdo E AFL^INAIVENTO LOCAL OO Esf^OlOÍ

FRAO|ENTE6 DA OROEM DE qA ñ É ESPEsSURA DÉ

4A

rsc¡v¡ÇÂo ¿ aPL^INAMEN]O LOC¡L OO EsfÁOlO[

FRAGMENTOS DA ORDEIII O,I ESPESSURA DE O,ENl

Fiqurå ?-5. FåtoreE que influenciar
(l{od. de Green & ñcGregor, 1987, fig.

gÊrese doÈ níveis de
Fernåndez r l?91' fig.

()5 procesÊos geradores
1).

de terraços
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Aeglm eendo, erosão (vertlcal e Lateral) ou
agradqçåo euflclentemente efetlvåe Þara crlar uxn novo fundo
de vale, e, coneeqilentemente , um terraço potenclal, eÊtão
assocladas a condiçõee efêmerae de mudança amblental. Ieeo
corresponde a condlção de equilfbrlo dl-nâmlco metaeetáveI de
Schumm, (1979). Para o referldo autor, eesa condlção é uma

reaposta a mudangas nos controlee extrÍneecos (mudanpa

c11mátlca ou tectônlca, por exenplo), ou noB 1lr¡ltee
geomórfLcoe lnerentes ( acumulagão de sedlmento em condleõee
lneté.ve Is ) .

Irnpf fcito negte modefo esté o "eBtado de
quieecência geomorfológlce" à quaf Butzer ( 1964 apud Green &

Mc Gregor, 1987) denominou "morfogtaaLa". Er¡ reaumo, a

atlvidade de formacão de terraço eBtá concentr.ada en curtoB
perfodoe de r¡udança ambiental, eeparada por penfodog mals
longoe de equllfbrio dlnâmlco (!{ymer, 1968; Green & Mc

Gregor, 1980, 1987 ) .

Uma anaLogia pode eer feita entre o concelto
de formação de temaço e o concelto de auperffcle de

condeneação e eeqilêncla eetratlgráfica. Mudançae åbruptaa
no amblente depoelclonal demarcam o llmlte entre duae

eeq{lênciae eedimentares. Este lln1te pode ser. expreBÉto por
um6. dLecordâncla ou por uma superfÍcle de condeneagão,
conforme o conceLto de VaiLl et aJ- (tS77) e de Gall.owey
(1981). No modelo de formação de terraço, o Þerlodo de
quieecêncla permlte a conetrução e anpllação do fundo do

vale, correspondendo ao lntervalo dePosiclonal de una

seqilêncla. Mudançae extríneecaa ou lntrfneecae provoca¡n o
deeequl]lbrlo do slgtena o deflagrando a conetruçËo de um

novo fundo de vale, ajustado à nova condição amblente.

Ae mudangas amblentais submetem o fundo do

vale à agão maie ef,etlva de cada um dos trêE prooeegoê
geradoreÊ de lerraços Já mencionados. O ÞredomÍnlo ora de r¡st

ou de outro plrocesso, sua intensldade e recorrêncla, Podem

levar a construção de terraços morfo logicamente eemelhantea,
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mês de hletórlae dlferentes, reeultando na complexldade da

comelação de terraçoa aluvlale. Green & McGregor (1987)

propõem uma eltuação hlpotétLca onde valee morfologlcamente
eemelhantee podem ter sido Produto de evo1u9ão baÊtante
diferente (Flgura 2.6). Em A, trêe fundoe de vales
morfo loglcamente repreeentadoe pelo vale oriElnaL (egtádlo
1); um terrago erosivo Produzldo Por erosão lateral no

eetádlo 4; e lrna euÞerflcie de agradação Produzlde no

eetádto 8, onde lnstala-ae a atual planlcle de inundagão - Oe

fundos dos vales foram separados pela ação de erosão
vertlcal ocorrlda nog estádios 3 e 7- Em B e eegäo

trensvereal do vale mogtra uma evolução bem male comPlexa.

Os fundoe de valee (2, 6 e 8, Juntamente com a planlcle de

lnundagão atual) estão morfoLogicamente eeparadoe pelê
atuação do processo de eroeão vertlcal ocorrldo nog eÊtÁdlog
3,7 e 9. Ae eeçõee tranevereale reeultantes daE duae

seqilênclae de desenvolvlmento são comPeradae, e o rieco de

uma correlêção elnPllsta eËtá rePreeentado em C. O perfll
euperior (caso A) aPresenta dols terraçoa e o inferlor (caeo

B) trêe. Utlllzando-se do rnétodo de contagem de tenraçoe'
comumènte empre8ado em mapeamento Seomorfológico (Green &

McGregor, 1987; Btgarella, 1971; Noguelra Jr., 1988 entre
outroõ), poder-ge-6 lncorrer em erro na comelagão doe

terraçoa e dos reePectlvos eetádlos geradores. Por exemPlo,

o terraço produzido no estádio 4 do Perfll A poderla eer

correlaclonado ao terraço mals balxo de perfll B, que na

verdade fol produzldo num estádlo bern maie recente (estádlo
8). O exemplo dado reflete a comPlexldade da correLação de

terraçots e deve alertar os estratígrafos na deflnlção do

marco mal€t adequado .

Oe depóeltoe de Planfcle de lnundação eão oe

maie adequadoe Para serem utlllzados para esea finalldade. A

topografla pIana, a grande disponibllldade de eedimentos

Iamoeoe, com grande quantldade de matérla orgânLca
(potenclalmente Portêdora de fóBselB e materlal Para datagão



CaA e TL), e o seu comÞortamento como "superflcle de
condeneaçã.o" no Êletema fluvlaI fa.vorecem eua utilizeção noe
trabalhos de correLaçäo (ver l-tene 5.3.2 e 5.4).
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Figura 2.ó. SequÊnciaE de desenvolvinento de terreço5. Explanaçâo no
texto (flod. Green & llcÉreqor' 1987' fiq- 4' 5 e 6).
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ProvaveLmente quem emÞregou peLa prlmelrê vez
og cr.ltérloe elsmoeetrat lgráflcoe de Mltchum et aJ. (1977) e
Vail et aJ. (7977) na Eetratlgrafia do Quaternário fo1
Codignotto et, ai- (1986) e Codlgnotto (1987) eur depóBltos
Iitorâneoe da Argentina. Em comunlcação verbal o menclonado
autor antevlu a apLicação da meema metodologle em depóeltoÉ
fluvl-ale, o que fol tentado neete trabalho (Flgura 2.7). Ern

B (fnferlor) as l-lnhae obllquae de mlgração lateral tfplcas
do canal meandrante equlvalem a llnhas de tempo, com

termlnaçõee em "down 1ap" e convergêncla lntennê eigmoldal ,

conforme a terminologia de Vall et al. (1977). Como a taxa
detr>oglclonal na pLanlcie é multo lnferlor a do canal , eeta,
corno Já fol dlto, funclona como superfÍcle de condeneação.

Paleossolo= o estudo do paleoaeolo noa
depósltoe aluviaLe quaternários fornecem lmportentes
eubeldloe no tocante a estratlgrafla, paleoamblente (fIora,
faunae e cllma) e paleo-reIevo. Uma vez que a gedlmentação e

a erosão são eventos altamente epieódlcoe, å malor I)ârte do
tempo envolvLdo numa eeqllêncla aluvlal dé-ee em eltuagão de
equlllbrio ("etasie"), onde atuan ativamente os proceÊrBoa

pedogenéticoe. Deeea forma aF seqtlênciae que contêm
paleossol-os preservam não apenae o regietro depoelcional-,
mês o regietro comblnado de lntervaloe de não-depoalção e

não eroeão (Figura 2-A). Eeea câracterfatlca reforça ê

apLlcabllldade do paleoeeolo como marco eetratlgré,f lco .

Stevaux ( 1984 ) comentou pelå prlmelra vez o valor
eetratl-gráflco do paLeoeeolo dentro da perspectlva da

eBtretlgrafla genética em eetudoe reallzadoe no lntervalo
produtor de carvão da Formação Rlo Bonj.to (Bacia eedlmentar
do Paraná). No referldo trabalho o autor coneLdera oa

nfvels de paleoeeolo "um prolongamento terra a dentro das
euperflclee de condensação" ( Stevaux ol¡. cit., I>. 111).



Figurå 2-7. Analogia entr€ (A) uoa seção
cronoes trÀtig ráf i ca de l{itchun et åJ. (L977) e

sisterà fluvial ¡eandrante ideåI. 1r 2 e
estratigråficås er (A) e terraços e¡ (B).
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A relação entre a eedlmentagão e erosã.o

epleódlca e a formação de paleosøoloe fol eetudada Por Kraue
& Bown (1985), gue evallara.m a ProPorção de temPo (relatlvo)
ocupado peloe proceeeos depoeJ.cionâls e eroslvos frente aos
pedogenétlcoe (Fleura 2.9). Na malor parte do tempo o

Blstema fluvlal mantem-Be em equllfbrlo, Permltlndo o

deeenvolvlmento de eolo. Apenas nos PerlodoE de maior
ascensão ou queda do nfvel de base og procesaoc

pedogenétlcoe são euPlantadoe Pela agradação e degradaçEo

at lva .

Multo embora o eatudo do paleoeeolo eeJa

¡nulto lmportante na Estratlgrafia do Quaternár1o, foram
grandee ae diflculdadee encontradae no desenvolvlmento deeee

ttpo de trabaLho na área estudada. Eeeas diflculdadee
envolvera¡n:

estràtigráficà e
(B) terråços de u¡
3 säo seqúâr ciås
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fl ctoyry sitlstonc

Figura 2.8. IliagrÀeà cûft as unidades litológicås fluviais 1-13 (coluna
A) e as unidades de paleossolos l-4 nelas desenvolvidås (coluna C), e
(coluna S I e ?) o teopo proporEional ocupådo na deposiçlo e nå fortaçto
de solo . (Kralls & Boun, 1985).
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E= sondy s'li3roñ!

I sonostonc

1) â datação radloÌnétrica l>or Ca{, onde a

forte oxldêção dog sedimentog da área estudadê funpedlu o ueo
deesa técn1cê (ver naloree comentárLos no ltem 2.4);

2) dlferenciação doe horlzonteB de
pål-eoesolo: a pecorrência de várlos nlveiÊ de Paleoesolo ou

neamo uma Beqüencia indlvlsa de deÞóeltoe intentsanente
blotur-badoe por rafues, e outros orgânlsmos ( ltens 5.3.2.1,
2 e 4 ). A próprla caracterfatlca eatratlflcadê doe

depósltos aluvLals Juntåmente com a Percolação de água

ðubterrâneâ podem mascarar horizontes de Pa1eoasolo, ou

meBmo impedLr sua coruelâção a outroa pontoa da área.

/. ròrolrlì.
J ¡u¡¡ott, or¡grn unc.rlorn

/ oligochoê|. b!..ot.
c4 v.rl€Þrot. los3il¡
'r cotcratè 9loêÞulc6

è Fa- s.squro¡¡dê gloaÞulas
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Figurà 2.9. Diågråoa Eoe a proporção de tempo oEupado pela agradÀçto
(subide do nível de bðse), degrådação (queda do nível de base) e
pedogâreEe (stasis), Kraus & Born (l?85).

514515
-^_ ÉoFúaIroÑ 

l

t¿^

"a¿ \
\ \

Curva "Ci": a curva de nlgnação de margem -
Curva "G" - parece ser uma grande ferranenta na

estratigrafla dog depósltoe fluvlaie. Co¡no eÉse concelto
eetá sendo aI>regentado pel,a prlmelra vez, otr>tou-so, por
razõeB didát1cae, apresentá-Io €teparadatnente no lten 5.4.
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2-4- Proble¡nat r¡o uao da datação abso luta nog detr>óeltos do
rlo Pa-¡ranÁ (e quaternárlos contlnentale de modo geral) -

Hétodo do radlocarbono: å utiLização do

conteúdo orgânico dos paleoeeoloê Pars. datagão dos depóð1to6
fluvlals nem sempre é possfveL. A lntensa oxldagão dos

depóeltoe de Lnundação proporcl.ona a destrulção dê matérIa
orgânl-ca n6le contida. Fol o que aconteceu neate trabalho,
onde a datação Ca4 não obteve o me€'mo êxIto que noa

trabalhos de Bigarella (1971 e 1975) e Turcq et al. (1987)

tendo em vl-Êtâ a aueência de matérl"a orgânLca aProprlada
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Þara esae f tm. ALem dleeo, a intenea atlvldade de ralzes e

outros organleüroe, Juntåmente com å, percolação de ácldoe
húmicos facllltan a conta¡ninação doe horlzonteÊ lnferloree
podendo, podendo faLsear aE idades obtidae PeLo referldo
método.

Como o amblente de Planlcie de lnundagão é

freqìlentemente alagado, o dióxldo de canbono dlesol-vldo na

áBira e aselmllado peLae Plantae aquátlcae, eetá aeeoclado a

bLcarbonatoE, que en grende Parte, podem ter Eldo orl8lnadoe
de solos carbonátlcos fóseele. Aeelm eendo, Broecker &

tùalton (ln Geyh et aJ., 1971) calcularam que e concentração
de Caa em måterlal recente formado em água doce poderia ser
cerca de 15% inferior ao do dlóxldo de carbono atr¡oeférlco'
acarretando r¡na dletonÇão na ldade obtlda Por esse método em

cerca de 1?O0 anoe (efeito da água dura).

Neete trabalho alEumqe aÍ¡ogtraa de regtog
vegetais coletadae no lençol êrenoao do canal Prlnclpal do

rlo Paraná (ltem 5.3.t.2\ e arglLa orgânica aeeoclada a

depóeltoe de lnundação foram encamlnhadag ao Centro de

Eetudoe Nucleares Påra a Agrlcultura (CENA), em Plraclcaba,
SP, para datação etstando oe reeultadoe diecutldoe no

caÞftulo 6.

Método da tetmoLumineøcência (TL):
termo luml-nescenc lâ é a l-uz er¡ltlda de um materlal quando

aquecldo. Nuna eltuação ideaf para datação, a TL doe grãoe

encor¡tpå-Êe reduzlda a u¡n nfveL mÍnimo devldo à expoeicão
eolar em que oa referldos grãos foram eubmetldos durante oe

proceesog de lntemperlemo, tranePorte e Eedimentação. Apóe o
soterramento, a TL aumenta em função do tempo, devldo a

expoelção deeeee grãoe åe radlaçõee de elementoe radiatlvoe
naturals preaenteB noe eedlmentoe: K, U e Th (Martln et aL.,
1986). Deeea forma eediÌr¡entoe recentemente dePoeltados têm

ur¡ balxo nfvel de TL, que auxtenta cou¡ a ldade.



O nlvel de TL natural de um eedimento (fna¿)
é dado pela equação:

I¡,.o,¿ = Jo+ Ia

onde Io é a TL realdual à époce da depoelcão,
a Ia é a TL acunulada apóe a dePoelção. Deeea fonna Pera ee

cal-cular a idade do eedlmento faz-ee neceeeárlo o

conheclmento de Io.

A grande maloria doe trabalhoe de datag6o por
TL foram elaboradoe em sedimentos subaéreos, prlnclpêfunente

em loes e arela deeértlca, onde a lntenEa exPoelção à Luz

solar ellmtna pratlcamente o -fo. A utlllzeçäo deeee método

em eedlmentog Ëtubaquosoe alnda não esta r¡ulto dlfundlda nem

totalmente aceita na comunldade ctentlflca (Dr. Foreman,
"ohlo state univereity" cóm. PeÊ-)' A áE¡¡a é um fllt'ro
efetivo de Luz, ellninando a banda ultravloleta e reduzlndo
o eepectro do azul ao vloleta, dificultando ê elimlnação do

Jo no sedlmento (Jennlnge & Forman, 1992). O Dr. Mu Zuhlgo
(com. I>eee. ), da Unlvereldade de Pequlm, onde algumae

amostrae de deete trabalho foram procec Bådaer' menclona que

foram obtidos bone resultados na datagäo de amoetrae de

611-te de "outwaah". OB regultados eetão dlgcutldoa no

capftulo 6.



A partlr de fotograflag aéreae nae eecalae
1:6O.000, 1:7O.000 e 1:25.OO0, de um mapa fotolltológlco na

escala 1:6O.0O0 (UEM,/FINEP, 1990), lmagene de EatéIlte e

nadar, fol efaborada uma carta geomorfo]óglca nå eecala
orlginal de 1:6O.OOO e, posterlormente, reproduzida nê
eecala aproxirnada de 1:1OO.0OO. Ta¡nbém forarr utlllzadas ae
folhêB topográflcas de Loanda, edltada pelo Se¡vlço
CartográfLco de Exército do Brasll (eecal-a 1:1OO.00O - SF-
22-Y-A-V) e de Loanda edltada pelo IBGE (escala 1:25O.OOO -
SF-22-Y-A), Junta.rnente com as cartas plano-altlmétricae na

eecela 1:25.000 e perfls topográficos detalhados, elaboradoa
peLa FTRNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. (1974) Pâra o

aproveitemento da futura hfdroelétrlca de Ilha Grande.
Perfle topográficoe locais e determlnagõee de cotae foraÍ¡
reallzadae com o auxllio de doLe altfmetroe PaulIIn e,
espor:adicapente, com teodollto.

A carta abrange uma área aproxlmademente
trlangular, com cerca de 4EOOkmz que lnclul nã,o apenas o

canal do rlo Paraná e aua. várzea, mês os terrêços e oa

Capltulo 3 CAXfA GEOMORFOLóGICA (Anexo 1)
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depóeltoe colúvio aluvlaie de sua margem dlrelta' que são

també¡n obJeto de estudo deete trabalho (Flgurae 3.1 e 3.2).

A deflnlçäo das unldades geonorfológ1cae em

reglõets fluvlaie é um temå baetante contnovertldo nê

Iiteraturå. Irlondo (L972) e lrlondo & Drago (t972),
trabalhando no trecho médlo do rio Paraná na Argentlna,
utllizaram crltérloe unlcamente genétlcoe para a

deter¡nlnagão de tals un1dadee. Aeeim eendo, o måPê

apreeentado pelos referidos autorea exlbe unldades de

planfcle de meandros, de dorramee, de meandroe gnoÊsoe, ètc.

Por outro lado, Coltrinari ( 1975) trabalhando
na reglão de Guaratinguetá, proPôs uÍta cl"åÊEiflcagão de

unldadee geomorfológicae baseada tanto na geneae, como na

conetltulção rochosa das referldae unidadeo (Por exemPlo:
"unidade collnae eedlmentaree" e "unldade de relevoa
crletaLlnoe" ). A referlda autora aborda, ainda que

eubjetivamente, a queatã.o escalar ne deflnlção daÊ unldadee
geomorfológicas e de eua hierarqula.

Noguelra Jr. (1988), trabalhando na região da

foz do rio Paranapênema, ao norte da área deete trabalho,
elaborou una caracterlze.gão mleta Para aE unidades
geomorfológlcaa atribuindo-lhes valor litoeetrat leráflco . No

referldo trabalho, a Formação Caiuá ou a Formação Serra
Geral tên a megma hierarqula do "Terraço AluvlaL".

Stevaux et af. (1990) elaboraram um ms.Pa Para
o planeJamento urbano de U¡nuarama, PR, onde as "unldadea
geomorfológicas" foram determlnadas conforme Buas

caracterlgticae de euecetibllÍdade à eroeã.o, voçorocq¡nento,
etc. Oe autoree utilizarôm, Portanto, a unidade
geomorfológlca com conotação geotécnLca.

Juetue (1985) e JuatuÊ et á.2- (1985)

elaborarano, com base em imagens de radar, a Canta

Geomorfológlca da Fol,ha SF 22 - Paranapanema, onde a

preBente área de estudo ee tnclui. NeBsa carta, unldadee
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geomorfológlcae eäo subdlvleõee dae reglõee geomorfológlcae '
maÉr que mantem ainda uma abrangêncLa neglonal' oorlo po!

exemÞfo a unldade GeomorfoLóglca Patamar de ltaPetlninga'
que corregPonde a una área de 13.368kn2 (ver dlscuBsão r¡o

Capftulo 1).

Pode-se concluir que a carâcterlzação dae

unidadee de xûapeamento de uma carta geomorfológlca val
depender da eecala deÊaa carta, do Lnteregee eeÞeciflco do

trabalho e da complexldade da área'

Na elaboracão da Carta Geomonfológlca (Anexo

1) procurou-ee contornar o Problema eecalar na rePreaentagäo

de a lÉur¡ae eubunldades dando prlorldade a al8una elementoa

¡norfoLóglcoa em detrimento de outros de menor lnportânclå no

contexto da área, evltando dessa forma a eobrecarga gráftca

nå carta. Por outro Lado, a comPlexldade da érea' envolvendo

nã.o apenae unldadee llgadae eoÉ aLúvl'os do r'1o Paraná e

afluentee, mas várlas outrag orlundae de dlferentee
proc€ergog, lntpôs a neceesldade de um grånde núrmero de

unl-dadee e eubunldadeg à carta geomorfológlea'

Fol tanbém evitada a inclusão de parâr¡etroe

tsedlmentå.reB na defínição dae unldadee geomorfológlcae '
delxando-se Irara tênto um caPltulo aProPrlado (capftulo 5)'
Mesmo a denonlnação el-aborada Por Stevaux (1991) e UEM'zFINEP

( 1990) parâ uura carta geomorfol-ógtca Prelitnlnar na rirea fol
abandonada, no eentido de ae evltar tambérn a conotagão

genétlca àe unldadee. Desea forma fol utillzado' para a

deflnlção dae unidadee' um critério envolvendo o agpecto

textural e eÉtrutural da euperffcie na fotografla aérea ' e

secundarLaménte, nas lmagene de eatéIlte e nadan' A poelgão

da unldade no relevo também fol conelderada, eendo Þara

banto utlllzadoe
detalhadas (eecala 1:40. oo0

neceeeidade ) .

perfle e cartåB plano- aI lmétr lcae
orr naloree, conforme â
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Aeeim, åe unldadee Seomorfológlcae fora¡n

protr)oÉte.s denomlnaçõee toÞonlmlcaB relatlvas èe expoeiçõee

maie repreeentatlvae: 1) unldade Porto Rlco; 2) unldade

Taquarugu; 3) unldade Fazenda Boa Vieta; 4) unldade Rio

Paraná e 5) unidade Rlo Paranapanema (tr'leurae 3'1 e 3'2)'
Com eseas denominaçõee pretendeu-se não al¡enêE sLgtematlzar
o mapeamento Seomorfológico, como tanbén ' contemPlar oa

eetudoe de Geol-ogLa e Eetratlgrafla.

Figurå 3.1. I!åge¡ LA¡|DSâT (1973) da Área estudada' O rio Parånàpånela e

",ri fo, eçtto no cånto NE då foto. o rÍo lvinheiaà corre sinuosa¡ente no

sentido H-S na porçâo esquerd¡ da foto. ljnidàdes geo¡o rfológ i cås: a)

Porto Rico, b) Tàquåruçu c) Fåzenda Boå vistÅ' d) Rio Paranå e e) Rio
Paranapanena (ëscalà apioxinada 1:ó50.000)'

Eeta unidade ocorro a S e SE da área' no

Estado do Paraná, na margem eEquerda do rto Paraná' Exlbe um

3-1- Uniclade Porto Rlco
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rerevo Euave de collnae achatadas com ealmento sutll em

relação ao r1o, onde a altltude médla varla entre ZBO e
400m. As porções male aplalnadas do relevo eetão necobentae
por eEpeaclo manto de areia avermelhada, lnconeolldada
pertencente à Formação Paranavaí (Popp & BlgareIla, 1gZ5).

Oe peguenog cursos d'água que ocorrem nesgô
unldade, nunca euperloree a 20km de extengão, dee{íguêm
dlretamente no rlo Paraná e exibem curao com corredelras e

peguenae cachoelrae, deeenvolvendo um canhão eetrelto e
profundo, escavado dlretamente na Formaçã.o Rlo Paraná.

Nas fotografiae aéreas antigae (Ievantamentos
de 1953 e 7962) apreeenta-ee totalmente recoberta pela
Floresta Eetaclonal Semldecidual do Nonoeete do Paraná.
(Kleln, 1975), atuaLmente deetruida.

Eeta unldade ocorre embutlda no pedfplano Pd1

e correeponde ao pedlmento pZ de Justue (1985), que

Blgarella & Mazuchowskl (1985) correlaclonam à euperffcle
lnterplanáItlca male balxa PdO (ver Capftulo 1). A

euperf fcl-e fol origlnada por procesBos morfocllmá,tlcoe
deeenvolvl.doe em clLma úmldo que dleeecou a euperffcle Pd 1

(Juetue, 1985 e 1990).

Outras euperflclee pouco deeenvolvldae podem

aer reconhecldae a nfvel de detalhe (eecala
Eetae deeenvolvem um caimento em degrau até o rlo Pananá,
onde a {rltlna delae conetltul na 6rla própria barranca,
apregentando uma altura de ZOm eobre o nivel normal da égua.

A cobertura da unldade ê conetitulda por
depósitoe coluvlaie, aparentemente, orlundoe da euperflcie
Pd 1, male alta. A pedogênese doe arenlto do Grupo Caluá
parece também ser responsáve] peloe depósltoe euperflclale
deeea unldade. Um Jazlgo lndfgena, nã.o eetudado, fol
encontrado nac proxlmldadea da bamanca do rlo Paraná,
apneeentando-ee quase totalmente recoberto por L,2 a 1,Bm de

materlal coluvlal (Ieea C. Jabur, com. pes.).



63

/ry' t,
/ ./^

tOßlO irCO Æa

-L.,q .¡

UllU) DBS monrc¡.oclcAs (vide ane¡o I)
¡ - Fonro ñrco

2 - TACr'AffUçU

¿. . TâCu^ßuçu/lYlfill6¡A

¡. . fA¡C'.g ¡OA YltfA -AIJA

¡¡ - f^¿E¡OA aOA YrSla - E II(A

¡c . faz€,.DA ro^ YrSfa - IJiQIJE

. . Rro pen¡¡i

t - i¡o tat^laP^l€la

llod. SITV^['X, c! prep.

J..¡)2?.
to'

Figura 3.2. Carta
iragens de Eatélite

geororfológica
e fotografias

e localizaçäo
aéreaE.

da área å partir de



64

3-2- Unldade Taquaruçu

Ocorre na porçäo NIJ e W da área com u¡na

exteneão de 23oOkmz. Em fotografla aérea eeta unldade tem

textura eemelhante à unidade anterior, apresentando, contudo
uma rede de drenagem male desenvolvlda, com nloe male longoe
e de 3a. ordem. Eetae drenagene eetão embutldac' em valee bem

amploe e suaves, com várzeas extensas.

O calmento geral da euperffcle é I>ara o rlo
Paraná, contudo Iigeiramente lnferlor ao da unldade
anterlor, atlnglndo valoree lnferlores a O,5%, com aLtltude
nédla varlando entre 250 a 28Om.

Esta unfdade fc¡1 menclonada pela prlmelra vez
por Sugulo et al.- (1984), Justue (1985), Justue et aJ.
(1985) e flnalmente por Noguelra Jr. (1988), que a eetudou
com maior detalhe, denomÍnando-a de Teraço Colúvlo-Aluvla1.
Nesee trabalho, o mencLonado autor aPreeentou uma eegão
geológlca, obtlda naç escavaçöee da hldroelétrlca de Forto
Primavera, onde observa-ee o eeu contato dlnetamente eobre a

Formação Rlo Paraná. Em rarag outras localldadee fol
poeefvel obeervar esce contato. A unldade é conetitufda de

materfal predomfnantemente arenoso, com moderada quantldade
de arglla dl-eperea, e um nfvel de caecalho, 9llê e¡e

desenvolve na baee, ubfquo em toda a área. Sua coloração ê

predomlnantemente vermelho acaetanhada, com varLagöee locale
p&ra Lonalldades am¿Ìr'eladae.

No norte da área, nas prclxlmldadee da nepreea

de Porto Prlmavera, o tfmite ocl-dental da unldade encontra-
ae cerca de 7 a $km da margem dlrelta do rlo Paraná, sendo

que para o eul, val dela Ëe afastando, entrando até zQkrt

para o interlor do Eetado do Mato Groseo do SuI. No eul da

área a unldade aproxlma-ee novamente do r1o, elaborando u¡n

traçado em mela-Iua.
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O contato com a unldade Fazenda Boa Vlsta é

bem evidente tanto em fotognaflae aéreae, como no campo,

onde conetltul- uma quebra topográflca bastante expresslva. O

contato entre ae¡ duae unldadee também é realçado pela
evldente nudanga na coloragão do aolo (vermelho acaetanhada
deeta unfdade para creme amarelado para a unldade Fazenda
Boa Vleta).

A felção mals marcante deeta unldade
conetltul-ee de um grande núr¡ero de lagoae de tananho
varlando de centenae a algune mllharee de metroe de

dlâmetro, de forma guage aempre clrcular a subclrcular
(FÍEurag 3.3 e 3.4). Nae fotoe anterloree ao deematanento
tals elementoe apreeentavann-ae guêse totalmente erecoer, mas

atual¡nente oatent,am Iâr¡tna d'água de até 4m (lter¡ õ.3.3.3).

Figura 3.3.Unidade geororfolóqica
ntrero de lagoas seoicirculares de
ó00¡)

Taquaruçu. Textura típicar cor grande
ta¡a¡rho varrado (intervalo da régua =
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O conJunto de lagoas ocorre numa falxa de

tenreno baetante deflnlda, com cerca de 10k¡n de languna por
45km de comprlmento, orlentada par-alelanente ao nlo Paraná.
Teetemunhoe obtldoe por melo de eondagem "vLbno corer",
acusara¡n uma esr¡>eseura de eedlmentos lamosos eupenÍor a 2m.

A onigem destae fornae eetá poeeivelmente relacLonada a
procescos l>geudocáretlcoe, mas pode ta¡¡bér¡ advlr de

asgoneamento de antlga rede de drenagem (lter¡ 5.3.3.3.).

Figura 3.4. Lagoa circular típica da unidade geororfolôgica Tequaruçu
cuja gãtese pode estar relacionada a processos pseudocårsticos ou
assoreà¡ento de antiga rede de drenaget.

Em vrírlos pontos da unldade Taquarugu Pode-ee
cgnetatar a ocorrêncla de elgnlflcativo banco de eaecalho,
mleturado com areia eeixoea, êûl parte baetante clmentado Pon

Ilmonlta. Aparentemente oe rudé,ceos depoeltam-ee dlreta¡nente
eobre a For¡nação Rlo Paraná, mas a malorla do contato baeal
encontra-ee encoberto. Urra eondagem para ág.ua eubterrânea
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executada na eede do Munlclplo de Taquaruçu, MS ( NORPAR,

1982), êtrê.vessou totalmente eeea unldade, encontrando a
Fornração Río Paraná a u¡na profundldade de 22m, e

atravesÉando cerca de 5rn de caecalho, que provå.velr¡ente
correlac Lonq.m-E e co¡n oe Já menclonados.

Estee rudáceoE provavelnente corre lac lonam-ee
com oa descrltoe por Ruiz (1964) na foz do rlo Sucurirl, nae
proxlmidadee da nepresa de Jupiá, rlo Paraná, SP,/MS.

3-2-L. Unidade Taquerugu, aubrmldade Blo
Iwlr¡lreima

Eeta eubunldade foi conelderade cono parte dâ
unldede anterlor, maÊ com capacterlBtlcas foto-texturaLe
(tonalidade nale clara e com maior freqilência de lâgoaÉ) que

dela pernitlram diferenclar. Esea dlferenciação Bó é
poeelvel por r¡elo de fotografla aérea, eendo impratlcéveL no
campo, Com 36Oknz, forma groggelnamente u¡n retânguLo,
orlentado ao longo da dlreção NE-SVJ, tendo o c6nal do

Ivlnhelme no Eeu elxo princlpal,.

Aparentemente mostra uma pendente måIa forte
que a unldade anterlor, com cå.lmento no eentldo de Beu
alongamento (NE-SW) para o rlo Parená, Apreeenta uura grande
quantidade lagoaa, cuJo tamanho varla deede uma centena a 6

rnllharee de ¡notroe. Ae lagoae n¡enoree (até 5O0 a 600¡n de

dlânetro) têm forr¡a circular e, v1a de regra, encontran*se
drenadae art1flclalnente l>ere utso ågrfcolå de eeu fundo
arglloeo. Já ae lagoas maioree mostram forma varlávels, ore
alongadae, eugerindo uma herança da antiga rede de drenagem,

ora, com forma lnregular pelo coaleacêncIa de dezenag de

Iagoae rnenoreÊr ( Fíeura 3. 3 ) .

Noe levantanentoÊ aerofotogréflcoe nê18
êntlgos ( 1953 e 1965) ae Lagoas êtr>resentavðn¡ nfvel de água
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bem inferlor êo atual eatando, a maloria delae, prêtlcamente
Eecact. Com a remogão da cobertuna vegetaL a partlr da década
de 60, houve um aument,o do nlvel- d'égua dae lagoas,
evldenciando a

regional.
modlflcaeão da auperflcie Þiezométr1ca

De um modo geral apreeenta um deenfvel de 6 a
I metros entre s. euperffcle geral da eubunidade e a baee
fundo doe depóeitoe lacuetree.

06 tetstemunhoe de sondagone af obt'ldoe ( ltem
5.3,3.3. ) revelaram um perfil Iftológlco predomlnantemente
Iamotso, Euperlor å 2m. Conelderando que a depoalçõo da

argila é relativamente lenta, é possfvel que eEE¡ea corpoa
d'água eeJam baetante antlgos na paleagem. Foram realLzadae
datações pelo método da termolumlneecêncla r¡egse materlal ,

cuJa dlscuegã,o encontra-ee no Capftufo 6. Por outro Lado, ae
Iagoae nenoreE (de diâmetro nã.o euperlor a u.na centena de

metros) êpresentêûì um perfil totalmente a.renogo devldo ao

lntenso coluvlonamento.

3-3- Unldade Fazende Boa VLets

Perfazendo cerca de 61Okm2 de drea, eeta
unldade com forna de rlm, é atraveeeada pelos córregoe Baile
e Esperança no centro, eendo bordejeda peloe rloe Bafa e

Samambala. Encontra-ee deflnlda entre a cota 232 e 245,
diepondo-se na porção central da área eetudada. Aplresenta
reLevo auave e diferenciado, com calmento de 9cm.kr¡-r Parê o

rfo Paraná -

l'ol pela primelra vez menclonada Por Juetue
( 1S85), 9ue a coneiderou com "terraço fluvlal" (Atf) '
tnclulndo-a na Unidade Geornorfológlca Planaltoa Rebaixadoe.
Suguio et aL. (1984) e NoEuelra Jr. ( 1988) tambér¡ the



êtrlbulrùn a, ¡necmê denomlnação, deecrevendo eua co¡npoelção,
na reglão da repreea de Porto Prlmavera. A unldade, contudo,
abre-se em leque para SW deeea l-ocalldade, eendo poeefveL
eua divieã.o em três subunldadee: Fazenda Boa Vieta ALta,
Fazenda Boa Vigta Balxa e Fazendê Boa Vlsta Leque.

3.3.1. Subr¡¡¡idade Fazenda Boa VLeta Alta

Constltui-Ée na' expressão morfológ1ca mala
evidente nas imegens de Êatéllte e fotografias aéreae
(Flgurae 3.1, 3.2, 3.5, e também 5.34). Compõe*ee de una
eetrelte feixa de sedimentos êrenosoE varlando de 2OO e
2000r¡ de largura, por male de 60km de comprlmento, cour cota
em torno de 245m. Com a unidade geomorfológica Rlo Paraná
deeenvolve um degrau bastante lngreme de 8m de desnivel. Sua

borda vol.tada par.a o lnterlor do Mato Grosso do SuI aepå,ra-
ee da eubunidade Fezenda Boa Vleta Balxa por u¡na quebra male
euave ( aproxfmadamente 2m) -

É compoeta baeicamento Þon areÍa u¡édla 6

flna, Localmente eelxosa, å,parentemente homogênea, maciça e

deeagregada. Por melo de sondaEens "vlbro coren" e naet

esce.vações da repreaa de Porto Primavera, fol congtâtada uma

espeesurê de lom para a unLdade, que se ageenta eobre r:na

canada de caecafho finonitizado sobrepoeto å !'ormação Rlo
Paraná (ver item 5.3.3).

Na reglão da Fazenda Boa V1eta aPrecenta
grande quêntldade de fragmentoe de cerâmlca lndlgena Guaranl
(Schimtz, no prelo) dl-eperea pelo tafude' Segundo

lnformagões de moradoree locale, foram encontradas várlae
urnaa nortuárlae subaflorantes nas proxlmldades.
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Figura 3.5. Unidade geoeorfológica Fazenda Boa Vista: subunidade Alta
(A), espigäo arenoso alongado e Baixa (B), coo cicatrizes de ura antiga
drenager neandrante. Unidade geomorfológica Rio Paranál subunidade
Várzea (V), onde se desenvolve¡ os canais secundários anasto¡osados e
Canal (c), sisteoa rulticanal entrelaçado co¡ ilhas e b¿rras.

Nos levantamentos aéreo-fotográflcoe de 1953
eeta eubunldade ele destaca dae outrae pela densa e homogênea
cobertura vegetal coruospondente à Floreeta Egtaclonal
Semidecldual do Noroeste do Paraná, 9u€ no prazo de 20 anos
fol totalmente removlda (KIeln, 1975).

3-3.2- Subr¡nldade Fazenda Boa VLeta Balxa

Ocorre no centro da unldade malor, nu¡na área
de 540km2, groaaelramente em forma de rim. Topograflcamente
eltua-ge cerca até 2m mals balxo que a eubunldade alta,
deeenvolvendo-se entre a's cotas 23L e 233m, com calmento,
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apêrentemente, I>êrê o rlo Paraná. Moetra umÉ, superflcie
Buavemente ondulada, eendo atraveseada pelae drenagens doo
córregoe BaIIe e Eepenançam, 9ue nela egcavam vaLes bem

6mp1oe.

Nae fotograflae aéreae a eubunÍdade
geornorfológlca Fazenda Boa Vleta BaLxa apreeentå u.ûra textura
baatênte tlplca, orLginada por evidente atlvidade Pretér1tâ
de uma dreneBem meandrante bem expreselva (Flguras 3.5 e

3.6). A vegetação do tipo graû¡fnea predomlna Por toda
unldade. Contudo, a Preaença baetante evidente de

lineamentoe curvoa e afongadoe de vegetação erbuEtiva
corlreaponde tr)rovaveLnente àe matês cll1ares desenvolvidae
noÊ diqueË marglnalg do antlgo alstema fluvlal que orlglnou
a unldade. É comum também a preeença de antigos canale
abandonadoe, "plugs" argllogoa e clcatrlzes de antlgog
diquee marglnale,
neandrante.

que cêrêcterlzam eËEe antlBo ÉlEtema

A nedlda qì.ìe Ëe aproxlma do rlo lvl-nheLma oe

paleocanale deeta unidade deixam trênaparecer Ìrna

correepondêncla multo cfara entre oe parârnetroe de meandro

( Iargura, comprlmento de onda, ralo de curvå'tura e

a¡nplltude ) do antLSo eleterna n¡eandrante com o atual rlo
Ivlnheima ( Fleure 3.6).

Iriondo (19904) deeenvolveu, a Partlr da

formulacäo de Leopold & Maddock (1953) e de Bangnold (1960)'

uma relagão entre o comPrimento de onda do neandro e a

vazão, que tse exPreÊtÊa na equagão;

Gl=6 10-e u2.26 (r = O,93)

onde: Q = vazÉo
L = comprimento de onda do ¡¡¡ea¡rdro em metros
r = coeflc1ente de correlaç:Éo



Estê equèçäo pode Eer âpllcadê tênto em rloe
atuaie como em paleodnenagenE na Meeo¡>otêmla Argentlnê. OB

dadoe doe rloe Ivlnheima e Samambal a foram, tentatlvamente,
langadoe na fórmula de lriondo, havendo cerca de 90% de
a.cepto (¡ = O,90). Aseim eendo, pode-ee Eupor a vazão do
"paLeo" Ivlnhelma quando eIe åtravessava e eubunldade
Fazenda Boa Vista Balxa, que varlou entre 6O0 a 710m3.s-r
(descarga plena), valor ligeiramente euperlor vaaão atual de

560¡ne.s-r (ITAIPU BINACfONAL, 1990).

3ão multo eõcåsËoa oÊ afLoramentoB deata
unidade, restringindo-se excluglvamente àe eecavaçõee
reallzadae para a construção da hldroelétrlca de Porto
Prlmavera. Contudo, essea âflorsmentoer encontrè,m-Be
atualmente encobertoB pela barragem e e,E lnformaçðee
obtldas advêm de furos de trados e da descrlgõee feitae por
Susulo et aL- (1984), CESP (1985) e NoEiuelra Jr. (1S88).
Tals lnfor¡naçõee todavia, tlveram malor ênfaee geotécnlco
que proprlamente eedlmentológfco ou faclológico. Os

referldoe autoreg não fazem dlferenclagão degta eubunldade
com å. anterlon, englobando a¡nbae no "Terraço Al-uvlql".

Pode-ge conclul¡r que esta. eubunldade é o
produto do retrabalhamento da eubunldade alta por u¡n eistema
fluvlal meandrante que aí ae lnBtâLou, e pr:ovêve ]mente ,

tenha sldo cêptâdo pela drenegen do rio Ïvinhelna. Nee

proxlrnidadee do rio lvlnhel¡na a subunidade Fazenda Boa Vlsta
Alta encontra-se rebaixada tornando bastante sutfl Ê,ua

dlferenclação com a Bubunldade Fazenda Boa Vleta Balxa
( Flgura 3.7).

3-3-3- Subunidade Fazenda Boa Vlsta Leque

Eeta eubunldade oeorre na porção central da

unldade Beomorfológlca Fazenda Boa Vlsta, eendo facihnente
neconhecÍda por eiua forma de leque bastante caracterfetlca
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que õe desenvolve-Ee a partir doe córregoa gaife e Eeperanga,
(Flgura 3.1 e 3.2).

Figura 3-6. Captura da drenagen do rio Ivinheioa pela planície do rio
Paraná. Correspondendo à ¿ona de planície de iundaçåo do sisteta
Curutr¡Þæfvinàeira (ver på9.79r. Provavelnente a paleo-ilha que se
desenvolveu nå foz daquele tributário e o posterior ab¡ndono do canal do
rio Per¡nå propiciårð¡ essa captura. Hotar o grande nôrero de reandros
abandonados pelo rio lvinhei¡a (Unidade Faz. Boa Vista). Darra preta =
4k¡r.
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Figura 3.7 - Paisager constituída
Fazenda Boa ViEta Alta (Fa) e Baixa
(Pv). Ha localidade, Fa encontra-se
Fb.

pelas subunidades geororfológicas
(Fb) e subunidade Rio Paranå Várzea
rebaixada, guase ào leslo nível de

\è
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Apreeenta EeuE llmites baeùante claros em

fotognafla aérea, onde ldentiflcaur se duae zonac¡

difenenciadae pela deneidade de vegetagão, podem Eer
eeparadae nesta eubunldade. A zona adjacente aoe córregoe
menclonadoe tem tonalidade malg escura, evldencLando u¡na

cobertura vegetal mais densa e com padrão leotróplco de
Ilneaçõee mal definidas. A outra zor:ê. tse dlferencla da
anterior por uma vegetação mafe eecasea, com alta densldade
de lfneeções longas e Ilgelramente encurvadaÊ, ber¡
deflnidas, que se lmadiam da cabeceira do leque. Talg
llneaeõee pârecem ter eldo geradae por drenagem efêmera,
encontrando-ee atualmente desatlvadas.

O IimÍte ocidental desta unldade com a

unldade geonorfofóglca Taquaruçu- Ivlnhe irna corresponde a u¡oa

falxa de 600 a 1000m que apregenta tonalldade clara e aem

llneaçõee nag fotoe e com abundantes lagoae mlnrlscuLae
l-lgadag por u¡n õlgtema diepereo de drenagem. No campo essa
reglão é praticamente lnaceeelvel, ocupada por um pêntôno,
que, praticamente, I>ermanece nas condigõee naturalg
origlnaie.

Aparentemente a eubunldade Fazenda Boa Vleta
Leque constltul-se de um Ieque alúrvlo*co1uvial , maLe recente
qu6 êa outraa duas eubunldedee. Og córregoe que atravessan
essa unidade, eão, aparentemente, unlcanal,s, elEnlflcando
que o Blstema de legue encontra-ae, atuaLmente, deeatlvado.
Contudo, en alguns l-ocaLe a drenagem ee diesipa perdendo

aua caracterlstlca de canal únlco (no caco do córl'ego
Eeperança), podendo caracterlzar uina êtivldade de leque
aluvial bastênte local lzada.

A conetltulção sedlmentar degee leque é ¡nuito

I)ouco conheclda e fol examinada apenaa em a1gunB furos de

trado executadoe na porção mê14 dlBta.I do sietema, quaEe no

Ilmtte com a eubunldade Fazenda Boa Vista Balxa, onde

aI)reBeÍìtou comI)oeigão totalmente arenoBa. A utllização de

parte da área pêre pastagene e lavoura Provocou ê
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deecaracterfzação da unidade no cÊ,¡nl)o, tor.nando multo
diflcil Éua eeparêçäo dae outrae subunldadee.

3-4- Unldade GeomorfológLca RLo Paraná

A unldade Rio Paraná conÊlðt'e na próprtq
planlcle a1uvlal do rlo homônlmô e perfaz uma é,rea de
6O0km2, que Ee estende por uma falxa de 6 a 12kn e um

comprimento de 90km (Fleura 3.1). Na carta geomorfológlca
encontra*Be subdivldlda em duas 6ubunidades baetante
dfferenciedag: eubunidade Rio Paraná Canal e Rlo Paraná
Várzea. Esta divlsão baeeou-ge e¡n crltérioe norfológ1coe de

mepee.mento, em detrimento de crltérloe genétlcoe, mantendo,
desea forma, uma certa coerênole com a metodologia emÞregada

nae unldades enteriormente descrltas,

3-4-1- Subunidade Rfo Paraná Canal

Correeponde ao canal princlPaL do rlo Paraná,
eendo que os ce.nala eecundárloe do padrão anastornoBado
( "aneetomoslng" ) , gue se desenvolvem na Euâ nargem dlrelta,
(cana1ts do BaIa, Araçatuba, Curutuba, Poltã e outroe), forarn
englobadoe na eubunldade Geourorfológica Rio Paraná-Várzea
(ver j-teng 3.4.2. e 4.2.2. ). O canal do rlo Parané varla de

1600 a 60O0¡n de larÊir¡ra, estendendo-se Pon 90km, na érea
eetudada, onde Êre deeenvolvem lnúmerae 1lhae e barrae
arenogag. Devido ao tseu tamanho, ag barraE¡ arenoeae não

Lparecem r¡a carta ora aPreeentada- Mêlorea detalhee eobre

eete elemento podem ger obtldoe no ltem 5.3.1.1.
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A problemátlca claseificatórla do padrão do
rlo Paraná fol introdutorlanente diecutlda no lter¡ 2.L.
Neeta área o canaf descreve um padrão de drenagem complexo

apreeentando dole dos trêe tlpos prol>oetos Por Chltale
(1970) e ¡nodificadoe por Chrlatofoletti (1981), ou eeja,
conpõe-ee de canale mrlltlploe e tlnlcoe, eendo que oe do
prlmeiro tlpo tên malor repreeentatividade, perfazendo 80%

da área ¡napeada, eont:ra 20% da outra tiPologla. A]gune
autoree conslderam todo o trecho da foz do Paranapanema até
Gualra como entrelaçado (Juetue, 1985 e 199O; Biearella &

Mazuchowekl, 1985) e outroÊ o consideram como anastomoeado
( Rlcco¡nlnl & Coimbre, 1993).

Levando-ee em conta o Par6metro de

entrelaçamento de Rust (1978), o índice de entrelagamento de

Br1ce (1964), Juntamente com o ordenamento de barras e

canelg de l¡ll11iame & Ruet ( 196S ) , cujas deflnlgões
êncontrâ¡r¡-Ëe no ltem 2.L.3., fol elaborado us¡ exerciclo de

classiflceção quantitativa de um trecho do canal eetudado
( Fieura 3.8). É lmportante eaLientar que egtes conceitoe não
puderem Ber êpllcados diretamente, mas foram adaptadoe ào

condfçõee do focal . Aeeim, por exemplo, êB barrae não

vegetadae na conceltuação de Ruet ( op. clt., p. 189), não

foram levadae em conslderação, ueando-se ae llhae em Beu

lugar, conforme ê próprtê augeõtão do êutor. Outrae
adaptaçõee foram feitae em nelação àe ordeng de cênå,1-e è

barrae.

Eete coniunto é constltuldo Por L7 llhae
(barras) e canale de até 3a- ordem, conforme a claeslflcagão
de !'1i1Ila¡ne e Ruet ( 1969) feltae Para o rio DonJek.

Baelcamente é composto de duas "barras" de 1a. order¡ eendo a

menor (ao norte) formada Pelae llhas CaJá e outras menorec e

a malor (ao sul ) pelas lfhas Floreeta, Japoneea, Barbado '

Figura 5.8. Parãretros geonorfológicos do conjunto de ilhas Floresta-
Cajá. Båseado eü aerofotogråfiås de 19ó5. Figura na pá9. 78.
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Onga e outras menore6- O critérlo utlLlzêdo para o tragado
de llnhae separatórias entre ae llhae (canê18 de 1a., 2a. e

3a. ordem) fol o talveEue do canal, conforme a recornendaçã.o

de f'IilLia¡ns & Ruet (196S). Eeeeg valores forarn obtidos no
Mapa Batimétrlco do rlo Paraná, eecala 1:30.000. elabo¡.ado
pelê Mêrlnhå do Brasll em 19õ7.

Oe valoree de comprlmento de barna (Lb) é a

dletâncla da dlvergência (a montante da bar¡ra) e de

convergêncla (a Jueante da barra) do talvegue do canal que a

dellmlta. Ruet (1978) propõe que o comprlmento nédlo do

meendro Lm é aproxlmadamente !,23 a 1,50 vezeg o comPrlmento
médio da llha,/barra (Ficura 3.8). O "parâmetro de ll.hae"
(Eb) é dado pelo nrlmero de ilhas que ocorrem dentro do

lntervalo correspondente ao comprimento de onda ( L,û¡) do

canal. Eese valor é dlflcIl de Eer obtido, u¡na, vez que a
natureza. cornplexa do eonJunto lnclul canaie eecundárloe
baetante meândrlcoa.

Os valoree de einuosldade e diregão de canaL

foran obtidos, conforme ( Christofo letti , 1981 e lrlondo &

Drago, L972), para oB canals atuaie e aa Paleo formag
obeervedae ne euperffcle dae llhae-

3-4-2- Subr¡nidede Rlo Pa¡ané-Várzea

Eeta eubunldade refere-ee à planfcie de

lnundaçäo do rlo Paraná, constLtulda PeIa várzea alta e

balxa. A primelra, 9ue correepondendo à malor parte da

unldade, lnetala-se a uma altura mfnlma de 4m aclma do nfvel'
normal dae águae, eendo apenaa lnundadae nae grandee chelas.
A v6rzea belxa, de ocorrênola locallzada' oonetete na parte
da planfcle lnundada nag chelae anuaig. Define-ee'
topogrêficamente, a uma altura lnferior a 1,5rn do nlvel
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normal do rl.o. Outr.as Þlênfcles de lnundagão ocorrem
êesocle'dae êos canê18 anaetomoeedoe ( "anestor¡oeLng" ) , que ete

desenvolvem neeta unldade .

A eubunldade Rio Paraná-Várzea desenvolve-se
tot,almente na mêrgem direltq do nio, exceção fel-tê apequenae
á.reae que ee deeenvol-vem na margem egquerda do canal (v6rzeê
doe Trêe Morrinhos, vlde carta geomorfoLógica do Anexo 1).
Sua drenagem constitul no óiatema ênêstonosado definfdo
peLoe canais eecundárloe do rlo Paraná, Juntamente con o rlo
Ivlnhelma, que adentra a eubunldade noe últlmoe Z0kr¡ de seu
trecho inferlor (porção SW dê Flguras 3-2, 3.6 e Anexo 1).

O rlo Bafa percorre, na área, um trecho de

86kr¡, apreeentando uma largura urédla de 5Or¡, atlnSlndo êté
B00m nas "lagoas" do Rodrlgo e Bafa. Desenvolve padnão

Llgelrament.e neandrante, com elnuoeldade vanlendo entre 1,24
a 1,59 ao longo de seu l)ercurao. Meemo nos treehog de mal-or

einuosldade não deeenvoLve barrae de meand¡ros com evldente
r¡lgração lateraL, o que the credlta alndg male å

elasslflcação de rlo anaetomosado (Mlal1, 1978). Isso,
provaveLmente, Êre deve ao fato do nencionado rio eBtar
ocupando um antlgo canal do rlo Paraná, encontrando-ee
lnteneamente deeaJustado em relação eo canaf que ocupa. Com

efelto, Jabur & Baesaco (1991) encontraråm valores baetante
lncompatlveis da velocldade da corrente e o sedlmento de

fundo no rlo Beia.

Pouco a Jusante da cldade de Porto Rico o nlo
Bala dlvlde-tse no cenal do Curutuba ou A¡'açatubq e no canal
do Bafa. O prl¡neiro percorre cerca de 22kn Para deeaEr¡ar no

rlo Ivlnhel¡na; o segundo tem uma exteneão de 5kü¡

desembocando no rIo Paraná.

O rlo lvlnheima percorre cerca de 52km na

érea, oetentendo um padrão meandrante com einuosldade
ve.rlando d,e 2,64 a 1,58. Poeeui um canal baetante elnuoeo (e
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= 2,33) que o llga eo rIo Peraná (cana1 do Poltã), no
extremo eul" da área.

Eeta eubunidade pode eer divtdlda en duae
zonas: a) zona de paleocanals do rfo Paraná e b) zona de
planícle de lnundacão do Curutuba-Ivlnhelma. Eetae zonaa não
têm contato deflnldo entre el,, apresentando um trecho com

características mletae na altura da lagoa do Bafa.

a) zona de f¡aJeoc,anals do tto Paraná:. EtÞêrece

citada pela primeira vez no relatórlo do Inetltuto de

Peequl-sae Tecnológlcaa para a CESP( 1985) e posterl-ornente
por Nogueira Jr. (1988). Apresenta-Be bastante deeenvolvida
nê, porção mals rnontante da área, descaracterlzando-se,
gradatlvamente, para jueante. Os paleocanal-s do rlo Parená e

sua respectlvae ll-has são bastante evldentes en fotografia
aérea e paselvels de mapeamento ( Anexo 1, observar no Betor
NE do meI>a, Þróxlno à foz do rlo Paranapanema). O padrão do

antigo rio Paraná é semel-hante ao atual , com canaÍs de 600 a

1600n de largura e ilhae de até 12km de comprlmento por 3k¡n

de largura, que muito de se aesenelhan ao trecho do atuaL
rlo Paraná na al-tura do conJunto de llhae Floreeta (Fleura
3.6 e 3.8 )

As llneaçõee de drenagero são bastante
evidentes tanto naa paleo-llhas como noe paleocanals. No

prir¡elro caso, ats llneaçõee apresentam a meama

caracterfBtlca daquelaa que Ee degenvolvem nas Íl"has etuaie
do rlo. As lineações doe Paleocanaig do rlo Paraná

repreÊlentåm a6 nlgraçõee doe pequenoB cenaiB que ae ô1 Be

lnstalaram. A textura deeenvolvida nos Paleocanals rnogtra
que eles servem de planlcle de tnundegão aos canaLs

secundárloe que oa ocutrram, como n caso do rio Bafa, por
exemplo.

É grande o nÍrme ro de lagoas que ocuPem oE

antlgos canals do rio Paraná. As prÍncipais eão ae lagoae do

Rodrlgo (a malor da área eetudada), Paraguaia, Combate e



outras menores. Todas têm a mecma forma alongada, rnoetrando
evldente gêneee llgada ao abandono de canals, deede o
próprlo canal do rlo Paraná (no caso da lagoa do Rodrlgo),
como cênâle Éecundárlos. A euperffcie dae paleo-llhas
encontram-se 2,5 a 3,Om acina doe paleocanaie, atlnglndo
cotåÊr lgueis ou pouco nenoreË que aÊ' llhae atuale da

subunldade Rlo Paraná Canal.

b) zona de pLanf.cle de Tnundacão do statem
Gwrutuba-fvinhetmat deeenvolve-ee nô metade SW deBta
eubunldade e comesponde è r€É|1ão com lnfluêncle mals
efetiva da dinâmlce do canal do Curutuba e do Bala. Em

fotografia aérea corresponde a una textura homogênea, com

poucoÊ Lineamentoe e algumae lagoas e canals abandonadoe do
próprlo Curutuba (Fieura 3.6).

Logo a montante do canal do Poitã, Pode-ee
mapear uma prováve I paleo-lLha do rio Paraná, ora quase

totalmente deetrufda pela atividade da drenagem local , Essa

forma multo certarnente Eervlu de proteção à foz do Ivfnhelu¡a
per¡nftindo que o referldo rio conetitufeee ulna grande
planícle e deeenvolveÊse seu curso l>or maie duae dezenas de

qullômetros antes de desaguêr no rio Paraná. Neeee local
tambén são bastante vielvels ae clcatrl-zea da noblllzagão do

canal do rlo lvlnheima, que produziu, além de llneagõee, um

grande nrimero de lagoas al-ongadae e curvas (Ftgura 3.6).

3-5- Unl-dade GeonorfológLca Rl.o Paranapane¡oa

Compreende a planície aluvial do rlo
homôntmo. Apresenta larEura varlando de 1800 a 3000r¡,

deEenvolvendo-ee quase totafmente na margem direíta do

referldo rio. Por meLo de fotografla aérea, foi Poeslvel



separara etsta unldade em duaa aubunldadee: "å pl"ênÍcle atual"
e o "temaço antlgo" (FlSura 3.9).

No prlmelro cêso percebe-se que oB paleo-
canals do Paranapanema atr¡resenta¡l a meema baLxa elnuoefdade
e largura que o rlo atual. Já no terraço, aE Llneaçõee,
baatente obllteradas, sugerem um cenal neândrlco e bem male

eatrelto. Esta unldade não fol eetudada neste trêbalho.

REFERÊt{cta
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Figura 5-9. Carta geosorfológisa de detåIhe do ris Fårànapàne¡å el
RoEånÀ, SP, extreoo nortÊ da área.
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Capltulo 4 GBOMORFOIOGIA E LIMNOTOGIA FIIryIAL

4-1 Regine fluvlal e eedl-uentoe susponaoa

De elua nascente, na confluêncla doe rfoe
Paranalba e Grande, nos lfmltes doe Eetados de São Paulo'
Mlnae Gerale e Mato Groeso do Sul- até a área eetudada, o rio
Paraná percorre r¡ma dlstâncla de 1560km drenando uma órea

de, aproxlmâdamente, 670.000kn2. A deecarga do rlo Paraná é

lnfluenciada. por numeroeas barragene locallzadas ao longo do

eeu trecho ouperior. O perfodo de malor deecarga eetende-ee

deede Janeiro até março, coincldlndo con a eËtação chuvoea

na sua bacLa superlor (Flgura 4.1)' sendo que nos mececi

reetantes a vazão não aPregenta maloreg varlaçõee' A

deocarga médla no Porto São José, PR' 1lkm a Ìnontânte de

Porto Rico, eetabelecida para o perfodo 1964-1989, fol de

8.844me.8-a, sendo que a cheia de malor ¡nagnltude reglatrada
neeee perlodo foi de 33.740m3. s-l na encher¡te de 1988' Nesse

Þerfodo o r1o tranabordou Euae margene, invadlndÓ toda sua

várzea, gue varla de 4 a 8kn de larEura' A deecar8a eóIlda
do rlo no trecho eetudado é de 3OX106 ton'ano-a, eendo



??XLOB ton.ano-1 para cårga Éuspenea e 3X10e ton.eno-L pêra
cerga de fundo ( ITAIPU,/BINACIONAL, 1990 apud Stevaux, 1993).
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Figurà 4.1. DeEcargå ¡nédiå nensål do rio Parånå na estação fluvÍo&étrica
de porto Säo José, PR (leitura no cànttr direito) e do rio lvinheioå er
porto Suftecår ll5 (Ieitura no canto esquerdo)-

4-1-1- A eeção de porto São Joeé

A seção traneversaL do rlo Paraná em Porto
São Joeé eofre Lnffuência dlreta da barragem do prótr>rio rlo
(hidroelétrica de Porto Primavera) e do rlo Paranapanena
(hidroeLétrica de RoÊêna). Não obstante, é urna eeção

llrnnológica e hidro logicamente multo lmportante, Pois
corresponde a um ponto de eetrangulaxûento ("node Polnt",
conforme Co1eman, 1969) a montante do trecho entrelaçado do

rlo na área. Provavelmente, a Princlpal lnfluência das

barragens na dinâmíca do rio seia a diminuição radlcal na

Eua carga detrfttca hidrotransportada, especialmente quanto

ao material groeso, Já que Éua é.rea de drenagem

correepondente ao trecho Iótlco reBtante é de 107.000kxn2,

cerca de 82% da baeia origlnal (Italpu Binaclonal , 1S9O) '

As maloree concentragðes de só1ldo€t Bugpengog

durante o perfodo de 1988-1989 (Figura 4-2) ocorterêm entre

vAzÃo EM m¡, sr. tooo
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êbril e novembro, baixando, eenelveLmente, coût o aumento da
deecarga na época dae chelae ( dezembr.o a Janelro de 1989). A

retenção do material susÞen€ro pelae retrrresas de Roganå (rio
Paranapanema ) e Juplá (rlo Paraná) deve lnfluenclar
dlretamente a concentração da carga deosa ne.turezÊ. no nlo
Paraná, contudo, até agora não foram efetuadoe eatudoe dese6,

naturezå .

vtzÄo (m 3. 
s 
-1)

Figurå 4.2. Seçto porto 5lo Josê: ciclo ånti-horário entre å
concentraçlo de sedieento suspenso e descàrga Iíquida durånte à cheiå de
1988-1989.

4-L-2- Dinânica das ctreias na planlcLe de
Lnundagão

Durante aF chelas normaie a água do canal
Lnvade a planlcle de lnundagão por trangbordamento dos

diguee r¡arglnais, por reêtivação de antl8os canala
abandonadoe ou seml-abandonados (reesacoe), alén da

contrlbulção pluvlal. A entrada da á8ua é gradual e

trênqitlIa, erem a geraçã,o de fluxo unldlreclonal male
efetivo, com exceção de alBune pontoa onde pode ocorrer
romplmento do dlque marglnal-. Neeeee locale' o fh¡xo aquoÊto

é male lnteneo, podendo eecavar cenalg efêmeroe, lobos de

E

o
'< ?{)

H

I
ô(J

M)Y ôA



dietribulçåo de fluxo, oìr, cotrìo é multo cotnum, reatlvar
canêlÉ' entigoe.

Oe canale secundárioÊ de padrão enêE tomoerado
(ver item 4-2.2), por também eBtarem llgadoe êo rlo
Ivinhelma, eofrem infl-uência dae chelae doe dole elatemaa
(Paraná e Ïvlnhelna). A coincidêncla ou não doe dole l>lcoe
de chela controle a magnitude de lnundaoão na 6.rea (Flgura
4.t). Nae chelae "cataetróflcae" com 7 e 27 anos de

recorrêncla a áEua lnvade a pLanfcle de inundapão, ocupando

toda a várzea, nur¡ canal únlco de Ekro de largura.

4-2- Tl¡¡ologia do canal

Como Já foi menelonedo, a deflnigão da
padronagem do rlo Paraná na área de eetudo, dentro da

cleeelflcaçåo conheclda na llteratura é alndâ una questão
aberta. A grande maloria doe autoree a claeeificah colno

entreJ-açadot< (Maack, 1968; Juetus, 1985 e 1990; Juetue et
¡,J., 1985, BÍgareLla & Mazuchoweki, 1985; etc. ) Male

recentemente Riccomlni & Colmbre (1993) claeelflcaram o

menclonado trecho do rlo Paraná como anagtomoeado

( "anastomoslng" ) baseando-ee na perenldade e na cobertura
vegetaL dae ilhae do canal-

Comparando as prlnclpaie varlávels
c laeeiflcatórieg dos quatro tlPos de padräo de canal fluvlal
(MiaII , 7977 ) com ats do rlo Paraná (Tabela 4.1), não é

poesÍveI colocar o rio Paraná em quaiequer dos padrõee

apresentadoe. Como ele verá male adiante, o prováveJ-

deeaJuete tectônlco e cllmálrlco a que o rlo eetá eubr¡etldo

l¡npede eua deflnição quanto à tipoLogla do canal .

x Oa cttådos aìrtonea a¡reoar de t€ren utilfzado o teru aDast'(rcõado noa
trabaLhos menclonadoe, se r€ferlaD ôo r¡adrão entrelaçado' cm é aceito
atual¡eute -



TABELA 4.1. v¡riávers crsssificatéri¡s parr rios dos qù¡bo tipos de pdrões e o rio paraná
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O deeenho "multicanal" do rlo Peraná que

ocorre na área de eetudo eetende-Be até o laEo de ltalpu'
Deeee ponto Para JuEante o rlo Percorre tl¡n longo eegnento

onde Êreu I'eito encontrê-Êe encalxado num canal únlco e

estrelto, aloJado num canhão Profundo (eete trecho encontra-
Ee atualmente gubmereo Pelo lago de Italpu) ' Nê alturê da

cidade de Posadae (Lat. S 27o26' ) na Repúbllca Argentine' o

rlo x'etom€, o padrão mul-tLcanal até suê foz no eetuário do

Plata .

Uma aná11-ee r¡ale detalhêda mostrê que o rlo
Paran6, no trecho de Porto Rico (PR), aPreeenta Padronagem

niete. O canal PrlnciPaL é multlcanal corn tendência ao

entrelagamento. Jrí oe canaie eecundérloe' que ee deeenvolvem

na pl.anfcle de Inundação, tên urna Padnonagem anaÊttornoeade,

no concelto de Mlall (1977, fig- 1)-

4-2-L- Cana]. PrlnclPal

ConeLdorando eua dlnâ:¡¡lca, o canêI prXnclPa1

do rlo pode aer dlvidldo, longltudlnaLr¡ente nì¡m Beton

direito e nuÌn eequerdo ( Fie¡¡ra 4.3)' A dlvleão I¡êEsên1ê

at,ravéB do eixo longltudlnaÌ dae ilhaE Mutun e Japoneea'

O trecho eequerdo aPretsenta uma dlnâ¡nlca

enoelvo-depoElclonal multo male lntensa e complexa que no

eetor oPosto- O talvegue do rto eBtá fortenente deElocado

para o setor eequerdo, onde são encontnadae pnofundidadee de

até 13n, com r¡édia em torno de 5 a 7m' Tambérr al eão

encontradaevelocldadeedel,4m'e-r,quecontrastamcomo
eetor direlto, onde estas, rara¡nente, ultraPaeeåm 0'9m'E-r e
ae profundidadee nunca excedem a 5m'



4.2.2" Canafs eecundÁrlos

Un eietexna de canalE secundárLoe deeenvolve-
ee nê planlcle de inundação do rlo Paraná, diePondo-ee
paralelanente ao llurite com a unldade geomorfológlca Fazenda
Boa Vieta. Conetitul-se de canåls anaetomoeadoE de

einuoeldade variada ê co¡n una dlnâsrlca fluvlal bastante
balxa. Praticamente oe rlnlcos plroceBsoa que atuam nelg
eenELvelnente necÊre Blgteme eão devldo ae chelae, que

provoca¡n o extravasåürento do fluxo do canef e a congtrugão
de r¡m dlque marglnal balxo (1m), porém continuo.

Figura 4.5. Padronagel de canal e caråcteristicas batirétricas do rio
Påraná nas prori¡idådes de Porto Ricor FR. 0 trecho ¡ulticånål apresenta
dois setores" sendo o esquerdo de ¡aior dinâ¡ica fluviàl (¡¡ior
velocidade de corrente, ¡aiores Profundidadegr etc.) que o direito. Ao

norte encontre-se o rio Baía, gue pÊrtence å traaa ånåsto¡osada do
sistenà de canais seEundários do rio Paraná (Fernandezr 1990)'



Obeervando aB fotograflae aéreae de

levantêmentos desde 1953 nota-ee a peguena âtlvidade deeeee
canais, gue quage não apreeentam nlgração lateral , apeear de

apreeentarem alta sinuosl-dade. Contudo ' o abandono é

bastante comum, podendo ser identiflcadoe trechos de várlos
guilôrnetros, gue Eradatlvamente foram abandonadoe. Um

exe¡nplo disso é encontrado noe canale Curutuba,/Aragatuba,
onde eete últfmo vem Bendo abandonado nae úItimae décadae
(ver Anexo 1 - carta geomorfo l6g1ca ) .'

Por outro fado, o elstema de cenals
anaetomoeadoe do rlo Paraná desagáua no rlo lvlnhelma a SW

da área, mantendo contudo, alÊ¡lna pequ€noe canais de conexão

com o sitema prlncipal entreLaçado. Esees canais de conexão
eão denomlnados na literature geomorfológlca naclonal de
paraná (ou paranã), parÊ. o canal que IIEâ um rlo a eIe
me€,mo, e furo, para o canal gue IIga um rlo a
outl.o. (Andr"ade, 1956 r p{r,J chrlstofolêt't' 1 , 1981) .

Deeea forma, a trêma dos canais ånaetomogados
do rio Paraná comporta-se como um algtema de vâgog

comunicantes entre as águas do rio Paraná e do lvinhelr¡a
(rJde Flgura 3-2). Com efeito, quando o perlodo de chela do

rio lvlnhelma nã,o coincide com o do rlo Parané (Figura 4.1),
ae águae daquel-e r1o lnvadem o canal do Curutuba e rlo Baia,
Lu¡pinglndo- Ihee um fluxo a montante no Bietema anêBtomoÊado.

Esea dinâmlca, restritê àe cheiae, Pode
provocâr aeeoreamento em alEune pontog dos cênalg
anaetomosados, coÌn o acúmulo nõ.o apenae de sedlnentoa, ¡nas,

na mal"oria das vezee, de troncos, folhae, a€uaPée, etc'
Provavelmente esses pontos de acrlmul o de rrateriaL orlglnem
oe longoe trechos de canale abandonadots, muito comunE no

algtema ( "avulslon" ).
É multo grande o número de la8oe e PAntãnoB

( "back gwå¡np " ) aeeociados ao alstema de canale anaetomosådoa

do rio Paraná, e este amblente abriga oe Prlncipale nichoe



eeológlcoË de reprodução e allnentagÉo da fauna local
(Agogttnho et aJ. 1991).

4-3. Foru¿e de lel-to

Num rfo com cångå eedlrnentar rolÀt'lvamÕnt€
alta como o Paraná, a morfologla daE formae de lelto e

barrae mudam, draeticemente, com o decon¡rer do tempo. Ae

trocas do proceÊteoc deposlclonais e eroslvoe eão multo
atlvae no canal. Aselm, oe talveguee secundárloe tendem a

vå.8êr, contlnuamente, de uma poelção a out¡tê, Juntamente com

bancog êrenoaog do rLo. Drago ( 1990) ceracterlzou,
generlcamente, eEBeB movimentoe em dole tlPoe: a) movlmentoe
tranaver.Êaie graduals e contfnuos e b) mlgração ráplda de

poBfpão .

A magnltude dae mudançaE do talveÉue em

relêção a um ponto eetáveI, durante oe úItllr¡oe 30 anoe foi
estudada em trêe eeçõee (Flgura 4,4): en porto São Joeé, na

baee da Unlvereldade Eetadual e Marlngá; e em fronte a

cldade de Porto Rtco (locallzaçäo dae eegðee na Figura 4.6).

Nota-ee gue a segão malB estével é a de porto
São Joeé ( I ) , sue åp¡resentou um deelocåmento de talvegue de

2,7m.ano-r. Eesa eeção, como fol deecrlta no lt'em 4.7.4.,
conr.eeponde, exatâmente, a um Ponto de eÊtranEulåmento
("node poLnt") no padrão entrelagado, que funclona coûlo zonê

de "by pêsE " de energla no slstena. Pon esge motlvo
recomenda-ee para em qualquer trabalho de I1r¡nologla fluvlal
que: "a oegão rro l¡onto nodal deve Bêr aeEPre utl"llzade cono
parâmetro correlatfvo Àa eeções a Jusa¡¡te" -
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Fiqurà 4.4. A) Localizaglo das seçûe6 transvers¿is (In II e III) e
Iongitudinais (A-A', B-B'e C-C'). B) ñigraçäo do talvegue er relaçÍo a
u¡ ponto fixo e. tres seçûes do rio Påràná. I) Porto Sgo .Io5é (Ponto
nodal), II) Låboråtório da lJElt (nà porçäo nont¡nte de entrelaçarento) e
III) Porto Rico (aeio de entrelaçanento). As seçÛes longitudinàis estto
nð fig. 4.ó).

A eeção de Porto Rico (III) exlbe umê mudança

slgntflcativa do tal.vegue (cerca de 56,6r¡.ano+-l), expondo o

cará.ter maiÊ errátlco do fundo do rlo dentro da zona de

entrelaçamento. ÇEntl-rdö Ër morfologiå e ditribLtiçãÕ do!;

talveglrc=s ( FrinciÞ¿ì1 e sc=cnnd.lrios ) manteve-ge aemelhante

durante o tempo de observação. EEea constânciå no degenho do

fundo do canal eetá condlclonada pela nêrgem eequerda

formadê pelo arenito da Formação Rlo Paraná, de alta
reeietêncla è erosão fluvlal , e provavelennte pela tendêncla

'rfl

II
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do rio em ava.nçêr para o lado paranaenee, Por lmr¡oeigão
tectônlcå .

A eegão II apreeenta una nudanga gradual da

Ifnha do talvegue (13'4m.ano-r) male lenta que na gegão

anterlor.

4-3-1. Claoolflcação dae fornas de lelto do
rio Paraná

Há u¡ulto teurpo eabe-ee que leltos de rloe
conpoetoe de måterlåI gnanular solto g€lram foru¡as
caracterfeticae eob uma corrente aquoetê. Contudo ' exlEte umê

controvérsla com reLação à termfnologia apllcada aoe várlos
tlpoe de formas de lelto. A causa roaior dessa controvérela
êËÊenta-ge nae dlferentee eecalae dae forna obeervadae nos

eetudoe de laboratórlo e no canpo (Coleman, 1969). JÉ Dnago

(1?9Õ) reeeaLta a diflculdade na utilização da terrnlnologia
exletente em um sfstena fluvfal da magnltude do rlo Pa¡raná '
onde a grandeza dae formee veriÊ de algune centfmetros ê

male de uma dezena de metros. Quatro gruPoa de formag Podem

Êer encontradae no ]eito do rio Paraná:

Ondufações ( "rlepJee"): aPllcado àe formae
que têm al,tura variando de Poucog até 3Ocm- São fornae
efêmerae, que mudarn draetlcamente em algumag horas, cuJo

tlpo maie c omr¡m é a tlnguóIde (F1aurå 4.5). Nornalr¡ente se

eutr¡erpõem àe coatas ( "etoee etde" ) dae formae de malor

hlenarqula -

Meg:a-o¡,duf a96ea ( "megazipt>Les"): varlam seu

tamanho entre O,30m a 1"5n, apresentando-ee Êob e fo¡rma

ltnguóide e luniforme. Ocorre em locale onde a profundidqde

é euperlor a 3m. Conetltuem-ee formas de grande r¡obllldade'
quaee sernelhantes àe ondulaçõee (vide Flgura 5.3).
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Figura 4.5. llarcas onduladas linguóides geradas por for¡as de leito
'ripples' er barras arenosas do rio Paraná (Foto lt. L. Santos)

Ðunas subag.uoeae(x) ¡ apreËentann uma variação
de tamanho que val de 1,5m a 7,5m de altura, tendo
comprlmento varlando de 50 a 50On. Talvez seJan as fonmae de

Ielto male tfplcae do r1o Paraná. Por conetltulrem u¡n

obetáculo expreeeivo ao fluxo de água, &B dunae subaquoaa
provoca¡n uma €,Eceneão repentlna da corrente aquoea do fundo,
orlglnando o efefto "pluma" de grande lmportêncla na

dietrlbulção de oxlgênlo e de partfculae de allmentaree no

eletema ( Drago, 1990 ) . Este efeltcl é Percebido Por llm

cfrculo gìfê, momentaneamente, Bê abre na superffcle da água.

Ondas do arola ("oandvavos"): são aet formae
de }elto maLe desenvolvldas que chegam a atlnglr até 13m de

altura e comprlmento ouperlor a 1km. A Profundldade eobre a

(f) para evitar a utilização de
subaquosas e eólicasr optou-se
prireiro c¿rso.

ur ¡esßo terro para
pelo terao duna

as for¡as de leito
subaquosa para o
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cristå é muito peguena, e guaee âflorante, o que propgrclonê
o desenvolvlnento de formae de hlerarqula lnferlor naa EuaE

coetaa. Acredlta-se quê ae "eandwaves" Eäo formaa que Ee

deeenvolvem nas cheiae, com låmina d-água euperior a 6m

eobre a eua crleta, conforme oe eetudoe de Drago (1977) no
tnecho nédio do rlo Paraná. As " eandwavea" chegêm a emerglr
à euperflcle do rlo em nfvel nédlo, conetltulndo o ntlcleo de

deEenvolvLmento dee baruae de centro de canal , cuJa evolução
etstá comentada no capftuLo 5.

Foram eLaboradoe várloe perfle
ecobatlmétrlcos (Flgura 4.6) obJetlvando a avallagão dae
formae de lelto do rio, nê área em egtudo. Pana tanto
utlllzou-se de um ecobatfmetro de reglÊtno gráflco (papel)
do tipo Furuna. PeIa experiêncla obtlda recomenda-ge gr¡e

eeJa utll-lzado l¡in emiseor de elnalg de 2OOkH, male
aproprlado I¡ara ess6 tipo de ènblente ( águae raBâB) - A

veloeidede da embarcaçåo não deve exceder a 100m.n1n-a e a

do reglstrador deve Eer 2,5cm.mln-1.

Ae ordene dee formae (lt'' 2''- e 3t') que

apêrecem ê Ee8uir comespondem a u¡na termlnologla crlada por
Drago (t977 e 1990) e redeflnlda neete trabalho para
deelgnar a hLerarguia dae formae de lelto nr¡m determlnado
trecho do rlo. Una forma de prlneira orden pode conten
outrag de menor expreeeão que the eão eupenlml>oetae. O

conceito prlnclpel na utllizagão deeta terminologla é o que

afl,rma que 6a formae ordenau¡-se conforme as canectorfEtioåB
do fluxo e do ¡naterlal tråneportado. Por exemplo ' u¡na mege-

ondul,ação quando definida como de 1¡'- prLmeira ordem nr¡m

perfll, comeeponde a r¡¡n fluxo com cêracterfetlcae baetante
deflnldae. Por out'ro lado, quando eaga megma forma for
cfaeelflcada numa ordem Inferlor (24', 3À- etc.)' o fluxo
gerador certau¡ente não terá aE meg¡nac caracterÍetlcae do
prlmelro caso.
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O ecoÉråna da eepäo A-A' foi obtldo num

trecho de 24OOn¡ no canaL prlnclpal do r1o Parané, ê montante
da IIha Porto Rlco. Ae for¡nae de leito de 1.' ordem eåo

dunag eubaquo€raa com tamanho variando entre 2 a 3n de altuna
e 200 a 4OOur de comprlmento. Nåo eão cortr¡oe tlnlcoe, mae

lncorporam outrae formag de menor hierarqula como

"rnegarlpplee" e "rlpplea". A Iâmlna d'áeua eobre ae criataÊ
u¡ale elevadae osc1la entre 5,5 a 7,5n e a velocidede de

fluxo próxino à Euperflcle é de 1,1 a 1,3m.s-r, Para o
trecho.

A eeção ecobatimétrica B-B' foL executada no

cana] eecundár1o que ee deeenvolve entre a llha Porto RLco e

a ilha Mutuu¡. Neste trecho a profundidade rara¡nente excede a
3m e a velocldade do fluxo é lnferlor a 1,0m.e-1. Ae fo¡rr¡aE

de lelto de 1-'- ordem compõert-ee eE Eenclalmente de
"megarLpplee" com aLtura entre O'5 e 1,Ou¡ e comprimento
entre 3O e 150n. Apreeentam o deeenvolvlmento de "rLpplee"
de tamanho varlado. A Lâ¡nlna d'rígua acima das crletae é de

2,8 a 3,0r¡.

O tercelro ecogrema (eeção Ç-C') fot obtldo
I>ouco a Jusante de Porto São Joeé, num trecho de canal tlnlco
("node polnt") do rlo, com Profundldade varlando de I a

11m, onde aparece uma forna de lelto plana com male de

1OOOn, moatnando un calmento multo Êtuave para montante
(1:3O0), onde ocorrem "rlPPlee" e "negarlpPlee" leoladae.
Não fora.n encontradas neferênclae a eegê forma na

llt'eratur.a coneultada. Contudo, u¡n segundo leventamento
ecobatfunétrico no meamo trecho, reallzado ern Perfodo de

chele (4rr aclu¡a do nfvel nédto do rio) revelou Perfil
totelmente rrodlficado (Figura 4.6' baee). Uma onda de areia
com mele de 1km de comPrLrrento e 6n de aftura BuperlnPoata
por dunae eubaquoeae e mega-ondulaçõee. Contudo ' a carêncla
de dadoe em condlçõee de chela lurpedlu egtudog mais
detalÌradoe .
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Oe par6r¡etroe geonétrlcoe dae formae de lelto
do rlo Paraná no trecho estudado quando comparadoe o Eeu
trecho nédlo na ArEentlna e con o nlo Brahmaputna (Tabela
4.2) noetrå¡n que com exceção dae ondae de arela, ag formae
mantêm razoável correlaçäo noe trêe rioe.

T¡bela 4.2. Dados comparatlvos da¡ canct¿rfstlcrs das fo¡m¡s de lelto rogistrades nos
rios A) Brahmaputn (Coleman, 19ó9); B) P¡r¡nó lVfédlo @rago, lnl e C) PrrmÁ,
reg¡õo de Porto Rico, PR V¡lorcs mórlmos.'

4.4. Alteração da llnl¡a de mar8em

A alteragão da Llnha de nargen proceÊsa-Be
por me!o do contfnuo deslocåmento de éreae er¡ eroeão e

depoefpão no canal f1uvlal. Confonme aflrnou Fernandez
(1990), nog curlgog meândrlcoe ee áreae de eroeão e depoelção
eão perfeltamente prevlelvels. Já nog rloe con Padrão
entnel-açado est,a dlgtrlbulção é malÉ aleatónta e dePende dae

alteraçõee dee pnlncipaie llnhae de fluxo. A eroeão ma¡rglnal
é deflnlda cómo o recuo Ilnear dee margene, devldo à remogão

dog materlaie do barranco l>ela agäo fluvlêl (cor¡enteË e

Eô¡¡ -er¡ù¡¡¡çL Dopd}.rb- ¡4.4. -rL
¡: A4b¡L (õ) Al 0,30.

B: 0J0,

C: 0,30
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ondas), ou por forças externêB, como ê pneclpftagão. Dentre
oe vérloe métodoe utlllzadoe na nedl,pão da eroeão marginaL
foi adotado, na área eetudada, aquele deeenvolvldo I>or
Fernandez (op. elt. ) que utlllzou o cor¡trole aerofotogréflco
e ¡>lnoe cravadoe no terreno. Conforme o referlndo autor, aê

margênc do nlo Paraná podem eer agrupadee em:

1) rtaxgenã eatáveLs: quaee toda rnargem

eequerda do rlo Parané conetltufda pelos arenltoa de
Formagão RLo Paraná, dé êIta reeietêncla à eroeão' e que

formam paredõee vertlcalg com êté 15m de åltura;

2) nargena em acteç:ão:. normalmente encontrada,
a Jueante dae llhae. Poesul pouco decllve, estando,
geraLmente, coberta I)ela vegetação aquátlca e êpreaentando
alta taxa de depoelção, prlnclpalmente de aedimentoa
trangportados em euspeneão (ver barree lête¡rêig, ltem

,.. 5.3.1.1.).
á-
Ë 3) rþrgenl eÍt erosão:. Eão margens que

- epregenta¡n recuoE conetantee, formando barrencoe com faces
t verticais e eua aLtura em relagã.o ao nfvel méd1o do rlo pode

varlar deede afgung centfmetroe até mais de u¡ra dezena. de

metroa por ano.

4-5- Conclueões e ol¡lnLões

A morfologla do canal fluvlal é controlada,
en {¡Ltina lnetâncla, pelo reglne do rlo. A lnteneldade,
duragão e recorrêncLa dae chelae eão oe ¡noduladoree dae

forr¡ae eroeLvas e depoeiclonaie gue ocorrem no eiet'ema. O

compontamento e¡n área do conJunto de llhae Carloca ( Anexo 1,
cerce de skm a Jueante da cldade de Porto Rlco) foi
observedo, por meio de fotograflae aéreag, ao longo de 37

anoc. A verLeção temÞoral da área do conJunto de llhae

'-^ ''-lì";lioteca
, .".._... ii:t\(.l.xr

lnilìtultl 
(i{r ''"'
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comparada con a curva da descarga anual Pa¡ra o neano perfodo
(Figuna 4-7) permltlu aLgumaE conslderações mult'o
lntereesanteg gobre a dlnâmica de alteragão de rnargena no

rio Paraná - En 1953 a área emerEa do conJunto de llhae
Carioca era de aproxlmadamente 2,7kmz. Eeùe valor an:nentou
até 1966, atlnglndo cerca de 3'6kr¡z (veLor lnferido, uma vez
gue a últlma cobertura aerofotográflca fol em 1965).
Obee¡rvando oe gráficoe deacargia x teûpo e drea x te4Po nota-
Ee que o perfodo de creeclmento da euPerflcie dae llhae
colncide com o å,unento dês descargae máxlmaE e nédiaE
anuais. A partir daquele ano o eftio é domlnado Por
pl:oceEsog eroelvoe, Impllcando nuna redução rnáxLma de 0,4km2

em 1970. Para eeea neema época houve u¡n decréeclmo eenelveL
dae deecargae máx1mae e médlae ênuals. De 1970 até a chela
hletórlca de 1983 pode-ee observar um aunento de 0,1¡¡¡z ¿"
área do conJunto de tlhae Carloca, cerca de 15.0OOrnz. ano-r .

Na curva de deeca¡:ga, pare eBBe nesmo perlodo, verlflca-ee
um aumer¡to Sradatlvo deeee Parâmetro até o Pico de

34.0O0me.s-r em 1983. Nos anog eegulntee nota-Be umê

tendêncla de redução ts,nto na área como na deecarga anual.

O comportåmento de acreegäo e enoeão doe
depósitoe do canal. frente à deecarga, alnda não totalmente
eetudado, mae delxa antever uma grende apllcabllidade no

maneJo de áreae ftuvlais genelhanteE. Conhecendo-ee o

intervalo de recorrêncla das chelae ê o controle da

velocidade de fluxo, pode-ee prever o comportamento eroeivo
ou depoelclonal das benraE, ilhae e narÉ¡eng ' que' no caso do

rlo Paraná, encontram-Ée deneamente ocupadas Por peguenog

agrlcultoree e pecuarlstae.

Outra questão ,lmPortante dlz reePelto ao

comportarlento dae formae de leito durênte u¡n ciclo chela-
vazante, onde o leito ee altera com a verlaçåo daE condl-ções

de fLuxo. Aoeln eurgem êB queetõee: "quaie ag formae de

leLto com melor potenclal de preservagão?"; e "qual' o volune
e o traJeto do materlal rer¡obillzado num clclo chela-

i
1..
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vazante?". Eeeas duas qu€Etões eetäo ebertêB e eão

fundamentaree ne compreengã,o doe modelog faclológlcoe
f1uvlaie, como no eetudo da partlclpagão da carga de fundo
no aEEorea,mento de canals e repreÊas.

Figura 4.7, Topo: variaçÈo e¡ áreå do conjunto de ilhàs Carioca. B¿se:
descårgå anual ßédia (A) e ráÌiãa (B) do rio ParànÁ.
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5-1 Introduçäo

A anál1se faciológlca en amblenteÊ recenteÉ

envolve duêts abordagene, conforme a netureza do dePóslto' A

primeira correeponde à anállee de fácl-ee tradlclonal '
envolvendo os depóBftoe tr>ré-atuale; a eegunda abordagem

trata da anáIlee doa sedimentoe em vlaE de dePoelção' como

aabârrèsêrenosaÊ''formagdelelto,fundodaelagoae'etc.
O prlnclplo norteador da anáIlee faclológlca
fác tee>proceaE o>ambiente - quando aPIIcado aoB dePóeltoe

quaternárioe Pode lnverter de aentldo, ou eeJa: ora-se

dlõpöe do reglstro eedimentar (um tenrago' por exemPlo) e

deeeJa-ee conhecer os ProcegBoÊ' que o gerâram; ora Êe deeeJa

conhecer que tiPo de depóelto será gerado por determlnadoe

I>rocesEos (Por exemplo' que forma de leito exlstlrá no canal

na época dae cheiae?) ' Assim aendo, o egtudo sedinentológlco

ora deeenvolvldo não se reetrtnglrá êpenas aoe dePóeltoe

fluviale e aeeocladoE, ma,s Incl-uirá o material eedimentar em
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via de deposicão, numa tentstlvå de contrfbulr para o malor
entendlment'o do blnôurio Proceago-fác iee.

O aceeso aos depóeltoe fol felto por melo de

aflora¡nentoÊ, prlnclI)âl-mente nos barrancoe doe canalÊ
fluvlale e noe drenos artlflclate rnulto comune na planlcie
de lnundagão; em tr>oçog e trlncheiraa, prlnclPalmente nås

eecavacõee da repreea de Porto Prlmavera ora em conÊtrução
no extremo NE da área. Fora,m elaboradae amoetragent de fundo

de canal por melo do coletor "van Veen" e do USBM 54' no

estudo da composlção dae forma de Leito, como também grande

número de tradagens (6On) e tegtemunhagem de material
lnconsolldado por melo de eonda vlbratórla (4On) - Neete

úItimo caso, as Perfuraçõeg atlngíram a Profundldade máxlma

de 6¡n, com recuporação eemPro aclma de 9O%, eendo utlllzadoe
tuboe de aLumínlo de 3-- dlâmetro, com extremldade bieelada
para factlltar a penetração. Em laboratório oe testemunhoa

foram eerradoe, descrltos, amostradoa, fotografadoe e

radtografedos, nÕB caetos Pertinentee. Oe tuboe de alurnlnfo
sã.o aerradoE com serra-clrcular e oe teetemunhoe eecclonados
longltudlnelmente com umå. Ilnha de naiLon. Uma dae metad€B

dos teetemunho é deetlnada à deeerlção e amogtragem Eendo a

outra lmedlatamente acondlclonada em I>láetico preto ( manter¡

umldade e proteçåo da luz) e arqulvada.

Muitas lnformações foram obtldae doe

relatórioe técnlcoe da CESP, IPT e THEMAG reallzados Para a

construção da hidroelétrlca de Porto Prlmavere e em

relatórloe de eondagene geotécnicas elaboradaB PeIa CBPo,

para congtrução de u¡na Ponte na foz do rlo lvaf, cerca de

54km a Jusant€ do llnite fnferlor da área-

AnáLiee granulométrlca, microecopl'a

eletrônlca de varredura, dlfratonretrla de ralos X em

argllaB, determlnaçõee de minerê1s pesadoe e PallnoIogia,
foram slstematlcamente efetuadas- Foram Proceegadae 13

amogtraa Para datação abeoluta tr>or melo de radloleótoPoe de

carbono e pelo método d,a termo lumineecênc la ' Algu¡nas lâu¡lnae
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delgadae foram eetudqdes nè tentatlva de avellar'
expedltamente, oEi I)roceÊsos pedogenéticos atuantes nê
planicie de lnundagão.

5-2 Fácl.eo e l¡rocessos deposLcfonaie

A cÌaeeiflcaÇão dae féclee eedimentaree
Identlflcadae nos depóeitoe fLuvlale fol elaborada
utillzando-se, em parte, a termlnologla propoEtê
orlglnalmente por MlaIl (L977, 1978), com a lnclueão de

ternog complementares (Tabela 5.1). Alguu¡ae fáciea multo
partlcularee nã,o se encor¡tram neÊta deecrlção genérlca, e

eim noe ltens pertlnenteg aoe êmbientes depoelclonaie em que

ocorl¡em.

Fá.cles en/Gng cascaLho mac!ço/caacalha
maclço atenoso: caecalho com clagtoa de até locm de ellex,
quêr'tz1to, com matriz arenosa, podendo eetar ltmonltlzado.
Apreeenta-ee na malor{a dae vezea nacLço, oetentando
localmente eeixoe lmbrlcados, lnclPfente eetratlficagão
horlzontal e gradåção normal e lnverea. Podem tambéûr nostra
lentes lrregulares e errátlcas de areLa groÉ94' eeixosa, com

granodecreecênc 1a aecendente, e râra ocornêncla de

estrablficação horizontal e cruzada. Oe selxog constituem-Be
de quartzo, quêrtzlto' Podendo ou não lnclulr sflex' ágata e
calcedônia. Encontran-ee, en Parte, suBtentadoa Por mêtrlz
êrenoÊe., e, maia raramente, bLocos do PróPrlo cascalho'
clmentado por llmonlta, reeeedlmentadoË (FlEuras 5.1 e 5.2)-

TaI faclologla revela fLuxo Þroduzldo tr>or

deecargas relâmpago, gerando dePóeito de fluxo de detritos e

de grãoe ( "debrls" e "graln flow" ). Ta¡obérr revela a Pretsenga

de depóelto de penelranento ( "eleve Proceas") e dePóeitos



reslduals. A inbrlcação dos eelxos
areia groÉsa Eugerem ÞroceBBoe
l-ongltudlnals de canals entrelaçadoe
]-977, L978, 1985).

10ó

e a etstratlfLcação na

orlglnadoe em berres
de alta energla (MIelf '

Fácj.es Gt - cascaJho eatratlflêado" cascalho

com seixoe centi!ûétricoB, de comPoElçäo Êemelhante ao

anterior, francåilente ageociados a areÍa grogae e

eetratlflcada (fråcIee St e Sp) - APreeenta oetenelva

estratlfLcação cruzada acenafada e planar, Podendo ou não

eBtar clmentado com material fenruginoeo '

Tabela 5.1. Classi.ticaçåo de litofácieg, po,dific¿do de Mi¡ll (19??, 1978)

,q. L¡tolacres Dstru turas
c arl i¡nen f ares

cascslho maciço
auspenso por

gradaçéo detritos

cåscalho maciço ou
pouco r¡caÍu¡do

ôca¡namento horrzont¿lt
inbricaçåo

barras longrtuo¡nô¡st
dcpósitos do dcix¿ ô

casc¿lho cruzada acânalada preenchi¡¡onto de

r(1, blocos
¡acêÞdiñêñfa.lôs

maciçp reåtiva4ão

êrei¿ médlô ô
--^-ô. â èêiY

cruzada rrl¿I¡êf duna subôquosô e

areia médi8 ¿ lama ondulêções mi8rantes e

cåvagantesr "drape"e
fluxo de bair¿
ve¡ocidadq ondutração

s

êreiÂ finô á
gnossa oom

cruzada fostonada

areiô finê I cruzôdê siB[¡o¡dô¡ OE

fluidizacãoareia fina a macrçp

arei8 fina a muito,
---l l. ^rdôni^a

lrminação' bioturbaç¡lo
- -^cñ, 'êqñèn 

tô
barre lôt€ral

areiô fina a méd¡¿ es t ratilicåção P¡ånar fornås ds leito en

afeia finå ô ¡am¡l lômin.¡çåo Plenðr nuxo de bð.i.xå
velocidade
¡teoósito de inr

ilique m¿rginal
siltê ¡l Areila i.o e mosqueÂdo

lô¡na e ereia muito lsmin¿ção plåner a

coûforne (I) Stevaux (em pre') (2) SÂnto6 I99I)
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Esta
de alta energla em

5.16).

fácies está aseociada a fluxo acanaLado

slstemas fluvlaie arenosos (vLde F1gura

Figura 5.1. Fácies
G¡lGts (cascalho
naciço e årenoso.
Depósito de descarga
relânpago.

Fácles Br - bJocos ?essedimentadoe: blocos de

conglomerado e arenlto selxoso com clmento ferruglnoeo ou

mesmo elll-coeo que eão retrabalhados e lncorporados
caotlcamente à matrlz arenosa. Eesa fáclee é lnterPretada
como orlglnada em dole momentog deposlclonale dlstlntoe: o

prlmelro, quando da depoelção e poeterÍor clmentagão
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feryuglnoea do cascalho; e o eegundo, quando esses rudltoe
foram retrabalhados e redepoeitados (vide Flgura 5'17)'

FácLes St> - areia com estratlflcação ctuzada
p)anar: arela rnédla a groetea em parte gelxosa, apresentando

estratlflcação cruzada do ttpo Planar e' eventualmente,
superffci-ee de reatlvaçäo (Flgura 5-2 e 5-3)-

Essa faciologla exlge reglme de fluxo balxo a

rnédlc¡ deeenvolvldo em ondae de arela rlnguóldee e

transversaet.

Figura 5.2- Fácies Sp./Ss - areia co¡¡

sigooidal; Gt - cascalho maciço; Sr
hidroelÉtrica de Porto Prinavera-

estratificaçlo cruzada Planar e
- areia laciça. EscavaçÛes da
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Figura 5.3. Fácies Sp - areia co¡ estratificaçäo cruzada planar, obtida
em barra årenoså de canal. Barra Porto Rico (foto Ì1. L. Santos).

F¿íc.ies ,Ss arejâ com estratificação
slgmoldaL'. compõe-se de areia médla, variando de fina a

grossa, podendo aPresentar grânulos e pequenog Éielxos

dlspersoe. Apresenta eetratlflcação cruzada elgmoldaI
bastante evldente, eIIl estratos de até BQcm, geralmente

separadoa por superfícies de reativaçäo (Flgura 5.2). A

estratlflcação sigrnoldal e planar ocorrem asgocladas, Êtendo

que a prlmelra denuncla uma maior quantldade de carga

sedlmentar em relação à potencia da cornente.

Esta facicllogla desenvolve-ge em canals

entrelaçadoe estando assoclados a migraçã,o lateral de formas

de Ielto.

Fácies St areia cam estratlfleação cruzada

em festão: arela média, varlando de flna a SroBEa e esPartsocl

grânu1oe e peguenog seixoe, orlentados ao longo doe Planoe
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de estratlf icagã,o,
ocorre em pacoteÊt gue

A estratlflcação cruzada acanalada,
nã,o ultrapaËBam EOcm (Flgura 5.4).

Figura 5.4. Fácies St - areia oédia à grossa co¡ estratificaçlo cruzada
el festïo. Barra Porto Rico (foto lt. L- Santos).

É a faciologia tfpica das dunag subaquosas,

mega-ondulações e ondulagões que se desenvolvem diretamente

no fundo arenoso do canal ou superlmPostas às grandeg ondas

de arela. Santos (1991) observou, em barras do rlo Paran¿i,

que a espessura dos pacotes contendo esta fáeies varl-a de

poucos centÍmetros a 0,5m, Podendo ou não apresentar

superfícle de reatlvação, e são muito eemelhantee à fríciee

descrita por CoIIinson (1981) e Desloges & Church (1987)

para rlos atuals.

FácLeo Sr - arela com marcal onduLadae: arela
com granulometrla variando de multo flna a média, eendo eeta

última a mals repreaentatlva. Apreeenta ampla Bama de mlcro

eetratif j-caçõee onduladae aegl-métrlcas que lncluem deede
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ondulacöee eol1tárias åe marcaa onduladae mlgrantee e

cavalgantee ( "rlpple drift" e "cllmblng" ). Vla de regra'
podem ocorrer pelf culae de lana lntercaladae às areias,
gerando estruturae do tlpo "drape" e "flaser". A ocorrência
de mlnerale ot>acos ( llmonlta e magnetlta) multo flnos
nessaltam ae eetruturas sedlmentaree,.

Eeta fácies ê gerada em regÍme de fluxo
lnferior, com balxa velocldade e l¡egì¡ena profundldade
(Flgurae 5.5 e 5.6)-

Figura 5.5. Fåcies Sr - areia coa nicro larinaçlo cruzada do tipo
aigrante, ressaltada pela concentraçäo de oinerais pesados escuros åo

Iongo das lâoinas. Perfuraçtes verticais e horizontais de raízes, Dique
narginal prirário.

FácLes Sø - areia maciga.' é uma fáclee gerada

pela flutdização tardl-eedfmentar 91f,ê, via de regra, é muito
comum noe depóeltos fluvials, Já tendo etdo comentada, entre



111

outros autores, Por Stevaux (1986) nog depóeltoe flúrvlo-
deltaLco da Formagão Rlo Bonlto (Permlano da Bacla do

Paraná). Eeta fáclee pode apretsentar granulometrla baetante
varlada, predominando, contudo, oÊt termoe arenoE¡oEt mala

f lnoe ( Flgura 5 -2) -

FácÍes So areia rica em matérLa o?gânLca:

esta fácles fol descrlta pela prlmeira vez Por Santos (1991)

e conetltul-se de areia flna a multo flna' eom ellte e

arglla apreoentando coloração escura, varlando de clnza a

preto, conforme a concentração da matérla orgânlca. Vla de

regra aplreeenta-ere lntensaû¡ente bioturbada, geralmente

attngindo o mosqueamento total. Aeeocladoe à arela Podem

ocorrer niveie centlmétrlcos de folhas orlentadas
paralelamente à superficie depostclonal (Flgura 5.6).

Figura 5.ó. Fácies SI e
So - areia cor larinaçlo
planar e ondulada, cot
estruturas tflasert e
'drape'. Intercalaçües
de níveis de restos
vegetais. Barra lateralt
rio Paraná. (foto lt. L.
Santos).



11f

Eeta fácles é gerada por Procegeos efêûreroe

de tracão em Bítlos depoelclonala, onde predomlnan Procee¡Eots

de decantação. Como se verá male À frente' ocorre en

reËÉacos e canêle abendonadoe ' com llgação temPorária ao

canal prLnclpal .

F¿ícl-es St¡ - areia com estratlflcação
horizontal: apreBenta gPanulometrlè variendo de flna e'

gro€rga onde a prlnclÞaf egtrutura é a estretlficação
hortzontaL. Esta fáctee Indlca presença de fluxo em regime

euperior, 6endo muito comur¡ no slstema fluvlal ( vlde Fleura
5.18).

FácieE SI - a?e7a con Jaminação P.Lano

paral-el-a; conetltui-se de arela fina a sllte ocorrendo
geralmente lntercalada àe f¿íciee Sr e Fm. A Ia¡nLnação

horizontal é formada em reglme de fluxo lnferior com

lntennltênclae de Procesgos de decêntggão (Fleura 5.6).

Fáctee trb - Lama macTçai conetltul-ee de lama

com coloração variando entre cagtanho clara, paeeando por
tone amareledoe e avermelhadoe, tambérn clnza e Preta- A

granulometrla varia de arg1la a ellte' em nultoB caBoB

apreeentando arela dispersa na matriz (grãoe flutuanteg).
V1a de regr6. encontra-se lntensêmente bloturbado, geralmente

por ralzee, o que lhe dá aepecto ¡nosqueado - Em muitoe caeoe

apreeenta malor ou menor grau de Pedogenlzagão, chegando a

conetitulr nlveie de paleoeeolo (l'leura 5'7)'

Oe sedl¡nentoe de- col-oração cinze escurå a

preto eåo rícoe em måténla orgânica, cuJa quantidade ' àe

vezes, levam a claseifieá-Io como turfoao. Em alEune caeos

(como noa dePósltos de }agoa) o rraterLal é rlco em

dtatomáceag e eeplculae de eePonJae, chegando megmo a

deeenvolver deLÉadas camadag de eePongóIlto-
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Figura 3.7. Fåcies
F¡ - Iara raciça cor
mosqueaoento total
col nível pedogârese
incipiente (P).

5-3- AnálLee de fáclee

Neste item serão anallËados o€t depóeltog doe

várloe eubamblentes depoeicionafs, o relacl"onanento e

geometrla de sua faclologla, sua gêneee, evolugão,
morfologia, e sua importância no contexto da área estudada.
Certoe tópicoe aqul abordadoe serão de máxlma lmPortê'ncla
para a cor¡preensão da evolução quaternárla da área, tema
esge que eerá abo¡rdado poeterlormente.
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5-3.1- De¡¡óaito de canal

Incluem-ee neeta categoria oe dePóBItoB de

bêrres ar.enogÉ,e e do lencol erenogo eubmereo. Ae llhae'
mul-to embora eeteJam locallzêdats no canal do rlo Paraná,

eerão tratadag Juntamente com oe dePósltos de lnundação ' êos
quale eetão genetlcamente l lgadae.

5- 3- J - 7 - futraa al".enog,aÊt

São corPos arenosog, emergos eûì condlção de

nfvel médlo do rto, que, conforme Bua dietrlbulção egpaciål
e faciológlca, Be agruPa.n em dois tlPos: barra de melo de

canel e barra Ìateral (Santoe #t åJ. ' 1989' 1992 e Santoe'

1991) .

.funas cent?c-ig de cana.7: conetituen-ee de

corpos arenosoe, alongados, formadoe no centro doe canalg
prfnctpaie, cuio comprlmento varla de 2OO e 1O0O¡n de

exteneão, apreeentando uma relagão cou¡Primento,/Iargura aclma

de 3:1. Por eua composlgão eeeenclalmente erenoga não foi
poeeível utlllzagão da sondagem vibratórla nesee tfPo ee

depósito. A profundtdade bastante Pequena do lenço1 freétlco
reetringlu a aproximadanente 1,5m a lnvestlgação felta Por
¡nelo de poçoa e trlnchelrae.

A granulometrla do materfal varlå dê areiå
multo groÊrÊa até multo fIna, com acentuada alternâncla
granulométrlca entre oe pfenoe de eetratlficagão, podendo,

eeÞarÊamente, ocorrer grânulos e até PequenoÊt eelxog.
Subordlnadamente ocorrem nfveig e lÂmlnaa de la¡na ' sem

grande continuldade fateral. Foram analieadas cerca de 273
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amogtras de barras da área ( Santos et aJ. ' 1989 )

encontï'ando-Êe grau de Belegão moderadc' em 73% dae amoetras'
bem eeleclonado em 20% e pobremente eelecionado em 7%

(Flgura 5.8). Mfnerals opacos (65,7%) seguLdos de anfibóIio
(7,5%) e claníta (6'5%) foram oÊ mlnerais pesadoe mals

freqilentee nês amoetras obt,ldas em barras eentrals (r'r'Je

Tabela Ê.1) .

BARRA LAIERAL

-t o r t I + 6
tøt

Figura 5.8. Curvas
l¡teral e central.

de freqùCncia cunulativa Parå åÍostraE de bårrå

O conteúdo de matérta orgânica nae barrae
centrals é mutto pequeno. Sua origem está asgociada àe

restrltas poças de inundação que se desenvolvexn na

tsuperffcie das barras, onde oe frag¡nentos vegetêig, folhas e

caules, encontram-se mieturadoe à lama.

A montante da barras deeenvolvem-se pequenas

elevaçõee, que, nuito reservadamente' podem eer denominadae

de dlques de barra (Ftgura 5.9). Esses eLementos conetltuem-
ee de formas de leito do tipo "r1Pple" a "megarlPPle"' que

se depositam em época de chelas brandas, quando a água

do canal extravaga para o lnterior das barres.

CENTRAL

roq
lr tt¡g€!

ao 
^IALE!.i.2,e
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Figurå 5.9. Cåråcteristi cas
oorfológiEas das bèrras
årenosas do rio Paråná. A¡
barra central; B: barra IateråI
(vide Figurå 2-3' páS. 43).
llod. de Santos et, a¡, t992,
fíg- 2r.

EE ;¡¡¡4 
nnrrosr El ¡LUxo PRrNcrpAL

El M¡ncs¡, lãl ¡'luxo sEcuND.ÁRro

Apesar de relatlvè¡nente efêmeroe, taie
depóeltos funclonam como dlquea marglnals que Protegem do

fluxo mate veloz ae I¡equens.s poçats delxadae no lnterlor da

barra. Eeses locais, aaeim protegidos' eão ldeaie para o

desenvolvlmento de vegetação do tlPo grâmlnea que Be flxå
graçae, àe delgedas camadas de lama aí dePosltadae. Uma vez

estabeleclda a vegetação a barra tem Elua eetabllldade
êumentade, e tende a evolulr no sLstema. Contudo ' a

feclotogia dos diques de barra não difere de outrae comune

neÊee amblente ' o que fmposeiblllta sua dÍferencLação no

reglstro geológlco.

O perfll vertlceL de fác1ee da barra centraL
e.tr)reBente u¡na e.eeociação faclológlca qu@ Pode sen divldlda
em dole grupog, correBPonden¿es a duas fases genétlcas
degees depósitoe (Figura 5.10). A faee lnicial , denomlnada

de protobarra (Santoe et aJ.-, 1989 e Santos, 1991), é

l
c -.,r D v l^ l)

- ---" l- _:u-___---_

;=--=< iÞ,-^J
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coml>oeta, esgenclêImente pele fécies Sp, na baee, e St, no
topo. Na faee Eeguinte a barra emerge ao nlvel r¡édio da
águe, e começê a set- modelada pela aLte¡.nâncla dos pnoceeeos
de chele e vazante. Nas cheiaE ocorrè a depoeição das fáclee
Sp e Sr no momento em que a barra está submersa e eubmetl,da
a fluxo unldireclona.L. Ae fáclee Fm e FI Be deeenvolvem
durante a queda do nfveL de cheia, quando inetaLa.û¡-ee ae
poças d'água, protegldae peJ.oo diquee de bama. Na vazante a
barra é aesolada por proceaõo eó1ico, gue retlra as
pêrtÍculaË maie flnae e promove un aplalnamento de 6ua
euperffcie.

-Barras J.aterala: eetae fornae deeenvolvem-ae
nas proxlml-dadee das margena do canal ou das ilhas, em

coneeq{lêncÍa de barretras topográflcae que gerq¡n umå. zona de
sombra, onde o fl-uxo dirnfnul repentina ou paulatinamente eue
energía. Esses barrelras ocorrem pelo próprio contorno das
margens, por deternlnêda poglção de llhee ou pelo avanço de
barras preexletentee (Figura 5.11). As mencionadaa zonae de
sombras são sltioe deposicionalÊ extremamente êtlvoa, devldo
a balxa energla da corrente no l"ocal (Santoe et aL., lg8g).

Ae barras laterals são for:mae alongadas, onde
a relação comprimento./1,årgura é inferlon a dag barrae
centre.la- Apresentam topografia aplalnada, de cair¡ento suave
em todag ae direçõee a partir do centro da barra. (Fieura
5.9).

Foram anal-isadas 83 au¡ostrae de eedlmento
provenlente das barras laterais, eendo congtêtado o
predomlnio de arela flna, onde 43% das amostras apreeentaram
6eleção moderada e 57% pobremente eeleclonado. As curvaa de
freqilêncla cumuLatlva para 80 amostraa (Figura 5.8)
evldenciam que, apesar da maiorla dos grãoe se definlr¡em
como arela multo flna e flna, a presenca da lama Eugere ê
elternância de proceseos traclonals e de decentação. Anállee
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de mlneraig pesados em amotstras provenlentee de barras
laterålË (vJdp fßbe'lê 6,1) sÞ¡resÊntå¡¡å¡n nalo¡r Þ¡rËEongê do

opacoe (60,2%), cianita (7,7%) e anflból-1o (7,2%).

I

llL ^..^.h::;"
Figura 5.1O. Perfil vertícal e associ
(A) e laterais (B). Hod. de SantoÊ (199t

No perfi] vertlcal de uma bama lateral'
( Figura 5. 10 ) predominam fácies ]-amosae ( Fnr e Fl ) ' er¡

relação àÉ arenosês (Sp, Sr e So). Sua aeeociação
faciológlca augere gue os tr>rocessos de decantação e de

tração de baixa energle (onde ocorrem marca€t onduladas

migrânte8 e cavêlgantes) são os malg atuantee na geragão

desse tlpo de depós1to. A ocorrência de estrutura "drape" e

"fIaser" revela a atuação alternada doe dols ProcessoÊt

mencionadoe, A ftíctes Sp, de ocorrênóLa mais reatrita'
provavelmente esteJa aseoclada às cheias nals expressivae do

slBtema.

Uma faclologla muito tfpica deeee depóelto
eã,o oe baneos de Lama e folhas, que chegam a formar Påcotea
com mals de 3Ocrr de espesgura. A eemelhança das barrae
centrals, oa depósÍtos de matéria orgânlca estäo

A
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condictonêdos a sftloõ sube.quosoB '
marglnal-6 , que c lrcundå.m, em arco ,

barra.

protegidoe pelos dlguee
toda a ma)lgem montante dè

5OO looo '

WIn zoNA DE sollBRA lTITl ro** o*r*os¡ [A=ì FLUXo

lllllllilìrLHA Fì¡nn¡¡ ¡nax¡n¡ -úÉ vELocr¡A¡¡ ( r."-t ¡E-:-:l

Figura 5,11- Curvås de isovelocídades de Eorrente no rio Pàraná. A

lorfologia das margens e à poEição das ilheE deteroina a ocorrÊtcia de

sitios de baixa velscidade de corrente (zona de soebrå) e co¡ åItà tåxà
de deFosiç*or Õnd€ se desenvolveo barras laterais (Ìlod. de Santos et
aI., 1990 )

A erosão nag barras lateraie é pequena'

poselbilitendo seu ráPido creeclmento pêra JUBênte'
culrnlnando con o eoldamento dessee depóeltoe ås nargena do

rio. Na bama Mato Grosso, eetudada prlmelramente Por Santoe

et aL. ( 1989 e 1992) e Santoe (1991)' o Proceseo inlclou-ee
com a formeção de um nircleo dePoelclonal aseocLado à zona de

sombre, gerada pelo contorno da margem (Figura 5'l2A) ' Com a

evoLução a barra orlginal eolda-se à mârgem, deeenvolvendo

vegetação herbácea e delxando â Jueante, entre a barra e as

margens, um pegueno canal deel8nado pela poI>ulação locaf de

"reEaaco" (Flgura 5.128). Como as caracterlatlcas
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morfoÌógIcaa e hIdroIóg1caB permanecem lnalteradae, nova
del>oelçäo arenoÊ,a começa a se processar ao lado da margem

neo-formada, onde a vegetação evoLui para o tlpo a¡'bórla
(Figura 5.12C). Atualmente, o estágio evolutlvo deste setor
mostra o crescimento da barra Mato Groeeo corn a lmplantação
de vegetação herbácea e com a formagão de novoe depóBltoe
arenoeog a Jugante (Fteura 5.12D)- A tendêncla evolutfva do

tr>rocetsso é a anexação da bama Mato Grosso à margem do rlo.

1) tl EsrÂoo oo MÀro Gnosso Dp 9Å .,/- t f4r*s¡-¿"Æ

-'"'É"fÏIilü'ìl¡

Ð 1 .rt^- D:jg oRo¡5o oo'n .n/\ ill=:--fefP"Ë ê /
/æ#:D- Ø

.""' Fæ

,?r.r..¡.Í-'.rj l¡,F.F,ru
,/.Írr'lflliÈ]ÌrilÌ)

Figura 5.12. Progresslo de
aårgens de cånåI por reio de
barrås laterais ( ltod . de
Sàntos et aJ., 1992, fis. 5).
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5-3-1.2- Depóolto de .Iencol arenoao

Como fol menclonado no lten 4.3. o r1o
Paraná, no trecho estudado, posaul, em eua malor Parte'
Leito móve1, eolto e granular, que gera fo¡rmag

carÊcterf6tlcae conforme as condl9õee da corrente equosa. A

comÞreensão da forma de Ielto e da eua faclologfa é urt

agsunto bastante conplexo, tendo eldo tratado PeIa Prlmeira
vez nos ploneiros trabalhos reallzadoe Por Allen (1965 e

1968 ) .

O estudo dos depósltos de lençol arenoeo do

rio Paraná fol iniciado con um levantamento ecobatlmétrlco
(no rio em nível médlo de água), que Permltiu ae tr>rlû¡elras

aval-iaçõee da dlnâmlca e morfologla de suae formas de leito
(ltern 4.3, FLgura 4.6). A avaliação do caLibre eedlnentar
deeeas formae fol feita por melo de amoetras de fundo de

canal , coLetadas peloe amootradoree "van Veen" e USBM 54 e

amostraÉ obtldae nås magnfficas exPoelçõee no elxo da

barragem de Porto Prlmavera, estudadag tambén Por Suguio et
al. (1984) e Noguelra Jr. (1988)-

A dietrl-bulgão granulornétrlca doe eedfunentoe

de fundo ao longo <Ie perfis transversaie aos canale do rio
revelou r¡me seleção moderada de arela variando de fina a

r¡édla (Fleure 5.13) ' num trecho habitado por mega-

onduLagõee superpostaa por ondulaçõee' Na 6eção de Porto São

José ( eeção nodal, ) ocorre rùn aumento noÉ ternos
granulométricos que alcançando areia muito grossa.-

A factologia gerada por estas formae de Lelto
não pode, obviamente, õer ldentlflcada no materlal em

deposição. Contudo as barrae centrafe, co¡no J.í foi
mencionado, orlglnam-se Por nelo da euPerposlção de forrnas

de te lto var l"adae ( fase de Protobana ) , até emergirem à

euperflcle da água (itern 5.3.1'1). Acredlta-se que eaae tipo
de depóelto eeJa, eem drlvlda, ldeal para o estudo das fáclee
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geradag I>elaÉ formaÉ de lelto. Parttndo deesa hlpóteae, fol
elaborado um eetudo analóglco entre as formae de Lelto
obtldag nos levantamentots ecobatlmétrLcoe ( levando-se em

conta aB caracterlËtlcas de fluxo) e a anáIiee faclol-ógica
felta nas barras de canal do rlo Paraná (Flgura 5-14)- O

resultado, considerado satiefatórIo, Permitlu u¡n€, boa

conpreeneão do conteúdo faciológlco dae fonmae de lelto-

llargeû Eaquerda l{arge$ Dlreltå

[|:l:

o

r.4
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-a Seixo

-2 Â.Grossa
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f? A.Fina
+4 A-M-Flna

Figura 5- 13- Perfil transversal ao rio Paràná e características
grÀnulométricas do üateriÀI de fundo. Em frente ao laboratÓrio de caßpo

då uEl{ (vide fig. 3.2' påq. 63).

As fáclee SP e St, da feee de Protobarra
correspondem às dunas eubaquoees .letermlnêdês pelo ecograrna'

e correspondem a formas de 1'' ordem. As formas de F' ordem

comelaclonam-ee às "megaripPles" e dunas subaquoeas

menores, que se superlmpõem à macro forma de le' orden,

orÍginando as mesnas fácies Sp e St, porém em "aetg" não
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superlores a 5ocm. Flnalmente as formae de $a'- ordem
compatfvele Às "ripplee" apresentam as fáclee Sp, St e Sr,
que se desenvoLvem em termoe arenoaos mals flnoe (Flgura
4.5).
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PÏ.,^ :;,::"^:^":. . rner¡ xé0,¡ , aF . ^..,o:,,'"î*
Figura 5.14. Bloco esquemático da barra Porto Rico (tipo central Eot ås
associaçtes faciológicas da fase protobarra (suboersa) e fase de barra
(emersa). AE ordenE das fornas são: 1'. ordem, dunas¡ 2'. orden, þegå-
ondulaçües e 3'. orden, ondulaçûes, conforne o ecogramè da fiS. 4.ót
pá9.98. Adaptado de Harms et af. (1975) e Santos (1991).

Duas ressalvas devem ser feltae com relagão à
analogla proposta. A prlmelra refere-se às fácies Fm e Fl
(Iama), que obviamente não têm seu correspondente nas formas
de lelbo atuals, pols são excluslvas da fase de barra, ou

seJa, quando a forma já está emersa- A segunda diz resPeito
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Àa ondêB de arela ( "sendwavee" ) - que, embora devasl eer de

lmportâncla fundamental ne, orlgen dag barraÊ' não eetão

euficientemente conhecidaa Para aerem incorPoradatr neste

eetudo.

As nelhores expoeições doe dePóeltos atuals e

pré atuats do lençol arenoao do rio Paraná encontram-Be ' 6em

dúvlda, nåõ egcavaçõee da hldroelétrlca de Porto PrÍmavera'

Uma trincheira contfnua expõe todo o Þacote aluvlal do rlo
Paraná, prlnclpâlmente os dePóettoe de canal' Estee

apresentåm uma eePeesì'rra de até 15m, onde ocorre êrela médla

a grosga, cascalho e, muito raranente, delgadas canadag de

lana .

A magnitude do afloramento Pernitlu uma

avaliagão målÊ prealsa doe elementoÉ arqultetônLcoe malonee

(AIIen, 1983 e Mlall, 1985) nos depóeitos do rlo Paraná

(Fj-gura 5.15). Em A observa-se a exteneão do elemento

arquttetônico canal (CH), em doíe nÍveís de abrangênciê' O

paLeovale, ou o elemento de canal mals êntlgo' determina a

maiorextensãodorioParanápreBervadanoreglstro
geotóglco. É Provável que o elemento CH em épocae anterioreg
possa ter se eetendldo em áreae multo ¡nals expneeelvae' cuJo

re8lstro, todavia, não fol' Preservado' Na área estudada o

elementoCHdorloParanáPré-atualeeeetendeporllkm'ao
tr¡asso que o meemo elemento do rio atual elcança 7'4k¡n' Oe

valoresdecHnesBerloauPeramoeegtabelecidoeporMlall
(1985) que varia¡n entre 103 a loam de largura' Provavelmente

eeta eeia a maior expoelção desse elemento no nundo ' PoiB é

maÍor que a excepcional exPoelção descrita Por CanpbeLl

(1976). Ern B é poesfvel avaliar a dlstribulção espaclal dog

elementoe arqultetônicos noe depósltos do atual rlo Paraná'

ÉlntereeganteobservarquenaPorçãomafebagaldoPacote
eedlmentar predomlnan o elemento SG e, seeundariamente GB'

No pacote médio, correepondendo ao maior volume de eedlnento

do canal, domina o elemento FM, eeguido do LS e GB' O pacote

euperlor, bastante delgado, é congtltuldo PeIo elemento IrA '
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Os três perfls da Flgura 5'15C' apresentar¡

caracterletlcae dlferentes do amblente eedlmentar' No perfll

1 a fáelee Gme predomina sobre as outras' ldentlflcando um

proceEso sedlmentar de fluxo de detrltoe ("debris flow")'

contudo, a relatlva geleção e arredondamento doe claetos

sugerem gue oet rudáceos Já terlam sofrldo várlos ciclos de

eedlmentação e transporte, antes de Berem deflnltlvamente

depoeltados no canal do rlo Paraná. Provavelmente, a área

fontedessematerlaltenhasidoaSSeraçõesdecagcalhog
def tnidae por Fulfaro ( 1974 ) e Bogi-annl et al" ( 1985 ) ou

mesmo os extensos depóertoe de Três Lagoae, MS (Ruiz, 1963 e

Guldiccini & Fernandez, Lg72) - O processo de "debrle flow" é

bastante cltado na literatura e constitui-se de um fluxo de

gravldade,acionadopordescargalntensaedecurtaduracão
(Johnson, 1970; Harms et âf', 19?5; Frlednan & Sanders'

1978).EmambienteealuviaisesËeprocessoestáquasesemPre
associado a chuvas lntensas e esporádlcas (Ruet' 1978;

v,lalker, 1gr6 e Mlalr , lg7g e lg8b ) , sugerindo condlções

c1lmátlcae dlferentes das atuais (ver capitulo 6) '

No perfiÌ 1, a fáclee Gme (Ftgura 5'1) '
predominantenoelementoGB,Iembragueoclima'àépoca
deposlcj.ona]-'erarelatlvamentemaleé'rtdo'comooonrêncla
d.e descargas concentradas ocaslonais. A assoclaçã'o com aet

fácleeGtesp,defluxoaquoso,}evaasuporquenosraros
períodosdemalorpluvloeldadeocanaltornava-seatlvo'
orlginandoumriodealtaenergi-aealtacargasedimentar.A
ocorrência de um pequeno pacote arglloao, rlco em matéria

orgânica(fáclesFm)reforçaahipótesedeeventuais
ocorrênclas de condiçõee Iêntlcas no sletema'

O perfil
predomlnlo das fácles SP

(Flgura 5.15) aPreeenta amPlo

St, com eventuals intercalações

de Gt. Este perfll assemelha-E¡e muito aos descrltos por

Smlth (1970, 19?1 e Lg72) para o rio Plate' e por Wl}lia¡ns &

Ruet (1969) e Rust (Lg72) para rlc' DonJek' TaI faclologla

IevaalnclulropacotenoelementoF},1(frentedemâcro

o
¿¿

e



formes), oudê fo¡'ma de lelto ßeradora oor¡Elgte en¡ "dunee"'
"negarlppleg" e "sendwêves" (Allen' lg83; Ktr'k' 1983; Cant &
VIaIker, 19?8 e Haszeldine, 1983a'b) ' Volunetrlcamente ' o

pacote deflnido Por esse elemento arquitetônlco é o maÍs

representatlvo no eanal do rio Paraná (Fleura 5'16)' podendo

secundariamente ocorrer os el-ementos LS e GB. APâ?entemente

o elemento FM é baetante compatlvel com oe depóEltos atuals
do rlo sugerlndo, à prlmelra vleta, regimes fLuvlale
semelhante. Eesa lnterPretação é uu¡ tanto perigoaa, tendo em

vieta a Bltuação de deeaJuete que ele Be encontre' como E'e

verá no próxl-mo capltulo. A presença dag fácies Gm e Gms,

produto princípalmente de descargae relâmpago ( "f]ash
flood" ), õugere a atuação, ainda que lntermltente, de um

clÍma menos úmido que o atual. Neste perftl foram coletadae
amostrae de reetoe de folhas e troncos, cuJa ldade' obtida
pelo método do Caa, ultrapaoeou oe 40.O00 anoe A'P' (Cf'
amoatra CENA$ 11O).

Fis.,.. 5.16- vi5ão telescópica do elemento ðrquitetônico Fll Àflorante
nas escavaçùes dù hidroelétricà de Porto Prímavera' No alto da figurat
vista panoiãmica da exposição onde foi obtido o perfil 2 då fiq' 5'15;
ncûeiodafigurà'vist¿aoeiadistftlciådo¡le56oaflorà6entoroEtrando
o arranjo e a qeonetria dås fÁcies que conPÛem eËte elË¡ento¡ ne base

da tigura, fácies 5s, 5P e St - åreià com estr¡tificåção cruzadå
signoidal, planar e acanalada. A ocorräìcia dessas tres tåcies depende

davariaçlodavelocidadedefluxooudàdisponibitidådedeaaterial
durante å depogigäo. 0bservan-Ee taubéo superfícies de reåtivaçto
¡ssociadas às fácies Ët (cascàlho estråtifícado). Figura nå På9' 1?9'

FiguraS.lT-FáciesBr-blocosressedimentådos.Eçtafácieséfor|adè
peio retrabalhamento de antigos depósitos de cascalho, Iigeirà¡ente
diagenizados, que 5e àcuouIåm sob a formð de blocos cåóticost oisturados
na ireia. llesna localidàde dÀ figurà anterior. Figura na pÁqina 150'

Figura 5.18- Pårte do Perfil 3 (fiq- 5-15. No topo då seqúÊrcià ocorre o

elå¡ento de acreçäo låterå1 (Lâ), Feta prÍmeíra vez descrito eo cenais
retilineos (ver texto). Sotopostas encontrao-se as fárieE de cascàIhos
Gt e Er dos eleoentos sedí¡¡ento de fluxo grÀvitacional (5G) e foraa de

leito em barrà de cåscàIho (GB)r e å5 fácies àreno5èE Sp e Sht

provaveln¡ente do e1Êsento åreÍå laninåda (LS)' llesra localidade d¡s
figuras anteriores- Figura na Pá9. 15O-





Figura 5.17 (Iegenda på9- f28)

Figura 5.18 (Iegenda pÁ9. 128)
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O perfil 3 (Figura 5.15) regletra e
oconrêncla dae fáclee rudáceas (Gn, Gme, Gt e Br)
lntercaladas àe fáciee êrenosas (Sp, St e Sh). A ocorrência
da fácies Br (blocos reseedinentados ) sugere uma reatlvagão
no sistemâ, pnovocando o deeequilíbrio eeguido da eecavagão
e remoblllza9ão do materle,l eedlmentar Jé depoeltado. Oe

blocoe de arela seixosa e de ca,scalho arenoso com clmento
ferruglnoso revèIâm que têÍe depósltoe Já haviam eofrldo
aJ.gum tipo de diagênese precoce, que perrritlu a aua
manutençg,o, e não seu desmantelamento pelo efelto eroeivo
das águats fluviais (Fleura 5-L7). Fh¡xoe gravitaclonais
Iocalizados foram geradoe aseocladoe a deelizanentos e

f luidlzacilo. Contudo, a efetiva preeença de fluxo aquoao
redistrlbulu oe blocoe e os rudáceos, cÕnetruindo depóeltog
conglomerátlcos conetituldoe pelae fáciee Gp e Sp ( elemento
arquitetônlco GB).

Noe dois metros euperioree do perfil 3, uma

associagão de fácies predomlnantemente arenosa que, conforme
sua dietribuiçã,o no afloramento, parece deeenvolver um tlpo
eepecial do elemento de acreçã.o lateral (Fleura 5.18). Na

definlpão de Mial-1" (1985) o elemento LA deeenvolve em

treehos curvos do r1o, sob a atuação de fluxo hellcóIde, As
euperflcies depoeLclonals forrnam planoe eigrnóldeg co¡n

terminações em "off lap" que se degenvolvem traneversalmente
ao canal , sendo geralmente recobertas pela fáciee de pelitos
(elemento OF).

No caso estudado, a seqilêncla expllcltamente
"off lap" dos pacotes arenogos cortados por nfveíe de

caecalho (superflcles de reatlvacão?), su8ere deposlção por
ecreção lateral (el-emento LA), deeenvolvida dentro de r¡¡n

canal retlllneo, e não r¡um meândrânte como deflnlu Mlafl
(op- clt,. ). Nurn rlo meandrante a êcregã.o lateral dá-se peLa

migração do canaL no de um rlo retilfneo eBEe fenômeno

ocorre por mtgração do talvegue, Bem alteração dae llnhae de

margem. A migração do talve€ue no rlo Paraná é bâstante
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efetiva, como foi vieto anterloru¡ente (ver item 4'3' Flgura

4.4), o que vem afLrmar sua lmport6ncla ne morfologla do

Leito e faclologla dos dePósltoe.

5-g-7-g- ConaLdetacöes eobte a faetolo&la de
LençoJ arenoøo

MialI (1985, p. 275) proÞog' com baee em

modelos de rloe recentes, dols clcloe lfPlcoe de

preenchimento de canal com relaçäo aoo elementos

arqultetônlcos :

GB -> FÌT -> SB -> OF

LS -> SB _> OF

Para o rlo Paraná, conforne fol obeervado nae

expoelçõee de Porto Prlmavera (Flgura 5'15 B)' eetabeleceu-

ee o clclo:

sGlGB -> Flf -> Ls -> (GB) -> r,a -> (oF) *
(*) Os elementoe entre Parênteees têm ocorrência reetrita'

O lnfclo do clclo com os e1e¡nentos SG'/GB está

Iigêdo a mudangas cllmátlcas (câmbto únldo'/árldo ) e ou

tectônlcaB, que, Por consegulnte, lmPllcarem na tmPlantação

do canal ou reatlvação de um canal Já eetabeLecldo' Eetee

elementos aPresenten predomfnlo de fáctee Ilgadae a

procesgos de fluxo gravltacional e fluxo de alta energla'

com grande dleponlbllidade de seixos e clastoe groBBoB'

oÊ elementos arqultetônicoe FM e LS

correepondern ao equilfbrlo do Flstema' tanto em relação ao

nfvel de baee, como em termoa clfnátlcos' O eetudo



ecobatlmétrico dae formas
5.3.1-2. ), Juntamente com

de leito ( ltene 4. 3. 1. e

a anál-f se faclológica doe

depóeitos de canal ( ltem 5.3.1.1. e Santos, 1991) revelarar¡
que ê sedlnentação atuaf deste trecho do r1o ten gerêdo'
predominantemente, o elemento (FÌ4). Conforme a augeetão de

Mlall ( op- cit., p. 2A2) fol elaborada uma correlação entre
oB elenentoa arquitetônlcos da eeç&o estudada con oÊt

parâmetros faciológicoe neles ocorrenteg (Tabela 5.2)-

Tabel¡ 5'2. Elementos rrqu¡tetôn¡cos e nesp€Gt¡vos paråmetros faciológlcos ocometrtcs

no rio Panná.

O eLemento LS, de ocorrência mêis nestrita'
eetá llgado a proceesos de curta e intenea elevação da

velocldade de f1uxo, aegurenente relaclonado èos plcos de

chelas normale do ÊlBtema. A lntronleeão locallzada do

elemento GB Pode egtar Ilgèda àe cheias maloree, com

recorrência mais efêmera, e à exumäção e retrabalhamento de

antl-gos depósLtoe de faeee anteriores.

O Potenclal de preservação destee elementoe

é um assur¡to baetante interesgante e ainda aberto à

dlscueeão, envolvendo aB correntee do pensamento etuêIlata e

neo-cataetroflata. Rlcci Lucht (1980' êpud Stevaux 1984)

nr¡ma visão neo-catastroflsta aflrma que: "o Potencial de

coneervaçã.o (de uma fácies) depende da cornplexa relação
entre a duragão e tntenBidade dos ProceeBots' e em muitoe

cêsros, os eventos catastróflcos destruem uma longa eérie de

eventoe normaie". Deega forma' é multo fÁcll admltlr-ee que

aB fácles de eventoe cataetróflcoe (inundltos, tenpestitos'
etc.) tenham maior potenclal de preaervação'
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Entnetanto, oe eetudoe feltos dee expoelcões
de Porto Primavera e o Levantemento ecobatlnétrlco no canal
do Paraná sugerem exatåmente o oposto mencionado Por Riccl
Luchl ( op. clt. ) . Agslm, a ocorrência do elemento FM, geredo

nas condlgõee normais de fluxo, se eobrepõe ao elemento LS

geredo durante ae cheiae. A reÞoeta a eÊ,ae paradoxo eat¿í

ligada às caracterfstlcae e a dieponlbllldade da car8a de

fundo. Sedlr¡entoe de um nesmo callbre Podem gerar formas de

felto dLferentes, conforme o regime de fluxo. Aselm, a arelê
médla eedlmentada num reglme de fluxo male inteneo' nume,

cheia por exemplo, vai gerar formas do elemento LS. Todavia'
nae condiçõee normaie de fl-uxo, eeee dePóelto é retrabalhado
e redepoeitado sob a forma do eLemento FM. Neste caso

eepecfflco, o malor potenclal de preeervaçã.o cabe êoE

depósitoe gerados no "dla-a-dia" e não proprlarnente eut

eventos cataetróflcos. Em suma, concluj"-se que:

o conceito de cetástrofe, no que concerne ao

regigtro faclológlco, deve ser aPlicado näo Às

cheias naloree, mas à.s lntervençõea tectônlcôs e

cllmáticag que Podem afetar o amblente - Eseag

elm, têm o tr¡oder de, en¡ Þor¡co temPo, deatruLr
totâI ou parcialmente o ediflclo feclológico
conetruldo numa fase anterior -

Por flm, o elemento (LA) encerra o clclo de

eedlmentação evldenclando a ml8ração do talvegue de ltl Pêra
E. Eete elernento não correeponde exatamente ao descrlto tr>elo

eeu criador (Miall, 1985), que atribul eua orfgem a barnae

de pontal de canais com alte sinuoeldade. No caeo eetudado

no rio Paraná não se obeerva a fornação da n¡enclonada barra'
mas apenâÊ a uma mlgração do talvegue, conforme fol r¡oetrado

no item 4.3. Assim sendo, o elemento I"A não é sucedldo PeIo

OF, como no modelo de Mlalt (op-. ctt-)' mae Pode eetar
e¡nbutído nu:r¡a única Beqflencia êrenoga -

O eignlflcado do el-emento LA na segão

estudêda não está bem eecl"arecldo. Serla a reBPosta a uma
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lmposlçã,o tectônlca, que atlvou o canal atual? Serla caueado
pela próprla evolução "natural" de um clclo de preenchlmento
de canal em rloe como o Paraná, e af slm, õe constltulrla
verdadelnamente num novo arranjo de elementos
arquitetônicos, não prevlsto no modelo faclológlco de Mlall
(1985) ? QuaI o potencial de preeervagão deeta forna? Sã,o

eetag paEefvels de reconheclmento en aflorar¡entos de

depósitos antigoe? Em sedlmentoe deposltados por nlos
meândrlcoe esta forma é muito característlca (FlgUra 5.19),
porém em rloe como o Paraná o eteu valor dlagnóetico na

análise de fáclee alnda näo eet'á avallado.

Figura 5.19. For¡as de acreçäo lateral et depósitos de canais
leandr¡ntes (sentido da oigraçlo da direità pera a esquerda da foto). A

granuloaetria varia ao longo da cunha apresentando ternos rais grossos
na porçlo inferior esquerda de cada cunha, afinando no ¡entido oposto e
para o topo. Fornação Allegheny (Pens.Sup.). Rodovia US 50r 2113 lilhas
Ieste de Parkesburg, Virgínia do Oester EUâ.
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5-3-2. Depóeitoe de Planfcie de inu¡rdação

Cerca de 7O7" da área da planlcle al,uvLal do

rlo Paraná, na reglãtr-r eetudada, corueePonde À planf cle de

lnundação do sistema. Af se deeenvolvem os subambientes de

dlques mârginais, Lagoas e Pê,ntanos ( "back awa¡nP" ), canais e

Iobos de rompl¡nento de dique marglnal' aléut dos canals
eecundários anastomoõadoa, que mantêm malor ou menor contato
com o canal PrinclPal, conforme a natureza de eua morfol'ogla
e magnltude das chelae.

Nae enchentes normela a água do cenel vai
gradatlvamente edentrando à planlcl-e, Por meio de cônaIË

abandonados ou em abandono, ou ¡neamo extravåsêndo por eobre

oe dlquee marglnais. A Planlcle, por sua vez' se comÞortê

como um grande corI>o aquoao de velocidade de fluxo rnulto
balxa, ou mesmo nula (ver ltem 4.1.5. ).

Nae chelag "catastróficag" co¡n recorrênc1a
de 7 e 27 anog, o fluxo unldlrecional do canal pode

lnetelar-se sobre a planlcle de lnundagão transf orros,ndo-a

num ampl-o canal . Neete caso, ocorrem' ¡ na Planlcie de

inundação, processos tlPicog de canal tals comol eecavacõee
("ecoure"), desenvolvimento de formas de leito ðrenosês do

tlpo ondutações e mega-ondulagõee . Uloa di¡iâmlea como essa
provoca complexa relação de assoclaçõee faclológicae no

registro eedlmentar, que muito dlficilrrente se adaPta aog

modelos tradlcionaig da Iiteratura.

É Intereesante ressal-tar a lr¡portâncla dos

eÊtudoa eedtmentoLógicoe da planicle de Inundaçåo '
tredlc lonalmente negllgencladog peloe sedimentólogos

fluvtale, em detrlmento doe depóBltoe de canal , que alnda
aeelm se reetringem a pequenos rios geralnente com

influência de áEua de degelo. Contudo, é na planlcle de

Inundação que ee pode obter o reglBtro malg completo da

hietórla fLuvlal , u¡na vez que no canal, devldo a sua própria



dtnÂrnica, eBseE regletrog encontram-se entrecortadoB por

Lapsos depoelcionaie (FarrelI' 1987 ) -

Como ee verá maie adlante, o reglatro dos

diquee marglnalc, por exemPlo, fornece informaçõee de u¡n

determLnado Perfodo da htetórla do rlo gue' multas vezeÊt,

não se encontra nals Preeervado noe depóeltoe de canal'
Outrae lnformaçðee como paleocLfuna, páleoecologla'

tr>aleohldro logia, dataçõee abeol'utae e paIeoPedeloEla eão

obtldae, male completamente, nos depóeltos de "over bank"'
Como foi mencionado no ltem 2.3 a PLanlcle de inundação

correeponde 6. uma euperffcle de condeneação, abrangendo

contlnuamente um grande lntervalo da hlstória fluvlaf num

pacote não neceesarlamente etstr)eÊso .

O conceito da "curva de ¡nlgração de margem"

(curva "G"), lntroduzído no item 5'4, aParentemente abre unê

nova perapectlva de abordagem na Estratlgraflê e nê

reconetitulção ambiental doe dePósitoe fluvlale. Como Be

verá, essa curva ê, fundamentalmente, baeeada em dados

obtidoe noe depósltoe de Planlcte de lnundação-

O estudo que se eegue conelåte nao aPenae na

anállse faclológlea, mas também na morfogênese dos dePóeitog
de várlos subambientes da Planfcle de Inundagão, baeeando-ee

em testemunhos de sondagem, afloramentos naturais e ne

própria dinâmica fluvlaÌ.

5-3-2-7- Depóstto de dique Mrginal'

Na carta geomorfológica (Anexo 1) verlfica-se
que os diquee marglnals ocu¡>arn apenats urnê Pequena extensão

da planfcie de inundação, regtrlnglndo-se a una eBtrelta
faixa que êcomtr>anha os canals. Contudo, as dezenas de Perfis
realizadoe nos barrancos' Poçoa e trlncheirae revelarart que
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Figura 5.20. Dique oarginal do rio lvinhei¡a. Foraaçäo de p*rtano ('back
suamp" ) no canto esquerdo da foto. Ponte sobre o rio Ivinheica na
rotlt¡vi¿ tR 37ó, entre as cidatle.s de Ivir¡hein.¡ e Nova'Andradina.

A unidade baeal e consti-tuida pelaa fácies
arenosas Sp e St, bem desenvolvidas e capeadas, v1a de

regra, pela f¡íc1es S1, corresPondendo aos dePósltos de barra
arenosa, já descrltos no ltem 5.3.1.1. Sobrepoeta ocorre a
unldade rnédla l-amosa, j'ntengamente bloturbada, pertencente à

lnstalação da bacia de lnundação, com o desenvolvlmento de

lagos e pântanos, tfplcos deste amblente' apresentando malor

ou nenor grau de pedogenlzação (ver 5-3-2-2) -

A seqìlêncla superior corresponde aos

clepóeltos de dlque marglnal proprlamente dlto. A prlnclpal
caracterfstica deeses depósitos ê o marcante ritmo de

pacotes arenoaos e lamosoe, identificada na maior parte doe

barrancog do rlo Paraná.
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Og pacotee arenosos apreeentam forma de
cunha, eetendendo-se lateralmente de 1m a várlas dezenas de
metroe. sua eapessura varia de arguns a até u¡na centena de
centimetros e vão afinando gradativamente para o lnterlor da
planície para onde mergulham levemente (Flgura 5.22). Para
eBsê mesna direção as cunhae se interdlgltam com pacotee de
Iama, até o completo predomínlo destes úItimos.

Os depósltos de dlques marglnale eão geradoe
sob duas condlçöes em reLação à margem do canal, o que lhee
atribul perfis verticals bastante di-ferenciados.

Dique de ma?gem construtivaz o dlque tem
peguena expressão topográflca e seus depógltos vão gerar um

lençol de areia homogêneo e de grande extensão em área. Essa
sltuação ê baetante tfpica no rio Paraná, onde se
desenvolvem barras laterais (ver itene 3.4.2 e 5.3.1.1).
Quando uma barra atinge eetabilldade e altura suflclentes
para não Êer removlda, ìftD pequeno dique marginal forma-se em

sua borda durante as cheias menores. Essa forma é denomlnada
de dlque marginal primário (terrno proposto'neste trabalho).
Se as condlções de fluxo e carga perdurarem, un¡a outra barra
6e deeenvolverá contlguamente à anterior (barra lateral)
9rl€, por Bua vez, abrlgará um novo dique marglnal ao lado do
prlmelro Figura 5.23). É intereseante sallentar 9ìf,ê, neste
caso, o dique não aumenta verticalmente, mas o amalgamento

de várlos dlques, dispostos lateralmente, gera um corpo
tabular bastante representatlvo. Por outro lado, no lnterlor
da barra crla-se um amblente de baixa energia, protegldo da

ação das correntes do canal, com predomÍnlo de depóeltos
gerados por decantação ( lamas e argl-Iae) e com o

desenvolvimento de cobertura vegetal. As cicatrizes gue ae

deeenvolvem entre os diquee são formas rebalxadae güê, nos
casos mais expreseivoe, pernanecem como canale eeni-
abandonadoe, denominados localmente de ressacoc (Figura
5.24) .
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Figura S.21. Aflora¡¡ento no barranco da ilha Pacu. E¡ (B) depósitos de

barra arenosa sobrepostos i¡¡ediatamente por ur delgado pacote originado
por dlqne oàrginal prinÁrio (d). (I) corresponde à seqúârcia de bacia de

rnuntlaçäo, onde o sedimento lan¡oso encontra-se bastante bioturbadot
podendo desenvolver niveis de paIeossoIo.0 pacote do topo (D) foi
depositado por diques e¡n rnargem erosiva (barra vertical À esquerda =

1n).

Num perf il realizado na ll-ha Pacu ( Flgura
5.2t, d) fol possÍvel identificar o depósito correspondente

a um pequeno dique marginal prlmárlo, onde Ëe constatou sua

pouca espessura em comparação com os depóeitoe de dlques

marginals de outro tlPo.
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Frgura 5.?,2. Cunha arenosa de pequena di¡nenElo en dique narginal co.
caimento para o interior da bacia de inundaçäo (esguerda).
Desenvolvi¡¡ento de eEtratificaçäo cruzada sigrnoidal coo gradaçlo lateral
para lana. Ilha Pacu.

p l1¡21pt

Figura 5.23. Desenvolvir¡ento de dique rnarginal eo oargeo deposicional
(dique marginal prinário)- 1) a barra ba é suficientemente estável e

emersà parå a deposição do dique oarginal prinårio d1 e sua respectiva
bacia de inundaçäo Pr..2) cof,¡ o crescinento da barra bz o ciclo se

repete sendo depositado dz Iateralrnente å dr. Ha planície associada
ocorre agradaçào d* p. sobre pr. 3) o cresciffiento sucessivo da barra b:¡

dá cor¡tinuidade ao processo (d- e p:r) - dr, dz e d:t ger¿ro uo lençol de

areia. Entre un dique e seu 5uce55or forma-se urn canal raso (r)
denooinado regionaloente de ressaco (vide fig. 5.24r Pá9' 143)-

PIdl

d2id¡

blb?þt
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Oe depósitoe de dlques pnlmários constituem-
Ére de anela flna, laminada, onduLada ou com eetratiflcação
cruzada de balxo ânguIo, ell€ se ldentiflca com aa fáclee SI
e Sr de Mlatl (1978). Pouca bioturbaçäo pode aen obeenvada
neste materlal, e são geradas por rafzee de vegetagã,o
herb¿ícea ou pequenos arbustos que se lnstalêm na barra
(Flgura 5.5). A expoeição da euperffcle arenoca do dlque
prfu¡árlo, durante o nlvel normal e balxo dae águas do canal,
permlte o aeu retrabalhamento eóllco, reeultando em nfveie
de areia bem seleclonada.

Nota-ge que os dlquee marglnale l¡nlmárioe têm

bastante relação, êrD termoe faciológlcos e morfogênlcos, com

as barrae laterale estudadas no ltem 5.3.1.1. A dlferenga
entre amboe realde no fato de que o dlque marglnal prlmárlo
est¿i assoclado a barra central, âo passo que a barra lateral
aseocla-ee a llhas e margene condiclonadas à ocorrêncla de

uma zona de eombra.

Figura 5.24.
ressaco (r),

Dique larginal el
conforne explicado no

rårger¡ construtiva coo forraçlo de
diagrama da fig. 5.23t pá9. 142.
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Digue margl-naf de margem erog.iva:. eeee dlque
eorreeÞonde à forma tradlc fonal-mente mencionada Tìa

llteratura. A caracterfetiea faclolóeica maig marcante degte
tlpo de depóelto é a rltmicidade aseociada à granocreecêncla
e egPeBÊtamento aecendente (Fleurae 5.21' 5.25 e 5.26). A

asÊoclação faciológica conslste de rltmos de nlvele
centimétrfcoe de areia multo flna e siÌte maciço,
intenËamente bloturbados, ou com inclpientes laminacões
cruzadag migrantes e ou cavalgantes, com lençóls de argila
( "drapeg" ) e estrutura "flaser" (vide Figr-rr'.r -¡'5). Para o

topo esses níveis espessam-ae e au¡nentam a granulometria,
deeenvolvendo estruturas cruzadas planareo e aeanaladae, e

siEmóidee com mergulho e granodecrescênc ia para o Interlor
da bacia de inundação (Fleura 5-22). A rnedlda que aB

lntercalê9öeB argifo6ae adelgaçaui-ee, aÉt arenosaa atlngeut

até 1 metro de espeesura, para o topo do perfÍJ..

PLANfCIE DE INUNDÀçÃO

ru - ANTTGA PLANÍCTE

I-l-en¡

ffi - srlrn ¡.R¡noso

ffi - ln-trl üurrA FINA

lffi ' ¡nuu ¡r¡t¡

T1 - TEMPo

A, B e c - Perfis (proxlmâI' médÍo e dÍstal)' ver Flgura 5'26

SI' 52 e 33 - superfícle dePosiclonâl
I a IV - AnáIlse sedimenlonetrlcat ver lllgura 5'27

Figura 5.?5- I'lodelo oorfolÓgico e fåciológico påra dique de rarqel
trosiva.

-Þ. 

EROSÃo MARGTNAL
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Em dlreção ao lnterlor da planlcle eetaas

carnê.daë têm forma de cunha, onde a grenulometrla dlmlnul até
attnglr termog l"amoeoe, confundindo-se co¡n os dePóeitoe da

planfcie de lnundação. As curvas de freqilêncla cumulatlva
obtldas de amoetrôs coletadas no sentido do canal- Para o

interior da I>lanfcie (FlBurae 5-25, 26 e 27) revelêram que a
areia nas proxlmldadee do canal variava de médla a ftna com

alto desvío padrão, ou eeJa, balxa seleção (Fieura 5.27 I).
Já ae amoetras coletadag progreÉsivamente mais afastadas do

canal mostraram uma redução no dÍâmetro das Partfculae e uÍr

aumento na seleeão (Fieura 5-27 al-I ' III e IV) - Por gua vez'
ê a¡noËtrÉ. malõ dlatal aPreaenta doíe termos bem deflnldos
(FiÉura 5.2? V), o que eugere a Intercalação de }âminae

á.renosåÉ em materlal argllosos da planlcie de Inundação

( r¡Jde perfie faciológlcoe da Figura 5.26).

PERFIL A PERFIL B PERFIL C

w oroue

/77 |¿IARGINAL

Êp

¿
Sp

Sr
á

Sr

Fln

o

s{

m
-<(\
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5r¡

E]
s¡

E
Sp

Figurar 5.26- PerfiE verticais en diferentes posiçÜes no dique de Dàrgeß

erõsiva (indicadas nå fig. 5.?5, pÁ9. 144): A - Próxiso ao canal; B - a

ûeia dÍstãtcia, e Ê - diståI (no interior da bacia de inundåçãol. Dados

obtidos por sÕndågen e àfloråûentos-

ASFl,tG
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Figura3.27.curvasgrånuIométricacumulådàsrelativasàalostrege0
trinsverEal a uo dique Í¡årginålr conforoe indictdo na fig' S'25t pág'
144.

Os estáglos de cregcimento do dlque mârglnal

e sua arqultetura facloIógtca estão associadoe ao avanço

eroelvo do canal no sentldo da Planfcle (Figura 5'25)' A

cada eetáglo d,e creeclmento (chela anual por exemplo ) ocorre

a propagagão, para o lntertor da planlcle' do trato
depoetcional do dique. A eroeão marginal faz com que aE'

fácles proximaia (mais espessas e de termoa grênulonétrlcoB

male grogBos) E'e sobreponham àe mals dletaie do evento

antecedente, reaultando no emPl' l-hamento granocreBcente e no

espessamento tr)ara o topo tã.o caracterletico'

5.3-2-2- Detústto de bacLa de inundação

Prlmelramente se faz neceegárLo um conentárlo

sobre o elgntflcado dos termos bacl-a de lnrmdação e planlcie

de lnundagão, que em multae vezes Bão ugadoe como slnônimoe'
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O primeiro cago refere-se ao nome genérlco dado à reglão da
planlcie aluvlel que é regular, ou excepcionalmente,
lnvadida pela água de inundagão provlnda doe canale
princlpale do Blstema. Já bacla de inundação é o termo
genérlco utltlzado para deeignar a regÍão da male balxa da
pLanlcle de lnundação.

Agrupedos sob eaÉa deelgnação eetão oer

sedlmentog depositadoe noe eubambientes dê I>ântano ( "back
Bvüamp" ), taeo de abandono de canal, e r¡ag PorÇõee de bacla
emersas nas condíçõee normale (áreas de grande ativldade
pedogenética) - O estreito relacionamento fislográflco entre
esseE subambientes lnpossÍbtlita a definlção de um u¡odelo

faciológIco prátlco para suats dlferenciagõee no regietro
eedimentar .

Baelcamente foram ldentlflcadae 6 unldadee
faclológicaÉ maioree nos depóeltos de bacla de lnundêcão: 1)

unidede I a¡r¡a arenosâ clnza rlca em nóduloÊ de hldróxldoe de

femo; 2) unidade areno-sfltica; 3) unldade arela gradando a

argíIe; 4) unidade conglomerado de pelotee de qrglIa, 5)
unldade turfa e argí14 turfoaa e 6) unldade arela r¡aclga.
Taie unldadee podem, multae vezeÉt, ocorrer intercaladae
entre el , Êem uma ordem deflnida, mas que geralmente têm

suaB eeqilênclas capeadae Peles unldedee tunfa ou arelô
maciga (Figura 5.28 ) .

tlnidade l-aøa a?enoaa com nódu.7os de

hldróxl"dos de fena a Beção tf Plca deeta unldade foi
identificada nÕ poço Ribeiräo EsPerança NÔ.1, (Figura 5.29

A) no tntervalo O,7O a 2,15rn e consiate, predominantemente,

de lama clnza claro/ol-íva, corn predomlnância local de arela
multo fina e de arglla- O material apresenta-Êe intensanente
bioturbado, atinglndo o mosqu€amento total, (Fleura 5.29 B).
Multo caracterÍeticoB clesta unidade são oE' nódulos e

aecundariemente tubos de raízes Preenchidos por hldróxidos



de ferno. São baetante freqflentets rêstoB vegetaie r¡al
pr.eeervadoe, normaLmente recobertoe por Pellcula ferruglnoea
de coLoração castanho alaranJado (5Y6,/6).
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Arêia maclça

Clastos de Argila

Lama arenosa
com nódulos de Fe

Areno-s il tosa

Turfa e argila
turfosa

SUBAMBIENTES

Colúvlo

Grêtas de ressecação
ressedlmentadas

Pântanos com lobos
di€tâis de rompimento

Pãnlano co¡r¡ lobos
proximais de ronpinento

Pântanos e poças
fasas

Canais secundáríos
abandonados

Areia grsdando
a arglla

Figurå 5.28. llotivo
subaobientes de båcia de

deposiEÍonaI dos dePósito5 referentes
inundaç8o do rio ParanA.
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As anál1aes de mlcroecopla eletrônlce de

varrodura (MEV) e de difrqto¡netrla de raloe X revelaram a
preaença de caulinita e eemectita colno argilas ms'ls

freqtlentee (Prancha I, fotos 5 e 6). Os nódulos de limonita
sugerem que o ambiente fot relativamente bem drenêdo, de

modo a ocorrer a rnoblllzagão do Fez* e PoÊtterlor

I)reclpltação sob a forma de Fe3*. Provavelnente o baLxo teor
em mêtérla orgânlca deste materlal lmpedlu a lixiviação
total do ferro '

A areia pode ocorrer de trêe formas negta

unidade: em nfveis ma16 ou menoe irregulares, com 10 a 15cm

de espeeeura; em manchas frregulares de order¡ centlmétrlca
e eob a forma de 8rãoe dieperÊos na rnatriz.

No Þrlmeiro ca'Eo os Pacotee arenoeoe podem

Ber lnterpretêdos como porções dlgtais de loboe de

rompfmento de dlgue margtnal ( "distaf sPlay" de FarreII'
1987), que conetltuem verdadelros "rnlcro del'tae" lnetaladoe
no corpo êquoso. A intensa bioturbaçäo Poll ralzea
desenvolvida neaae materlal su€ere que tale depóeltoe
sofrerar¡¡ exposlção eubaérea, Pelo menoE en determlnadoe
perfodos.

O eegundo tipo de ocorl'encÍê de arela' em

manchas lrreguLares, Provavel'nente tem a meÊ'ma gêneBe do

prlneiro caso e, Por conBtltufrem-se de lârnlnas delgadae de

areia ( eubcentimétrico ) , foram pratlcanente noequeadae PeIa

lntensa bloturbação (!'ie¡rra 5-29 B).

Os grãos de areia eËparcoe dleeemlnadoe na

Iama, que conetltuem o tercelro caeo, têrn Buê orlgem llgada
6 proceetao eól1co. O vento retirava materlal doe tenragos

co lr1vlo-aluvials arenoso€t' pêra depositá-Io nots corPoe

d-água adJacentea. Como ee verá mafs adiante, eeea fáciee
eerá de grande importância no eetudo Paleocllmátlco' Poie

está relaclonada à Ínteneldade da cobertura vegetal da
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reEião (quanto menos vegetada a área, maior a facllldade de

trangporte eólico de areia l>ara a€, baclae de Inundagão).

A lnteppretação do a¡nblente dePoelclonal da
"unidade lama arenosa com nódulos de ferro" é a de Pântano
ou lagoa rêsa, estando euJeito a eventuaie Lnvasões de

I)eguenoB cenals orlglnadoB l)or ronI)lmento de dlque mar8lna} .

Eeee Bltuacão provocava a geração de Pequenos "loboe
delteicoe" ou de "crevagÊe". De qualquer forma,
considerando-se as sugeetões de Farrell ( 1987 ) para

anbLentee semefhantes na planícle do rlo Mieeissipl , pode-ae

aflrmar que, no cago aPreaentado, a bacLa não dletava do

canal prtnclpal , o que permltia uma boa drenagem de áÉiua

eubeuperflciaf, proporÕionando a formação de nóduloe de

llmonlta e lr¡plngindo ao eedlmento coreg maie clarae e tone
acastanhados, diferindo de outroe dePóeitos de geneBe

Eeme lhênte .

Unldade a'neno-E TLtoga: aPreeenta-Ee' com

nalor ou menor eeI>eeEura, embutida em outrê,s eeqilênclas e

conelste de areia flna, eilto-argllosa, de coloragão clnza
escura (5Y 3,/1 ), Iocalmente eebranguiçada por lixlviação do

ferro (Stevaux, 1991). Vfa de regra encontra-se bagtante
bloturbada, podendo aPresenter tamlnação planoparaLeLa e,
maÍe raramente, lar¡inação cruzada. Tubos e perfurações de

organlemoe mostraül-se Preenchidos Por fraE¡nentoe ou

pelfculae de arglla de iluvlação'

A r¡elhor exPoslção deeta unldade foi obtida
no poço Zé Vermelho no'l, ZV-I, (Flgura 5.3O)' onde o pacotê

arenoao apresentou-ge com esPeeaura mínima de 0'50n' na base

do teetemunho. A areLê ocorre lntercafada com lagla arenosa

cinza eecura a preta (N2 a NB), maclça a pouco la¡nlnada, com

farta presença de fragmentos de matérla orgânica.

Eeta unidade é lnterPretada como dePógltoe de

Ieques de lnundação ( "eplay" ) intercalado por Þeqìrenog
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canafg de meeme orl8em, encontrando-se numa poeição male
próxlma ao canal do que a unldede anterior. Convém Ballentar
que oel depósltoe de rompLmento dae duae unldades deacrltas
não eetão llgadas ao canal prfnclpa] do tslgtema (como oe

verá no ltem 5.3.2.3) mae aog canals eecundárloe que

recortam a planfele de lnundagão.

tlnldade areia gz'adando a arglTa: é uma dae

fáclee male conunc nos depóeltoe da bacla de lnundagão.

Conetltul-ee de uma seqtlêncla granodecreecente ' que Ee

lnlcla com areia médla a ffna, atlnglndo a arglfa multo rlca
em matérla orgânice no topo. Sua espessura varla de ordert

métrica a decfmétrlca.

Um exemplo deeta fácies fol deecrito no Poço

Três Morrinhos nol, TM-l, (Figura 5.31)' que conslete de r¡rn

pacote de O,4Om de arela flna a nuito fina' com contato
basal erosivo eobre un substrato de argll-a escura. Na base a
arela se apreoenta Ilmpa, bem eelecionada, com micro clagtoe
de argtla, chegando a desenvolver estratlficação cruzada de

tr)equeno porte. Pera o topo ocorre um rápido afinamento da

granulometrla, paesando a arglla macl9a, cfnza ¡nédia

(5y4/L), bioturbada até o mosqueaÍ¡ento total- AnáIlee de

dlfratonetrta de raloe X ldentlficaram a caullnlta e a

eBmectitâ como os argilo-minerals û¡ais freqilenteE (Prancha

I, foto 4).

0 intervalo
teste¡¡unhado atravessou uma seçäo típica da bacia de inundaçËor onde foi
identificada å unidåde lana arenosa con nódulos de hidróxido de ferro no
intervalo b¿Eat do testemunho (l16 2 2rln'¡ - Constitui-se de laoå årenosa
cof¡ intenEå bioturbaçlo åtingindo ¿o oosqueèmento. A radiografia (t)
identificÂ laminàçto inEiFiente e manEhas difusås de åreia (a) geredås
pela intensa bicturbaçäo. A intercalåçäo de niveis centioétricos de

areia (A) säo interpretâdos como ltbos diståi5 de roßpimento de dique
oàrginal. Os óOcm do topo (detalhe en C) correspÓnde8 ao5 depÓsitos da

unidade areiå ¡naciça (csIÍrvio) e unÍdade turfa e argila orgãtica
( pãntano ) -

l

I
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Eeta faclologla é l-nterpretada como eendo

orlglnada por pequenoa canals abandonadoe. Eetee canale,
baetante comuns na planf cle, sã,o derivados doe Próprloe
canale eecundárlos do rlo Paraná ou vindos de mlcro baclae
adJ acentee.
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Figura 5.30. Perfil geológico do poço ZV-l (Zé Ver¡elho no'1). A seçlo
testemunhada apresenta trEs unidades faciológicas de bacia de inundaçto:
a unidade basal areno-siltosa col fåcies Sr intercalada cor caradaE de

lana, interpretada co¡ro lobos de ronpimento de dique larginal; a unidade
nédia turfa e argila orgârricar gerada e0 pãttanos e ou lagoas¡ e a

unidade areia rraciça provocada por coluvi,ona¡ento. Dataçäo por leio de

ca. efetuada na base da unidade ¡édia alcançou 4780 anos A.P.

ï.
lçliì

A
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Unidade peJotas de argTLa: eão pequenoe

nlvel"e de conglomerado de pelotae de arglla, englobadoe I>or
matrlz êrenoaa ou argllosa (Fleura 5.31), neste úItlu¡o caso,
dlflctlmente dÍferenciadoe. A anáILee de microecopla
eletrônica de varredura em claetoe de arglIa revelou a
preaenga de esmectita detrltl-ca como prlncLpal mineral
arglloeo (Prancha I, foto 3). Eeta unldade Já fof menclonada
por Farrell (1987) e ê lnterpretada, näo como claetoe
arrancadoe e lncorporados à matrlz por fluxo unldlreclonal,
como acontece noe clastos de base de canal, mas está llgada
à extr>oelgäo aubaérea de uma euperffcle arglloea (fundo de

Iagoa ou pântano). A reesecação da arglla aeeoelada à
bloturbação de rafzes gera oE clastos. menclonadoe. A nova
chela recobre a superffcie, soterrando os clastoe com novo
materlal deposltado.

A importância deesa unidade no regletro
sedlmentar conelete no fato deesa fáclee revelar que aeu

amblente gerador, êûr determinados perÍodoe, seca-se
totalmente expondo o fundo. O estudo aeeocj-ado do conteúdo
paIlnológlco deeee materlal pode fornecer lmportantes
lnformaçöee de cunho paleo-flt,oseoclológlco (como no
conheclmento de eepéclee que florescem noa perfodos de

eetlagem, por exemplo).

UnLdade turfa e argLl-a turfoæ'- conslete de
pacotes com egpeaaura varlada (de decimetroe a 2 metroe),
predominando, quaae sempre, nâ metade euperlor do

teetemunho. É formada por turfa intercalada com argila mutto
rica em matérla orgânlca, onde podem ser encontrados
fragmentoe de troncos, folhas, raizeg e sementes.

O material argil-oso foi depoeltado em bacias
rasae que receberam a água transbordada doe diques
marglnals. A lamlnação orlglnal provavelmente conetltufa-ee
de delgadoe rltmoe de lama gradando a arglla 9ìle, via de

regra encontra-se mosqueada por bioturbação (Flgura 5.29 C,

5.31 B, e 5.32).
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UÍIIOADT IUiTA ¡ -AiclLA ofroArllcA

o@
U¡lIOAO¡ AltlA alA-
OATDO A ANsILA
ECLA9Í€ DE ARoII.A

Figura S.31. Perfil geológico do poço Tlt-l (Três llorrinhos r¡o. 1). Ha

seçäo basal ocorreo as unidades areia gradando a argila (f) sobreposta
p"i. unidade turfa argilosa e argila org*rica (2). Essa associaçlo
indica uo abandono de canal {A) col o dominio posterior de arbiente
l*¡tico co¡ actoulo de argila e turfa (B). A unidade de clastos
argilosos (3 e C) na profundidade de 1¡ sugere que å superfície foi
ressecada e a argila fraturada antes de ser recoberta pelas areias
coluviais da unidade areia raciça superior (4),
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Esta fáctee ocorre em amblente alagado
(på,ntano) com intensa vegetagão, desenvolvendo-se geralmente

adJacente à unj-dade geomorfológica Fazenda Boa Vleta AIta
(Flgura 5.33). A intensa movimentagão do co]úvlo deeta

unidade geomorfológÍca é resPonsáve1 por uma fáclee arenoaa

que se interdiglta à unldade turfosa-

Uni"dade areLa macLça: esta fáclee, muito

embora lntlmamente aegociada às outrag iá apregentadas, não

tem sÌ¡a gênese llgada aos proceggoÊt de Ínundação'

Constituída de areia média a fina' creme avermelhada-

amarelada (1OYR5/6), maclça, homogênea' esse material provém

dos solos da Formagão Rlo Paraná ou de áreae

topografj-camente mals elevadas e de constitulçäo arenosa

(como a unldade geomorfológica Fazenda Boa vleta, Po1'

exemplo), que adentram à bacla de lnundação por

coluvionamento.

Dessa manei-ra, eeta faclologla encontra-ee
quase sempre interdigitada às outras' aumentando seu

predomfnio à medida em que se aproxlma da borda da planfcle
(Ftgura5.32Ae5.33)-Quandoesaessedlmentossäo
lntromettdoe na eeqilêncla turfoga, a acldez do meio provoca

a mobIILzaçáo do ferro, gü€ normalmente dá coLorâgão

avermelhada às areias dos colúvios e do solo da Formação R1o

Paraná, delxando-as extremamente branca e de aepecto

eacarólde. Stevaux & Fernandez (1991) eetudaram mais

detalhadamente o referido proceetso, ressaltando o interesse

econômico deeees depósitos na sua utlLlzação como matéria

prlma para o fabrico de vldro na modelagem Para fundição
(arela fina a média guartzosa, bem eeleclonada, bem

arredondada e com teores de ferro inferiores a 0'014%).
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Figura 5.32. A, diagrata co¡ as relaçües entre as unidades sedí¡entareglal¡a arenosa cor nódulos de hidrórido de Fe, turfa e argila orgãrica,areia raciça e os depósitos de subunidade geooorfolôqicl Fazenda Eoavista Alta. B, foto do ríbeirlo Esperança, a cor da água escurå
deeonstra å presença de åcidos h(¡ricos provindos da unidade turfosa. A
Eubunidade geolorfológica foi cortada pero ribeirto, sendo o valeposterior¡ente preenchido pelos depósitos turfosos. 0 atuat córrego foi
aprofundado artificialnente para drenagel da área aragadiça.
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Figura 5.33. Terraço da subunidade geooorfológica Fazenda Boa Vista Alt¡
liritado pelas åreas pantanosas próxiras åo ribeiräo do Baile
(subunidade geotorfológica Rio Paraná Várzea). As areias do terraço
'coluvionån-Eei interdigitando-se ou sobrepondo-se ås argilas e turfas
da várzea (vide fiq. 5.20' 5.?9r 5.301 5.31r 5-32 e 5.40).

5-3-2-3- Det>ösÍto romlrLmento dique
margLnaL

Durante as cheias a água do canal contlda
pelos dlques marginaÍs, val gradatlvamente elevando o Ee\r

nfvel até que extravasa sobre e]es, invadlndo a planfcle de

lnundagão. Multas vezeÊt a estrutura do dlque malrginal não

eruporta os eoforgos que the imPingem as ágUae do canal e

deixa-se erodir, ocasionando o fenômeno conhecldo como

rom¡>lmento de dtque marginal ( "crevasse" ). As ágUas lnvadem

planÍcie com grande velocldade e Be eepalham formando um

lobo de romPimento ( "crevasae epIay" ). Eese fh¡xo tem alta
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concentråção de cerga de fundo, constitufda de arela e

eecundarlamente 8rênuIos, Pequenots Belxoa e, Prlnclpalmente '
claetoe de argI]a, que ao ee dePosltêrem' Pela Perda náplda
da velocidade, vêm a formar oe dePóeltoe de ror¡P1mento de

dlque marglnal -

Tanto a Iiteratura geouro¡rfo lóglca como a

eedlmentológLca näo apresentam bone exemÞfog de romÞImento

de dlquee ¡narginalg e BeuB referidoe depóeltoe em rioe como

o Paraná. NormêImente os eetudos de caeoe são em rloB de

canal únlco, meandrante ou mesno rettl-fneo de balxa energia'
como nê.E pleniclee deltafcae. Certâmente o cago rraig
conhecido é o do rto Mlseleslpt, no sietema rlo Faleo-
Atchafalaya, que ve¡n eendo eetudado desde o começo do eéculo
( Fisk, 1952, Jackeon, 1978; Croee & Smith' 1985; FarrelI,
1987; entre outroe).

No rlo Paraná oe dlquee mêrglnaig não eão

contfnuos, o que faz a águâ dae chelae adentrar a Planfcle
de inundaçã.o antes do recobrimento do PróP¡rlo dique' Eeea

dlnâmlca altvla os Pontos de tensão e impede o romPlment'o

vlolento dos dLquee e a formação de loboe de " crevêÊtete "

exteneos, como no catso americano- AIem diseo, o eLetema de

acreção d.e barras e llhae por eoldamento gerê uma aérle de

canals eeml-abandonadoe denominados reglonaLrnente de

reÉsacoB (Figura 5 -24) , que nas cheiae eão reativadoe
alivfando o "Btregs" da água do canaL eobre ae Paredee do

dique, dirrl-nulndo o efelto de romPimento. Deeea forma'
quando o nfvel de margem Plena é atlngido, pratlcamente todâ

a planÍcle Já eetá alagada.

Nae chelae multo lnteneae, a PLanfcle de

lnundação ae conporta como um grande canal, e é lnvadlda

I)elo materlal arenoeo que comPõe å, carga de fundo ' gerando

formae de }elto eemelhantee àe do canal , eem que

necesearfêmente tenha havldo romPimento doe diques

r¡arglnale.
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Num perfll obttdo na lLha Pacu (Flgura 5.34),
cor¡Btåtou-se r¡rta eeqilência onde oe dePóeltoe de planfcle de

lnundação eetão eoterradoe por mals de tres metroa de arefa
dae féclee St e Sp. Neete caso, um antlgo cênêl da Planlele
de inundeção foi reatlvado e Preenchldo do areia, deLxando

um legado eedimentar que facllmente Pode ser confundido como

de canal.

Figura 5,34. PerfiI de afloraoente
nå ilha Pacu. Depósito de rorpi.ênto
de dique oarginål suPerPosto ao de
bårrà- Predooínio exclusivo da
fácies 5p nfo diferencia estes
depósitos daqueles qerados Por
canal.

DEFóstlo o! RoÍflxENlo

PL aÈlctÊ o€ t¡¡ut¡oÂçÃo

Aeslm sendo, os "depóeitoe de ronPlmento de

diques rnarginalg", em rioe como o Paraná, não delxam

reglstroB tlplcoe que PoËBam ldentiflcá-Ios com Beguranga '

5- 3-2- 4 - De¡>óølto de l.7ha

Embora a Ilha seJa um elenento geomorfológico

que hablte o canaL do r1o, como ambiente dePoelclonal' eetá

maie Intlmamente relaclonada aos procegEoe de Inundaçäo '
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Eendo por teeo tratada neate tóPlco. Ae ilhae onlglnam-ee a
pêrtir de barrae que, penmanecendo eetávele, Þermitem a

agradagäo produzida Peloe Proceaaos de lnundagão.

Sua morfologla deeenvolve-ge Por pnoceEEoa

deI¡oelclonale e eroglvoe, cuJo equlllbrlo deflne 6

permenêncla ou remoç6o de conJuntots de llhas, que compõem o

padrão fluvial da área -

Um exemplo baetante elucldatlvo de depóEito
de llha fo1 dêBcrlto nos teBt,emunhoE do Pogo IN-l (Flsura
5.35), NeIe fol Poeelvel ldentlflcår uma ori8er¡ mlata Para
oe depóeitoe de 1lha. Urna Primelra faee de barra arenoeta '
eegulda por uma fase de acreção vertical de planfcle de

lnundação.

Oe dePóeitos da fase barra eão areno€log'

compostos eseenclalmente pelag fácies Sp e St' conforme o

detscrlto em 5.3.1.1- Para o toPo graddm Para a fáclee S1'

ldentiflcadâ como orlginada Pelo dlque marglnal Primárlo que

ee deeenvolveu logo aPóe a eetabllizagão da barra (ven ltem
ã.3.2.1). Con esee ercabougo toPográfico a bama Já Per¡nltia
a evolugão da planfcie de tnundação, lnlclando uma feee de

expaneão laterat e vertlcal. Nesea etapa foram dePoelt,adas

ae fáciee Fl-, Fm e Sr, intensa.nente bioturbadag Por ralzee
da vegetagão prinárla (herbéceae) ou meÉtno secundárla
(arbuÊtivas) que nela se inetafa ( intervalo 6'60 a 6'00r¡)

O lntervalo entre 6,OO a 4,50u¡ conetltufdo de

ritmoe de l-ama e areia com esPessaménto e granocreecência
para o topo, correeponde à seqitência c1áeelca de dlque

narglnal em faee eroeiva (iten 5.3.2.1).

Eeee pacote é eepultado por 2,5On de Ia¡na

arenoså avermelhada, intenea¡nente bioturbada e com algune

nfvele apreeentando pedogêneee lnciPlente' que fol
interpretado como tendo eldo dePosltado em amblente de

planlcle de lnundagão (11ha). A espeeeurè do Pêcot'e de la.t¡a

Eugere gue sua dePoelção tenha correepondido ao lnterval"o
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temÞorå1 mals longo do trecho teetemunhado. Como Ee verá
maLs adlante (lten 5.4), o ¡nencionado pacote foi depoeltado
num lntervalo temporal de aproxlmadamente 1600 anoc,
considerado bastante elevado para ambLentee fluvl-ais deeea
natureza (con ilhae e barraa).

A anállse mlcnornorfo IóEica neage materlel
revelou que a ativldade pedogenétlca não fol BufLclente para
geração de paleoesolo. Contanto, pode-ee identiflcar å

l-ntensê bloturbaçäo de ralzes e anlmaie (Prancha II)
O pacote de topo conetltul-ee de rltmoe de

a¡reIa lamoea lntercalada com Lama arglLoea, apreaentando
granocreecêncLa e eBpeÊBamento aecendente, cul¡nlnando com

arela fina a média, limpa, com estratlflcação cruzada de

médlo porte (fáclee Sp e St). A seqtlência é bastante tlPica
de dlque marglnal em margen eroslva, e correoponde ao

estáglo atual da llha eetudada.

Na coluna da direlta da referlda figura
obgerva-se o tragado da Curva de Migração de Margen (curva
"G" ) , correepondente à eeqilêncla teetemunhada. A

conceÍtuagão desee termo será abordada no lteû¡ 5.4.

5-3-3- Outros derÉeltos aggociadoe à ca]-l'a do
rio Paraná

Sob essa denominação estäo lncluldoe oB

depóEltoE ¡.eletlvoe às unldadeg geomonfológloaE Taqusrugu e

Fazenda Boa Vlsta (ver a carta geonorfológlca do Anexo 1

tratada no capftulo 3). A gêneee deõtas unl'dadee eetá
relacionada a coluvionamento e a âluvionamento. Proceesoe
pseudoc¿íret icos (lixiviação doe componentea não carbonátlcos
da rocha), provavel-mente, também Ltuaram nesges deÞóeLtoe
gerando formes e depósltoe multo caracterfet lcoe - Aeelm'



negte gruI>o eÊtão lncfuldoa cagcêlhos' coIúvlos arenogoe e
depósltoe de IaEoå.

5-3.3-7- Detúalto de casc'aTho

Os dePóeitos de cascal"ho eegocladoe à calha
do rIo Paraná agruPam-Ëe ' quanto à 8êneee' ldade e

aeeociagão faclológica, e¡r¡ dole grutr>oE - O Prlnel'ro grul>o

pertence aoe rudáceos assoclados aoe depóeitos fluvlale do

rIo Paraná, cuJa deecrlção foi felta no ltern 5'3'1'2' O

eegundo engloba os depóeltos mais antigoB, 9ue¡ via de

regra, jazem diretamente Eobre a Formação Rlo Paraná'

constltuindo a base dae seqtlênciae coLuvial e al,uvial" Oe

depósltos deste segundo gruPo dlvldern-ee em PeIo menoe trêe
tlpoe, aoe quaie Fulfaro (1S74) e, posterlormente' Boggianf

et aJ., ( 1991") atrlbuíram uma conotação eetratigráflca' cuJa

dlecueeão eerá diecutida no tr¡róxlû¡o caPftulo-

As melhores exPoelgõee de caõcêIho da área

encontram-se no vale do rio lvlnheima (onde eete cruza ê BR

376, a 23km de Nova Andradlna, MS , Próxlmo à Ponte da BR

376 sobre o rlbeirão Samambala); na ombrelra dlnelta da

repreÊtâ de Porto PrLmavera (este aflora¡r¡ento corre o rÍeco
de eer deetruÍdo I>el-ae obrae da hldroelétrlca); e al8une

pontoe leolados nå margem do rio Bal.e-

No vale do r1o lvlnhelma (Fleura 5.36 A)

ocorne uma exPoeiçäo de 3 netroe de caecalho' onde

predominam eE fáctes cascalho rnacl-ço (Grn) ' cour Sradaçäo

inversa (Gttt) e normaL (Gnn) ' Podendo, localrrente'
apresentar lmbrtcação, formando eeqflênciae de eedlmentagão

Eradatlva normal e Inverea, com oa termoe ¡nals flnoe
congtltufdos por grânulos. O tamanho médlo doa eelxoe varla
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Arela rnédÍa/flna, pouco argilosa, macÍça. Colúvio.
Cascalho de seixos e srânulos de quartzo, ágaca esflex, cirnentado por iiuronita. Maciço ou com dis_creta gradação Ínversa . r*urrcacão " io,iäsõil "
AreÍa grossa/mufto grossa a grãnulos, selxosa, compreenchinenro secundário de ãrgf1a, á"i...iiii"ra.horizonral com niveis de selxoã . Árái"i"" , 

- 
i.åu¿,macÍça. Apresenta clnento de limonita.

AreniÈo. Frn. Rio paraná

= 
se! I

Ì"""11
c.l\

A.I} CURVA DE FREOUENCIA ACUMULADA DE AREIA DO PERFIL A.

Intercalção de cascalho de quartzo' ágata, sllex es-
tromatólito siltclficado e sefxos de arenlto' coÛ¡ gra-
dação normal, lntensamente cimentado Por lLnonita' coü
areia grqssa, sefxosa, clmentada por lluonfta' Paleocor-
rente N0".

Aerenito. Fm, Rio Paraná

Arefa nédia a fina, vermelha, pouco argllosa' maclça'
Colúvio.
Cascalho de selxos e grãnulos de quartzo' quartzito'
ágata e preenchlmenlo secundárlo de arg1la

Cascalho como aclma grâdando a arela

Arenito. Fnr. RÍo Paraná

Figura 3.3ó. Depósitos de caEcalho (pré-seqüëhciå aluvial do rio
paianá). A) rodovia BR 376, vale do rio Ivinheiîå¡ B) rio Baía, planície
aluviål do rio Paråná e C) ombreira direita dà represà de Porto
Pri$¿verå.

cl

soñ t

Gh/\-l\
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de 1 6 3cm, predomlnèndo os de comPoerLção quartzftlca e'
subordinedÊmente, ágata. Oe BelxoË moBtra.ûI-Be, em Parte,
lmbrlcadoe no gentldo da corrente (N125'' obtido em 27

medtdae). Intercelado a egse materlal ocorrem bancoe de

arela média, mal selecionada, varlando de conglomerática a

muito ffna, com seixoB Pequenoa e grânuloe, apreeentando
eetratiflcaeão planar lnclplente, Juntamente com nlveis de

arglLito. Stevaux (1391), ¡nenclonå a ocorrêncla de Provávels
falhas sIn-eedimentaree cortando esseE dePósitoe (Figura
5.3?). Ae medidas doo prováveis Planos de falha âPresenta.ût

dtneção média N138o, mergulhando 5Oo a 90Ô (médla de t2
medlda8) para ÊW. O eignlflcado dessae falhas no contexto da

área eerá diecutldo no capftulo 6.

A caecalhelra do rlbelrão Sanambala ocorre na

baee da unldade geomorfológlca Taquaruçu, Junto à rodovle BR

3?6 no trecho entre Porto Primavera e Nova Àndradina. A

conpoelção doe rudáceos é baetânte eenelhante à caecalheira
do rio lvlnhelma e as medldae de estratlficação cruzada e

lmbrtcagão de eelxoe lndlcam Peleocorrente Para S-SE' que

colnclde com a corrente atual de ribelrão no megmo tnecho.

A caecalhelra que ocorre na bêse da P1anfcle
de inundação do r1o Bala conetltul-ee de nudáceoe de

conposfção eemelhante ao caecalho deacrito anterLonmente '
apreeentando pequenoc e bem definldos clcloe de gradagão

normal (Fieura 3.36 B). Em relação ao enterlon' egte
depósLto oatentâ Lmbrtcação de eelxoe multo maie evldente e

e6tratiflcação cruzada e planoParelela bem definldae'
evl-denclando urn poealvel retrabalha¡nento Por águae fluvlale
(paleo rio Paraná?). O materlal encontra-Be inteneamente

clmentado por ltr¡onlta, com um grande número de fraturae '
Egtudos prellmlnares tndlcam uma paleocorrente Para o

quadrante NE, båatante dlscrepante da hldrologla atual'
Deesa forna, eÊEea eetudoa deve¡n proeeegulr aPóe o térmlno
do Þreeente trabafho.
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O tercelro perfll foi deecrito na ombreira
dlreltê da ¡reI>neea de Porto Prfmavere (F18ura 5.36 C). Oe

depóEltoa de eaecaLho estão recobertos I>or cerca de 4m de

coLìlvlo êrenoso, conEtltuindo döXÉ PacotÞs prlnclPè1Ê de

rudáceoe, de composlção semelhante aos anterloree. O pacote
lnferlor constltui-ee de Belxos de quartzlt'o e á8ata' con
granodecreacênc ia ascendente bem deflnlda, atlngindo a

arenl,to médio a gro6Êo no toPo. O pacote euperior aPreÊentê

caecalho aparent,emente maciço.

A deflnlção do amblente depoelclonaL doe

rudáceoe gue ocomem na baee da seqüência do rlo Paraná é tm
agsunto baetante controvertldo, que se eetende deede oË

trabalhos de Ruiz (1963), Arid & Barcha (1971); Guidicinl &

Fernandez (t972), I'ulfaro (t974), Nogueira Jr. ( 19BB) entre
outpos autoree. Na lÍteratura sedfmentológica oe depóeitos
de caecalho eã.o, vla de regra, deecrltoe dentro doe modeloe
glaciêls (Easterbrook, 1982; Boulton, 1971; Ruet, 1975;

Gravanor & Kuepch, 1959t Guetaveon et aL., 1975; Santog'

1979) ou de leques aLuvlais em cllma árido ou eenL-árido
(Andereon & Hueeey, ]'962; NIleen, 1982; Allen' 1965;

Collineon, 1978; Frieùnan & Sanders 1978; Ruet 1979; SeIIey
1982; Mla11, 1978 ) .

Comumente ten-Be atrtbuldo aog depósltos
rudáceoe do CenozóLco contlnental braellelro t'¡ma gêneee

ligada a cllma árido, e os poucos autoree que trabalhâram na

região Båo unânlmee em aceLtar esta ldéla. Num trabalho
plonelro Arld & Barcha (19?1) aPregoaran uma gêneee fluvlal
para os depósitos rudáceog do vale do rlo Grande (que'

apêrentemente, ¡nantêm certa correlagão com os dePóBltots èqul
eetudadoe), mâE foram duramente crltfcadoe Por Ab'Saber
(1971) que lhes dá um "puxão de orelhas" (Ab'Saber, oP'

clt., p. 33) e Eugere u¡na dePoelção em cllna árldo para

eÉtsea depóBltoB.
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Jabur (1992) descreveu vánloe conglonerados
da reglão, comparando suå, faclorogla a rud¿{ceoe atuals de
crlma troplcar riurldo como os do rio são João (balxada de
Paranaguá, PR) , e do rlo Tubarão, sc. o autor concluru que
grande parte dos eongl0meradoe da área não foram
necessarlamente depoeltados em cllma á,rldo, pole apneeentam
faclorogla ldêntica aos seu. análogos recentes.

Quando se utlllza da facrorogla para eetudog
paLeocl-lmátlcoe é lmpreecfndfvel que ae leve em consldenação
a poslção dos depósltos em reração à bacla depoelclonal,
pols é nera que flcam registrados os eventos crimáticos ou
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tectônlcog que maia atuaram na etua hietória. Fora dela' a

reLação depóelto-amblente Þode encontrar-se em "deeaJuste".
Por exemplo, depóeltoe de caecalho geradoe exr¡ cllma árido
podem ter eido renobll"tzados durante um perfodo ¡nals úmido'
mas contlnuam aPresentando cara'cter fst icae facl-ológicae
multo eemelhantea às anterlores. Um caso tíPieo é o rlo
Paraná, onde a faciologta de Eeu lençol arenoÊo não é

compatível (conforme os modelos da llteratura) com o cllma e

o tectonismo atual (vide 2.1 e 5.3.L.2.).

Aeelm eendo, Pode-se a PrTor! aflrmar qu€: oB

processos geradoree doe rudáceoa descritos neete ltem foram

de torrente em IençoI ( "eheet wash" ) , que, localmente '
ev<.¡Iulrla¡¡t para f Iuxos gravltaclc¡llals, gcr¿ìndo oe caecaLhoe

de gradação inverea- Tals proceesos nã.o são excluelvos de uûl

ou outro cllma, e ae f¡iclee resultantea eatão fortemente
controladae pela natureza do matertal diePonlvel-

A avaliação paleocflmática alnda Pode 6èr
posslvel utlllzando-se a análiee palfnologl'a, que no caeo do

r1o Paraná, é de dlflcll- apllcação devldo ao alto grau de

oxidação do materLal. Outro rtétodo baetante u6ado Para

anáIlse paleocL1¡nátlca é o estudo das fraçõee flnae
(mlnerals pesadoe e argllominerals) que são baBtante

suecetlveis àe varieções c11máticas (Zuffa, 1985 e LatrleIle
& Le GrieL, 1980). Resta, no entanto, saber quanto e como a

condlção lntemPérlca atual e tr>ré-êtueI afetou egsea

materlais, de modo a mascarar a interpretação do clima em

que eIeB meBnoB foram depoeltados'

A total compreeneão doe rudáCeoa ABÊtOclAdoê

ao rio Paraná esta ainda longe de ser obttda' A probfe¡nátlca

abordada neste item deixa antever a necesÉÍdade' não aPenas

da deecrLção faciol-ógica e ¡níneralógica detalhada deesee

depósito, mas certamente, da introdução de novoe conceltoe
no tocante o eeu oI-gnlf icado genético e ¡>eleoclfun¡ítico'
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5.3-3-2- Det¡ósltos de coLúvLo

Oe colúvios são produtoe do remaneJ amento do

manto intempérico por melo de proceseos Sravltaclonôle e de

eroeão aquoÊa não concentrada, em eituação onde a cobertura
vegetal é egcaËsa, Podendo de certa forma, estar relaclonado
a flutuações climáticee tendendo a maig secae dentro de

lnterv€,Los de cl-lma ú¡mtdo ( Juetus ' 1985 ) .

Na área eåo diferencladoe trêe tlpoe
prlncltr>ale de depósltoe englobadoa na categorla de co]úvlos:

1) depóslto de colúvto da unldade Taquaruçu '

2) depóeito de coltlvio da unidade F'azenda Boa

Vlsta, e

3) depósito de leque colirvio-aluvlal da

unidade Fazenda Boa VIËta, eubunldade Leque.

os cohlvios dae unfdadeÊ Taquaruçu e Fazenda

Boa Vlsta apreõentam aePecto homogêneo, baslcamente

constituídos de areia flna a multo flna, maclga e de, modo

geraÌ, deaêgregada, Podendo, localmente, eetar cimentadoe

por óxldo de ferro ou' mais rara,mente, Por clmento

provavelnente elllcoeo. Genericamente o colúvlo da unldade

Taquaruçu apreeenta, em âfloramento, colonação vermelho

acastanhado, aó Passo que o colúv1o da unldade Fazenda Boa

Vieta tem cor ver¡nelho amarelado a creme rosedo'

Estudando as curvaa granulonétrlcas de mals

de uma centenÉ. de amoetras pertencentea aos dois depóeltos

(Figurae 5.38 A e 5.39 A), Pode-ge concluir que o colúvlo de

ambae unldades apreeentam granulometrla eemelhante' comPosta

predominantemente de arela fina a muito fina' No entênto' a

unldade geomorfológlca Taguaruçu apresenta um m€'Ior

degenvolvimento na fração fina (slIte e argila) ' ao pageo

qìre ê Fazenda Boa Vlsta moetra melhor sêIeção com 8O% de
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areia fÍnä a mu1tc, fina, restando apenae 10% de eilte e 10%

de arela média, tr>ratlcamente destftuldo de argiLa. Essa

I OO
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Fígura 5-38. A) curvåE de freqúênIiå f,umulåtivå da grànuloretria de
aíroEl.råÉ FrovindàE då Ltnidade geomorfológica Fazendå Bo¿ Vista. B)
perfil obtido pùr trådågem nå mesmå unidade (sede d* fåzendà Eoô nånhT).
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Figura 5.39. A) curvas de frequÊncia cumul¿tÍva då grånuloüetria de
aÍ¡ostràs provindas da unidåde qeomorfológiEa Taquaruçu. B) PerfiI obtido
por tradagem nessa mesfia unidàde. Hotàr o àuiÍer¡to da fråçto lå¡å Por
percolaçâo verti cal.
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dlferenclação texturêI provavel-mente eeteJa relaclonada À

idade ¡nale êntlga doe depósltoe da unldade Taquarugu ' onde

oa procegsos de lluvtação das argllae atuaram por Lntervelo
de tempo muito euPerlor ao da unidade Fazenda Boa V1sta'

Tanto em afloramento como em teBtemunho ambos

depóeitos näo apresentam eetruturae eedimentaree' com

exceção de aLguns nóduloe' pellcufas e veioe de óxido de

ferro, aIém de nívels enrlquecldoe de arglla oriunda de

mlgreção vertlcal . O testemunho obtldo no poco RE-2 (Fleura

5.4O, Iocalfzação na Figura 5-32) apreeentou 2'6Om de arela
finaamuitoflna,bemseleclonada,maciça'decol"oragão
cfnza oliva a cinza clara (5Y5/2 a 6/l), co¡n nóduLos

amareladog e concreções de óxldo de ferro caetanhe eecurae

(7 ,'rYR3/4) .

Muito embora não se encontrem aBaociaçõea

faciológlcas tlPlcag de ambiente fluvta}, CESP ( 1983a) '
Suguloetal.(1984)eNogueiraJr.(1988)deflnenaunidade
Taquaruçu como de origen mista colúvlo-aluvial e a unldade

Fazenda Boa Vista com um terrago aluvlaL do rlo Paraná' Do

ponto de vlgta das anáLise faclológica é dlflcll de Êe

aceltar o ambiente dePoetclonal francamente fLuvlaL

atrlbufdo à segunda unldade. Nenhum doe autores ldentlflca
ae fáclee SP, St e SI tão ubíquas no canal atual do rlo

Paraná. Mes¡no Noguelra Jr. (op- clt'), que aPreaenta r:ma

detalhada anáI1ee sedimentométr ica desseg depósito6' não

menclona quaisquer estruturas sedlmentares Pertlnentea
àquelas fáclee, além de lentes de caecalho e arela grossa

dletrtbuldas errêtIcâmente no depóelto (Noguelra Jr' o¡:'

clt.J. As descrições feitas Para o presente trabalho (cerca

de cinco âfloramentos e duae tetstemunhagens contlnuaE por

sonda víbratória), não revelaram a Presença de eetruturas

eedLmentarea que sugerlasem a atlvldade dePoslcional do rio

Paraná na referlda unldade .
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Figura 3.¿lO. Perfil geológico do poço RE-! (Ribeiräo Esperança no.1)r
obtido por sonda vibratória- Seçäo típica dos depósitos coluviais
(unidade faciológica areia fnaciça, vide iteo 5.3.2.2r Pás.149) da

subunidade geornorfológica Fazenda Boa Vista Alta. NÓdulos de Fe sugeren
variaçûes no nível do lençoI freÁtico. Para localizaçlo uide fig. 5'32t
pás. 157) .
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ProvaveLment,e a caracterfetica male favorével
è, presença de ativtdade f luvlal" neeta unldade geomorfológlca

seJa a quebra topográflca baetante acentuada que ela faz com

a unldade geomorfológlca Taquaruçu (ver capltulo 3) ' A

eecavação para o terr&ceamento em que se apresenta a unldade

Fazenda Boa Vlsta deve Provavelmente ter sido efetuada por

procesgÕs fluvlais.
Desee f o:rma, embora não descartando e

poeelbllldade de atlvidade fluvial na dePoeição da unLdade

F'azenda Boa Vlsta, åcredita-se que eeta deve ter eldo bem

menos lntenÊa e Provave Imente menos de cêráter aedimentêr
que eroelvo,

Flnalmente o tercelro tipo de depóslto
aesociado Pertence à subunldade geomorfológlce Fazenda Boa

Vista Leque (Anexo 1 e FlEura 3'2)' MorfoloElcamente egta

unidade foi tnterpretada como leque co l{rvlo-aluviel , formado

a I>artÍr da drenagem doe córregoe BaIIe e Eeperanga' Outros

autores como Justue (1985) e, PrlnclPalmente, Blgarella eü

aL- (1965) descreveram muito euperflc ialmente depóeitos

deeea natureza.

Como o acesgo a egÉa área é rnulto diffell'
não fol possÍveI reallzar um estudo detalhado de sua

faciologla. No entento, deve-ee reesaltar que o comPleto

de8se depóslto será de fundamental lmPortânc1a pÊ'ra o

eeclarecl!ûento da gêneee dos depósttos coluvlais da reglão'

5-3-3-3- Detñelto de fagoa

Urna das formas mais caracterfsticae da

unldade Taquarugu eão as centenas de lagoas de tamênho

varladoed.eformacÍ"rcular,elfpticaealongada'guenela
ocorrem (vide flgura 3.2) Tate formae êPârecem de meneira
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generallzada noE depóeitoe quaternárloe do centro sul
braEllelro, e especlalmente naÊ proxlmldadee do rlo Paraná'
deede sua nagcente até a Meeopotâmia Argentlnê. Sua 8êneee,
alnds não multo bem eecl-areclda' é atribulda a proceegos
peeudocársticos (PopoIizto, 1982; Justue, 1985 e Dr. EIieeo
Popotlzio, com. pes, ) ou e. Processoa de aesoreamento de

antlgaË drenagene .

No primelro caso a migração de materleis
solúvele, eolóides e PartÍculas de fração eilte e areia
multo fina, dá origem a áreee embacÍadas e rasaÉt. A retirada
do materlal ocorre graças ao escoamento eubeuperflclal dae

águas, segundÕ linhae de fraqueza rePresentadas por falhas'
fraturas ou resultÉ.nte da dlssolução de carbonato ou ferro
(Justus, 1985). As ¿íguas pluviale, poeterlormente, preenchem

estee locais, gerando um novo cielo eedimentar de material
fino. Com a evol-ução do proceeso ae lagoae Be unem vindo a

formar uma nova superfÍcle rebalxada em relagäo à origlnal-.

No eegundo caso aB lagoae teriam origem no

coluvionamento progreseivo de uma antlga rede de drenagem' o

que parece ser bastante compatlvel com certas formae

alongadae de lagoas ( r¿lde Figura 3.3) e com Eua profundldade

bastante ecentuada.

Tanto no Prfunelro cono no segundo catso aa

Iagoae ou "dales" parecem constltuir formas orlglnadae sob

condlção morfoclfmátlea de menor umidade que a atual .

Por sua Própria natureza lecustre esaaa

formas tsão verdadelros coletores de lnformaçõee
paleoamblentais, com reglstro pratlcamente contfnuo através
do tempo geológlco. Foram obtldoe três teeternunhoÉ de

sondagem vlbratória nas lagoas Fazenda Plranhas' Linda e

Assombrada (ve:r Anexo 1 Para Iocallzação). Eeta últlu¡a
totalmente drenada para o aProveltamento agrlcola do solo
arglloøo e orgânico do fundo.



Para a otr>eração de tegtemunha8em foi
construfda ums, Þequêna balea com quatro tamboree de 2OO

lttroe, eobre a quål fol lnetalada a sonde "vlbro corer" - Ae

perfuracõee, em lâmina d'á8ue de até 4m, não ul-trapèaBe,ram

os 2m de tsedlmento perfurado, não sendo poesfvel atln8ir o

substrato doe depóeltos Iacustres. Una sondagem a trado,
elaborada numa pequena lagoa eeca (Flgura 5'38) revelou que

etsBea depósltos êgBentêm-ae sobre arelae e caecelhog do

colúvlo da unldade Taquaruçu.

Oe perfls dae lagoas (Fleura 5.41) apresentam

eedlmentos constitufdos de lama arenoaa' de coloragão clnza
clara e cinza o1lva, tendendo a tonelldade r¡aie eEcura Para

o topo (5Y5/2 a l:Y6/2). Og mlnerais argiloÊos identificados
neËses depó6itos foram eamectltå dètrftlca e caulinlta
detrítica (Prancha I, fotos !,2 e 3). A fracão arenoga' que

em alguns casos atlnge al'ê 2Q%, é constitufda de arela fina
E muito fina, bem arreclondada, htallna, bem seleclonada,
ocorrendo dlspersa pela matrlz' o que pode ser lnterpretado
por "chuvae de grãos" de areia despeJados na lagoa por ação

eóIlca. Para o topo o materlal torna-se menog arenoso e maie

rlco em matéria orgânica, com exceção do Poço Fazenda Lagoa

dae Plranhae no-1, onde o toPo do intervalo la¡noeo é marcado

por um tr)acote de 2Ocm de areia flna a rnulto flna' bem

eelecionada, de aspecto eacaróIde. O contato basal da câmâda

de areia é lrregular e constltufdo Por urn nfvel de intenea
atlvidade de rafzee.

A Porcentagem de esplcula de eaPonia aument€'

da baee para o toPo, chegando a desenvolver um nlvel de até
locm de egpongóIlto no Pogo LL-l. A seção de tol>o é

constitufda I)or matéria orgânlca vegetal atual' multo Pouco

arglloaa e com grande quantidade de eePlculas de eePonJa e

dlatomáceas.
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Figura 5.41- Perfis geológicos dot poçÕË LL-l (Lagoa Linda n'- 1)¡ LP-l
(LagÉå Pirånha n'. 1) e LA-l {Lagoa AEsonbràdå no 1)' obtidos por
Éondågem vibråtória. São båstante Éeiaelhantes os Perfi5 obtidos nas
Iðqoas: todos oostrann da base pùrå o topot ußa di$ÍnuiçÈo na quantidade
de àreia disperså nå oåtriz e tambêm o pacote superiorr rico ee ¡atéria
org*ìica, som à ftesna espessura.

É intereeeante obaervar a grande se¡nelhânça

entre aa eegõee dag lagoas Perfuradas (Fieura 5.41 A, B e

C). Isso signlffcê que elae tlveran gêneae e evolugão

aemelhanteÉ e provavelmente contemporâneas. A eeção Iar¡o-
arenosa da base das Iagoas, com ocorrêncla de Processos
sedlmentaree eóIicos asBociedoe aoa Iacustres' Eugere un

cllmô mâIa árldo gue não Poeelbllitava o desenvolvlmento de

uma cobertura vegetal, se não nula, euficientemente eBcâsBa'

ê ponto de permitlr o transPorte eóllco das areiae para o

interior do corpo aquoeo. Datações Por melo da

termo lumineecênc ia apregentarâm ldade máxima de 41.OOO anos

A.P. para os depósitoe de lagoa. A base da ca¡nada de arglla
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turfo$å apresentou idade de 1540 anoe A.P. ' obtlda no poço

LL-1 por melo da termo lumlnescenc iå .

Para o topo a dtmlnuição da fragão arenoea'
Juntamente com o aumento da matérla or€ânlcê (coloreção mals
eecura) e a maior quantldade de eeplculas de eePonJa sugerem
que o cllma mogtrava tendêncla a úmido. A camada arenosa que

ocorre no poço LP-1 fol datada eur 3230 + 25O anos A.P. e

pode represer¡tar uma, ráplda retirada da ve8etação con

lnteneiflcação de processos de aeeoreânento da 1a8oa.

Comparando oE várlos levantêmentoa
aerofotográflcoe , e de acordo con lnformaçõee de antlSoB
morador"es do local , observou-ee que o nfvel d'água dae

Iagoae eublu cerca de 2m deede 1953 (ano do levantamento

aerofotográfico mals antleo). Este fato deve estar l"lgado à

retlrada da mata orlginal e conÉegi:ente diminuição no

consumo de á8ua subterr6nea' provocando a sublde do

freát I eo .

A integração dos dadoe obtldoE nas

teetemunhagens dae l-aeoas na anáI1se do contexto reglonal
eÊtá dlgcutlda no capftulo 6.

5.4 Apreeentação da curva "G" de mlgragão de nangeu

A curva de migraçäo de mårgem "curva G" (G de

Geomorfologia) é deftnlda pela dist6.ncla horlzontal que um

ponto nâ planfcle de lnundação manteve do canal durante a

deposlção do intervalo estudado (um te8temunho ou um perfll
de afl-oramento, por exemplo)- Os elementos utilizados para o

tråçado da curva G eão: faclológicog, geoqulnicos e

paleonto Ió81coe :



Facl.oTóElcoa: a eeqilência faclológlca de

dtques mèrginals pode determlnar a aProximação ou

dlÊtanciêmento de um canal , conforme sua caraterfstlcâ de

nargem erociva ou dePos1cional, cono fol tratado no iter¡
5 -3 -2.L -

Geoguimicoø: Farrell ( 1987 ) avallou PeIa
primeira vez a dietância que determinada sucessão de "over

bank" do rlo Mieeissipi estivera do canal à época

deposictonal, I>or melo de Éì.la coforacão- No menclonado

estudo, cores acastanhadas signiflcariam amblente oxidante '
ou seja, maior drena€em, por consegul-nte' malor Proxlmldade
do canal. Por outro lado, coloragão clnza eecuro å Preto
lndlcaria¡n ambÍente redutor, pouco drenado, mals distantes
do canal.

Pafeontofóglcoez iá é sabldo que a vegetação

ribeirinha apresenta um zoneamento controlado PeIa
morfologia do relevo da várzea. A ve8etação arbórea, Por
exemplo, predomlna nos Iocals mais elevados do amblente
(como os diques marglnais, êa pasBo que as gramíneae ocuPam

predominantement,e o interlor da bacia de ínundação ( "back

6wamp6 " ), Assf¡n, estudoa pallnotóglcos provavelmente posaam

fornecer subeídioe para o traçådo da curva "G".

' No perfil obtldo no poço IN-1 (Flgura 5-35)
pode-se observar que o "O" (zero) da curva "G" correePonde à

margem ou ao própr'lo canal, e todo Þonto colocado à dlrelta
estará nais ou meno6 afastado dessa margem no r¡omento em que

foi depoeitado. O trecho basal abalxo de 7'5ut de

profundidade corresponde a dePóeitos de canal, portanto com

a curva "G" f Ícanclo em "0". O lntervalo funediatamente

superior até 6,Om, revela a ocorrência de depósitoe de

dÍques marginals em margem deposiclonaL (crescimento rápido
da curva "G" ), seguldo de depósltoe de Planicie de inundagão

.4"
,
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(ainda expansão da planfcle de lnundação). O intervalo
eeguinte (6,0 a 4,5m) correeponde a uma eeqtlêncla tfplca de

dlque marglnal em margem eroslva, o que provoca a deriva da

curva "G" pÊ,ra 6, egguerda (aProxlmação do canal). Novemente

a eeq{têneia registra um ambiente de prováve1 expaneão de

planfcte de lnundacão (a curva "G" afasta-ee novêmente do

"0" ) . No trecho euperlor (de 2,25m até a auperffcie) '
novamente há o desenvo lvl-mento de uma seqüêncla de dique
marginal de margen erosiva, fazendo com que o canal se

aproxime do pÕnbo, e a curva "G" tenda a zeta- Atualmente o

canaL eetá pratlcarnenle iunto ao Ponto onde foi executada a

perfuração do poço estudado .

O conceito ora apreeentado, multo embora

alnda não totalmente deeenvolvldo, delxa antever urna grande

aplicabilldade noe estudoõ fluvlaie. Assin, a curva "G" pode

eer tomada como :

1) curva de correl-ação em áreas carentes de

marcos eetrat igráficos: a curva obtida em várloa Pontos
auxiftará a definlr eventog malÕres de erosão ou de

sedimentação que tenham atuado no trecho eetudado;

2) marco estratlgráfico: quando aeeoclada a

dataçõés ou a marcog estratlgráficos bem deflnidoe' a curva
"G" pode tornar-ae uma poderosa ferramenta de correlagão;

.f) instrumento de recompoe lç ão

paleoambientâl : os padrões da curva "G" e¡n várioe PontoÉ de

uma determinada área poderá fornecer importantes lnfor¡nações

paLeoamblentais tocantes a PaleÕhidrotogia e na avaliagão da

intensidade de procesËôa erosivos e deposlclonale que

É.tuaran no el-etema; e

4) na pesquisa mlneral: indlcando a tendêncla

de målor ou menor lsolamento que uma deter¡ninada área eeteve

em relåção ao canaf, Þoderá fornecer lmtr>ortantets eubefdlos

na peaqulsa, por exemplo, de turfa, espongóIltos, dlatomitos
e determlnadae argIIaB.
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Cerca de trlnte afloramentoe em il-has e

me.rger¡s do rio Paraná, na área de eetudo, foram deecrltos e

tlveram sua6 curvas "G" eetabel-ecÍdas (Figura 5.42) - O

perfÍI obtido no teetemunho do tr>oço IN-1 foi tomado como

baee Þor conter o ìreg1Ëtro maie comp.Ieto, lncfuelve com

dados palinológlcos e cronológicoe (dataçöee TL).

Prlmelramente é neceesério introduzlr-se o

conceito de fase construtiva e eroeiva dentro da Pergpectiva
da curva "G", Fase conøtrutlva é um concelto aqui
introduzldo para designar um lntervalo de temPo na histórla
sedlmentar de um sítlo deposícional (ou trecho de um rio) em

que oÉ proceetsoÊ aedl"mentares de Planlcie de inundação
predomlnaram eobre os de canâl . Neete ca6o ocorre
creÉclmento de ilhae, anexação de llhae àe margenÊ e

expaneã,o de planícle de lnundaÇão. Em alEiune caeoe pode

stgnlflcêr predomlnlo do Þadrão meandrante no Éistema.

Quando um lntervalo identlficado com caracterfstlcae
construtlvas, corre ì-ac lona-ee com outros afloramentoE de um

determinado trecho de um rio (como no caeo do exemplo que se

segue), pode-se Éupor que o referido trecho fol subrnetldo a

uma fase congtrutlva- O reglstro faciológico de una fase
construtiva é formado por depóeitos de planlcle de lnundaçäo
ou de digues de margenÉ construtlvas e oB sedlmentos
apresentam tone clnza a preto (pouca drenagern ) e ocorre
predominlo de polens de grarnínea. Nesse intervalo a curv6
"G" afasta-se do 0, A fase erosLva é definlda
principalmente pela Presença do perfil vertlcal de diques de

margens eroeivas e de fáciee de canal , ou seia, a curva "G"

tende a 0, Quando observada em conJunto esta fase identiflca
perfodos de reatlvação dos canals fluvtats por alteraçõee no

níveL de base ou mudança climátlca' que au¡nentarn a
competência de transporte e erosão fluvlal, e Produzindo urt

slstema com caracterlstlcae erosivas.

Quatro fases al-ternadas de conetrugão e

eroeão foram deffnldas num lnterval-o de 8m teEtemunhado no



poço IN-l. As duae fasee basals somente foram obeervadag no
menclonado poço, ìrma vez que Be encontra.rn abalxo do nlvel
d'água do rio. A fase baeaL de caráter enoslvo ê

ldenttficada pelos depósitoe arenosos e canal , que eetäo
recobertoe I)or ÞeLltos de plenfcle de lnundagão pertencentes
à fase construtlve. subseqilente.

A terceira fase que ocorre no Poçô IN-1,
iniclou-ee }:.é, 2-450 anos A.P. (datação TL), durando cerca de

1.620 anos (o topo fol datado pelo mesmo método em 83O anoe
4.P., embora esta datação seJa duvldoea), fol reconheclda em

quase todots os perfie (poços e afloramentos) descrltos na

área (Figura 5-42). O eepeoso pacote de la¡na e âreia mufto
fina, com faclologia tfplca de planlcie de inundagão,
ldentifica eeta fase como conÉtrutlva (curva "G" tende a ee

afastar do 0). Provavelnente o r1o Peraná deeenvolvla, na

época de deposlção desta fase, uma extenËa Planlcle de

lnundação de um sfetema meandrante. EBte fato é coerente com

outros dados que serão abordados no próxlnûo capftulo.

A trltirna fase reglstrada tem caracterletlcae
eroeivae (curva "G" tendendo a O) em quåere todog os pontos

estudados, devendo estar refaclonada ao tll-tlmo rebalxamento
do nível de bage e à reativação do sj.Btema fluvlal Para aÊ

condlçõee que ele se encontra atualmente.

Figura 5.42. Correlaçfo de perfis e evûItrçÈo do rÍo Paraná baEeäda nà
curva "Gu de migrÀção de mÀrgem- unrà Flånície de inundàçäo eståbeleceu-
se no local há cerc¿ de ?45 anoE A.P (iIha Hanini) r inÀuguràndo urìà
Iongà fÃse conEtrutivå. Cånâis foråm tbandonådos (base dos Perfis Éo

outras ilhas) e vÍeråí¡ å constituir uma ampla Flanlcie de inundaçäo
correlacionáveI eo todos os pontos estudados. A Partir de 830 anos
A.F.(?) o riD de5envolveu uma fasÉ àfetivamente erosiva, cujo reqigtro
(depósito de diques de màrgeo erosiva) Pode ser identificàdo er grande
parte das ilhas e bèrrånros. Figura na pá9. 183.
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Ainda que preLlmlnar, este estudo revelou u¡na

apllcagão, aparentemente eetlsfatória, da curva "G" em

depósltoB fluviale. Acredfta-se que, com eeu
deeenvo lvlmento , a refenlda curva venha a ser empregada na
compreeneão da pal-eohidro Iogla e paleogeografla fluvial
tênto de depósltoo atuaie como antlgos.
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Cepítulo 6 DISCIISSöES

As dlscuseõee eepecfficae de cada essur¡to

foram elaboradas nos capftulos Pertinentes, flcando para o

presente apenas aquelas de caráter maiõ abrangente, eendo

abordadas, na medida do Poeeível, dentro do contexto
evolutivo da área.

6-1- Argllominerais e mineraie peaados

A utifização de minerals de arglla e ninerala
tr¡eeados no conhecimento da Proveniência eedlmentar e do

paLeoclima é um tema bastante atratlvo Para quem e6tuda

depóeÍtos antigos, modernos ou meamo ern deposigão (carEa

sutsI:ensa de um r1o, por exemplo). Ae investÍ8açõee
mineralóglcas de sedlmentoe fluvlals inlciara¡n-Eê na década

de 20, e já nos primeiroe eetudog percebeu-se uma "boa

correspondência entre a composição mlnerelógica de dePóeitoe
fluvlaie cóm a dae formaçõee geológicae da bacla de
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dtenagem" (Chamley, 1989, p. 61). Mtllot (1953) notou que oB

eedlmentos do rlo Nlger no Sudão contfnham abundånclÊ em

caultnlta, un mlneral tfPico dos eoloe laterltlcoÊ da eua

bac ia .

Fernandes ( 1992 ) analieou cerca de 1ô5

amostras de eul¡erffcle doe grupos Calué e Bauru, que

constltuem a malor l>artc da área da bacla hldrográflca do

alto rlo Paraná (Fieura 6.1), encontrando o Predomfnlo da

caufinlta (47%), secundada pela esmectlta (4O%) e iIlita
( 19%) . Eetes valores eão baõtante eemelhantee åo da

compoelçäo ergilose doe dePósltoe de várzeâ e de llhas do

rio Paran¿í ne área estudada (Praneha 1, fotos 1' 3' 4, 5 e

6): caullnita (45%), esmectlta (4O%) e 1Illta male outros
(t5%). Infetiz¡nente não f,oram feitas anáIleee nos sedimentog

ouspenøoe do rlo Parâná na área. Contudo, em Beu trecho
médlo, Bertoldi Pomar ( 1984 ) determl-nou a geguinte

composição de minerale de argila Para e€tse tlpo de

aedlmento: t11Ita (54%), caulinlta(37%) e montmorillonlta
maie clorita (9%).

A comparação dessee valoree (Fleura 6.2)
Bugere, para o trecho eetudado do rlo Paraná, una fntima
aeeoclacão entre os deÞósitoa fluvlale atuais e oE Brupog

Caiuá e Bauru. O efetlvo enriguecimento de caullnita
verificada por Fernandes (op. clt-) Para a Porgão

euperflcial do Grupo Caluá evidencia a atividade de

laterização a que a reglão vem sendo eubmetlda (Volkoff &

Melfl, 1978).

Ao contrarío dos argl lor¡íneraIe, os ninerals
pesadoe contldos na carga de fundo do rio Paraná (Tabele

6.1) não apregentaram boa correlação com a suLte desees

mlnerale nos Erupoa Caiu¿í e Bauru. Santos & Fernandez (1992)

pogtulam que a ocorrêncla de rnlnerale meta egtáveÍs
eetauroLlta, clanlta e sifllmanlta nos depósitos do rio
lndlcaria que easeË mlnerais teriam uma entrada mals recente
no cl-clo fluvfal. Já a malor angularidade doe ninenale
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ultraetstávels e 6 afta percentagem de anfibó]1o ênÊn¡far não

a l>ouco alterado poderla fndicar uma Proveniêncla do

Embasamento Crletallno (GruPo Canastra?) e não propriamente
doe grupoe Bauru e Caiuá (Santos & Fernandez, op. .i*-1.

ANÁLISE DE ARGILOMINERAIS

R¡O PÂRÂNA SUP

Ø- esnect ta

['cn t'm

Figurå 6.2. Análise de argiloninerÀis- Valores eo Porcentåge¡.

Essas observações, tanto eob¡e os mlnerale de

argila como mlneraie peeados, delxam antever algumas

hlpóteses quanto à provenlêncla do materlal Bedlmentar do

rlo Paraná:

. Os argilo-mlnerais provêm, em Ê,ua maloria'
doe sedlmentos dos grupos Caluá e Bauru, bem corno dos

colúvioe deles orlgtnados. A entrada das argllas no elstema
dá-se preferenc lalmente durante as chel-as, quando a deecarga

de materlal eóIldo em suepeneão aunenta conslderave Imente '
multo embor€, a concentração dlminua (flg. 4.2' p¡íe. 83).

- A carga de fundo Provém, em sua melor
parte, do retrabalhamento de antigos depóeltoe fluviele pré-

holocenos orlgÍnados em condlçõee cllmátlcae maie árldae que

as atuale. Ao contrario do que ee lmagina, a ráPlda ocupação

do eoLo na região Noroeete do EÉtado do Paraná, que

lntenglflcou oB processos de voc:orocanento em toda re8iäo
"arenftfca", não aumentou Bignlflcåt'lv nente a cargâ' de

fundo do rlo Paraná. A maior Þarte da arelê retirade do eolo
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fica retlda nos trlbutários menoree do Paraná. Nesses locals
o assoreêfiento atlnge proporgõee alarmantee quanto ao

lmpacto emblental . Um exemplo dleeo é o rlbelrão do Indlo
(próxímo a cldede de Umuarama, PR) eue no lnfclo doe anos 70
apreÉentava um canal eBtrelto (2On) e relâtlvamente profundo
(2m), hoJe, compfetamente assoreado, cor¡¡>orta-ge mal-e cor¡o
um pântano, onde a profundldade pouco ultrapaeea 0,5m e o

espeLho d'áEua se egtendendo por toda a vârzea com cerce. de
ume centena de metros de largura.

Tabel¡ 6.1, Minerais pesados em amostr$ de sedlmentos prov¡ndos de ba¡rzs cent¡¡ls
e l¡tcrùill. V¡lorcc em o/o (lt-onte: Sa¡rtos & l'ernande4 1992).

6-2- Detapões abeolutae, pallnologia
Italeoclinátlces

e fnterpret'aç¡ões

A integração doe resultados das datagões
êbso]utas (Cr¿ e TL) e as anÉ.Iiees pallnológlcae reaflzadae
em testemunhos de sondagem obtidoe tanto na vérzea do rio
Paraná, comó naer lagoas da unldade geomorfológica Taquerueu,
Þermltlram a formuLação de algumae hiPóteeee eobre o

paleocllma focaL. Utilizando-se de uma integração de dadoe
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de Llteratura elaborada por Jabur ( 1992) fol Poeefvel
ldentlflcar, para os úItlmoe 2O.OOO anoo' dols Perfodoe de

arldez lntercaladoe por dole Perfodos de melhorla c1lmátfca
parê ê região centro-eul do Brasll (Tebela 6.2).

O prfmetro perlodo de aridez encerra,-se no

llmite Ple latoceno-Ho loceno , onde fnlcia-se umå tendêncla de

melhorla nas condlções ctlmátlcas que val cul¡ninar com o

ótino clfrrático entre 5.O00 a 6.O00 anos A.P. (ótlmo

cllmátlco Atlântica). Esses dole perlodoe são Perfeltâmente
ldentlftcados nos depóeftos do rlo Paraná. Uma

recrudescência dae condições ctimátlcaË ár1dae fol
identificada entre 2.000 a 3-000 anoe, seEuidê do retorno às

condlgões de umidade anteriorea, que ae mantlveram até hoJe.

Não foram ta¡nbém obtidas evldênciae da chamada pequena idåde

do ge1o, caracterlzada PeIa inteneificagão do frlo entre
1540-16?0, 174O-L77O e 1800-1890 (Susulo, 1992).

Pri-øeino Perfodo de arldez: foi identlflcado
em dols depótsitos sedlmentares de gêneee diversa: noa

depóeitos de canal do r1o Paraná aflorantee nae eecavações

da repreea de Porto Primavera; e nos testemunhos de eondagem

obtidos nas lagoas Piranhas e Assombrada, Próxlmo À cidade
de Taquaruçu na unidade geomorfológlca honônlma.

Os depósitos de canal do rio Paraná foram

caracterizadoe como tfplcos de cfima eemi-árido, onde

predominaram processos de fluxo de deneldade (fluxo de grãos

e ou fluxo de detrftos) ' Duas dataçöee Por meio do Cr¿

reallzadae neÊÊeB depósttos revelaram ldadee suPeriorea a
40.OOO anoe A.P. Ieso comprova que a área esteve Bob r¡m

clima de aridez ou 6em1-aridez pel-o menos åo flnal do

Pleistoceno.



Trbd¡ 6.2. fùtrreçõ.s cümádc¡s ßo Qú¡temá¡þ. A¡f.or, þcr¡ r e2 - B¡rbole, 1990, rúl ô¿ Gq 3 - 6cùlnlb, f99O, fer¡l 4 - ¡ãlng-Emper¡ht, f96t, tu IvrI, P[l;
5 - BoEUm & Kl¡aq f 97¿1, $¡l do RS 6 - ven dlr ìI¡E.mer, f 990, ¡r¡l do RS 7 - IJB & Cohv¡ü, f 98t, Alvl t - fieyes, 1991, üm¡l rorte do RS; 9 - Ègartls, 19fl,
197d ltoref do PS ¡0 - Roth, 1990, pþlalto tlo RS; ll - Cord(fro, 1991,Itor¡l do R8; 12 Bomum, 1976, R8i t3 - l'rDmft¡, t970, æral 1¿l - Ab'Sabcr, 1977, gerd;
15 Tûq et .¿, 1987, orstc de sP, Mod. de J¡bur. 1992.
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No segundo caso, a seção baeal da eeqilênc1a
testemunhada naB duae lagoae era compoBtå por lama
(cauttntta) de color¡rçõo amâreladê com cerca dø 20% de grãos
de areia flutuando na matriz (vlde ã.3.3.3 e F lgu¡'a 5.41).
TaI fábrfca só pode ser explicada por proceÊ¡eto de dePoelção
eóIica da areia naquelee corpoE d'água eob a forma de "chuva

de grãos". Essa condlção sugere que os erredores doe sftioe
deposiclonais tinham cobertura vegetal escasga ou mesmo

auÉente, para que fosse possíveI um transporte eóIlco
efetlvo. TaI condlção de aridez foi tanbém salientada pela
coloraçã,o ama¡rel,ada doe deP6eltoe (aueêncla de matéria
orgânica) e pelo seu baixo conteúdo Poflnlco (material
estérll em quase todae as lâminas egtudadas). Ðataçõee por
melo da termo luminescênc ia efetuadae na base da seção

argiloBa apreBentaram ldades variando entre 23.54O + 2.240
anos a 41.680 + 4.880 anos A.P. ( resPectlvamente nas la8oae

Aeeombrada e Plranhae ) .

Progressivamente, Para o topo da Begão houve

ìlm aumento no teor de matéría orgânica (coreE màiB

aclnzentedas), uma redução na quântldade de areia
"flutuante" na matriz (dimlnufção do proceeeo de dePoeigÃo
eól.ica da areia) e um aumento no conterido pollnlco do

depóslto. Taie fatos sugerem o deeenvolvlmento de umê

vegetação mais expressiva noe arredoree do lago refletindo
certamente uma meLhoria nas condiçõee c1lutátlcas.

A segão encerra-se con um tr>acote årenoso de

20 a 3Ocm de espeseura cuJa baee fol datada exn 3.230 + 250

anos A.P. no testemunho do poço LP-1. Se esse Pacote for
lnterpretådo como um período eeco efêmero, seria bastante
eugestlva sua relação como o eegr:ndo Perfodo de arldez
(Tabeta 6,2), que 6e verá mais adiante' Para o topo' a

ocorrência de uma camada de matérla orgênlca (turfa) ¡nuito

rica no eeu conteúdo Pollnlco, dernonstra que as condlçõee

climáttcas male úmtdas retornaram ao amblente no qual
pereistem até hoJe.



Prlmeiro I¡ez,fodo de umidade: que culnlnou com

o ótimo cllmátieo entre 5.OO0 e 6.0O0 anos 4.P., e fol
ldentlficado principal"mente nos depósitos de várzea e de
iLha por uma mudança na padronagem do canal do rlo Paraná.
De cana18 aparentemente entrelaçado9 co¡n eedlmentaçäo
excluslvâmente arenoaa o rio paseou a apresentar u¡0 padrão
meandrante, com predomfnio de termos finoe (arglla, ellte e

anela multo flna). Neesa condição foi conetrufda una arnpla
pl-anície de lnundação de coneistêncla lemosa, cuJo regiÊtro
é bastante freqilente na área (vide It,em 5.4). Uma anogtra
próxima à base da eeqüêncla de planície de inundação (poco
ZV-1) apresentou una idade de 4.870+-100 anos A.P. (datação
Cr¿), dentro do interval"o do primeiro período de umldade. O

conteúdo poIínico, embora não tendo caracterlzado uma

aseociagão típica da floresta pluvlal atual , refletlu, pela
grande guantldade de polem encontrada, um perlodo de
¡oelhoria c I fmát ica.

Seepndo ¡nrÍodo de arl,dezt âparentenente o

recrudescimento da arldez ocorrído entre 2.O00 a 3000 anoe
só fol ldentiflcado, ainda que precarlamer¡te, no poço LP-l,
como fol acima comentado. Contudo, a presenea de cactáceae
diepersae na vegetação rlbelrinha, pode Eer interpretada
como restos do segundo período de arldez ao qual a região
fol subnetlda (Maack, 1968; Jabur, 1992 e Montovani l¿
JornaL da USP, 13 a 19/9/93, p. 8). A própria entrada da

floresta pluvial só tenha talvez ocorrldo nesee período e

não no ótimo climático do perfodo anterlor (Jabur, 1S92).

Segundo período de unidade: corresponde e.

retomada dae condfções cllmúticas eemelhanteg àts do prlmelro
perfodo ae quals tse mantêm até o preeente. Nesse lntervalo
eetabelece-se definitivamente a mata pluvial atual . AnálIee
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do conteúdo pollnico doa dePósitos desta faee ( å'¡nogtrês

provfndae doe Poçoe¡ IN-1, RE-1' TM-1) forneceram uma

aseoclação bagtante semel-hante à atual--

Estudos mais detalhados de pallnologla' bem

comÕ o mapeamento e a anáLlge doe nlvele de paleoeeolo que

Õcorrem na regtão Poderão pormenorlzar a evolução
paleocLlmática e ambiental da reglão, cuJo egboço prellmfnar
Já ee delxa antever .

6-3- Evolugão do eietema fluvlal do rio Pa¡a¡¡á

Grande parte dog autoreg que trabalha¡n com ê

evolucão da paleagem no Cenozó1co contlnentql braelleino
deflne o lntervalo correspondente entre o final do Plioceno
e o Pl-eletoceno Médlo comQ o rlltlmo grande perlodo modelador

do relevo, sobne o qual- instalaram-se os modeladoe PróPrioe
de cada unidade geomorfológfca (Klne' 1956; Bartheleneee,
1961; BlgareIla & Ab'Saber, 1964; Maack' 1968; Braun, 1971;

Fulfaro & Suguio, 7974i Soares & Landirn ' 1976a; entre
outros) - À esaa éPoca, a ampla euPerflcie lnetalada na

porção centro-sul do tenrltór1o braelLelro (equivalente À

superficle Sul-Amerlcana de Klng, oP- cit.) coneçå a Eer

comtr>artimentada e escaveda peLas drenagens que vlriam a

compor a bacla hidrográfica do rlo Paraná. Na porção oeete,

o eoerguimento da serra de MaracaJu ( tardÍ-contenPorâneo à
Serra do Mar, no leste) comPartimenta âs baciae doa rios
Paraeuai e Paran¡í. Rulz (1963) postulou a sugestiva ldélâ de

que a compoeição das geraçõee de ceecalho, que ocorrem
prlncipalmente na re€fão de Trêe lJagoaÉ (MS) e eBter¡dem-Be

Þor toda rnargem dlrelta do rlo Paraná, refletiriam oa

eetádioe anterior e ¡>osterior ao soergulmento da menclonada
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serrÉ.. Eesa ldéta foi corroborada peLos trabalhos de Fulfaro
(1s?4), Fulfaro & SuÉuio, 197 4 e Bogglani et a-I . (1991) sue

diferenciaram duae geraçõee de ceecalho aeeocladoe ao vale
do rlo Paraná: a geraçäo quartzítlca e a geracão caLcedônla
(Fulfaro, L974), pogterlormente redefinida como geração

ágata (Boggtanl et aL., oP. clt-).

Os rudáceos da Geraçã'o Quartzltlca, mals êItê
topograficamente, compõem-ee beslcamente de blocos e õelxos
de quartzLto e quartzo, provenlentee do embaeanento pré-
Cambriano (GruPos Cuiabá, Corumb¿í, Atto Paragual e "Granito

São Vlcente" ) aflorante na borda oeste e dlePersoe por t'oda

porção ocidental da antiga bacta hldrográfIca. Após o

soergulmento do cliv j q-*or clc: írqt-t;rrsi conËtituf do pela eerra de

Maracaju, a é.rea fonte dos rudáceos Passou a constituir-se
de rochae vul-cano-eedimentares da bacta eedLmentar do Paraná

(prtncipalmente baealtos, arenitos e eflex) e do PróPrLo
retrabal-hamento dos caecalhoe mais antlgoe. Talvez o meÊmo

mecanlsmo de soerguimento seguido da dePoaição de cascalho

tenha ocorrido na porção orlental da bacla (caecalheirae doe

rioe Paranapanema, Gnande, Ival etc-), mas não fol eBtudado

neste trabalho, nem aparece na Ilteraturê.

A compart imentaçã,o geomorfológlca do rlo
Paraná foi Ëubmetida a um novo aplainaroento de caráter
reglonal, reconhecido Por várlos autoreE com âs denomfnaçõee

superffcle de Gualra (Bartheless' 1961)' P2 (BigårelIa &

Ab'Saber, 1964), Pd0=P2 (Bigarella & Mazuchowekl ' 1985) '
Superfície Interplanáltlca I (Justue, 1985); Superffcie
Belra Rio (Juetus et a1. 1985)- É neesa guperffcle' Bob

clina árldo a seml-árldo e lnterml"tente movlnentação

tectônlca, que começa a eer deflnldo o atual canal do rio
Paraná (Figura 6.3 A).
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Figura é.3. l{orfogãrese e evolução dcs depósitos do rio Paranår Forto
Ricor PR. Figura nà pá9- 1BB.

A- Plioceno a Pleistoceno Inferior (?r0 a lrg o.a.), escavaç;ão da
supert Ície de Guaira=P2=PdO=EPi ra Riù (1' 2 e 3) coû d€Posição de nÍveis
d€ cascall¡o incluindo as geraçëes Suartz ito e Agata (4! 5 e 6). CIiDa
ãrido e s€pj-árido e åtjvidåde tectêt)ica reJåtivanente intensa (It ?' 7
e 9)- Inicio da definiçto da Þacia hidrÞgráfica do Paraná na sua
conf iguraçfu atua¿.

B. Pl€istocÊno Inferior À HÉdio, ajternSncja de longos Períodos de
ã.ridez e {urtãs períodos d€ c.Iitrtå ¿ûido. Geraçfres das cåscafà€ires eltå
e nédia, não Ðuito beÐ caracterj:adas ¡ro rio Parand (9 e lQ).
Aprofuùdãûeùto do cätìäJ do Paraná cop vofunosa deposiçËo areDo-
cong Ionerát ica'

C. PlÉistoEeno flédio a Superiort ¿erraceal¿eiìfo da unjdade qeoaortolégica
faquåruçur deposiç& cólúv ia-aluvial dè utÌjdade geooorfolåg¡ca Fa¡endå
Boa Vjsta e de váriûs nívejs de Èa-r{åJÈÞ corresPotldP-ntes å cå5Èajàeira
Þaixa (7, 9, 7Q e 7I).

D. Holoceno fnferior a llédiot aprûfundåÐenfa do cÐìaf do Fåraná e
ferraceame¡rto da u¡rjdede geonorfolégica Fa.-enda Bo¿ l¡jsta- fnstafag:åo de
anpla pJanicie de inutrdaçãcr con o rio Paranâ desenvalvendo canàI
neandrante. ,{ffue¡rtes da nårgen direi+a lftlinÈ}ejÐa' SaranÞaiar Esperança
e Saile) tambép desenyofvefu pa'droùð'.gem rneandran*e e escav¿¡P uD terraço
secu¡lddrio soÞre a utìidêde FàÃenda 8oå Yistå lsuàrmidade Fa?enda Boå
¡/i.s¿ã Baixa) -

E. Holoceno I'lédio åo åtuaIí rPcrudesciDent(t das condiçles da aFidez
|!.OAO a 2.O0O) con qerà}-åo de feques åJuyiais èo Jongo dos tributârios
da parg€¡¡ direita lsuÞu¡¡jdade Få¡enda 8¿¿ Pjsta Leque)- o talvegue do
ricl ÊaråDá aproxjnlå--<e de sua &;lrgerD esquerdàr provaveltente por
atjvidade tectônica a-<socjada a ee,lhúria ¡?ãs ¿ðnd¡çãe5 clildticås.
Desðjuste fluvial recicla os antigos depôsitos areDosos P,leistocenÕs
i¿rpilrgirdo càracteristj.a-< de canais wúltiplos e entreJaçådos. .{ erosãat
då antigã pjå¡ìície de ilrutrdação Deårìdrãlìte gerå inúDerâs illtas no
sistena.

(1) Êårthelmess, 19ó0, (2) Eigarellå e Ab'sàber' l?64' (3) Justus' 1985'
(q) Fulfåro, 1974, l5) Fulfaro & Suguio (1974), (ó) Boqgiåni et al.,
1991, (7) Stevaux, 1991, (8) Fartheleess' 1961' (9) DehirÀ et eJ.' 1981'
(10) BiqareIIà ë lazuchouski' 1985' (11) Stevàux & Fernåndezr 1991'
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Grande pârte do regietro eedimentar do

Pleietoceno na área não permitlu uma deflnlção cronológlca
mals detalhada. Mesmo assim, algumas congiderações gobre o

cllnra, eedlmentação e tectonismo I>uderê,m eer elaboredae. O

clima apreeentou-6e árldo a seml-árido na malor Parte do

perlodo (ver item anterlor e 5.3.1.2) ' com intenaa
eedimentação coluvial (unidade Eieomorfológica Taquarugu ) e

atuvial , no próprlo canal do rlo Paraná e a efetlva formação

de grande pêrte dos dePóeitoe de canal do rlo Paraná.
(Ffeura 6.3 B). A continuldade da movlmentação tectônica
aecendente e llgelramente basculante, €erou maie dols nlvels
de caecaLheiras não muito evldentes na área' maa

ldentiflcades também Por Dehlra et aJ. (1981) no vale do rlo
Ivaf.

O vale do rio Paraná, graga€t ao ir¡teneo
proceaso de agradação, ee al-ergou' avançêndo em dlrecão ao

Egtado do Mato Groeso do Sut, e erodfndo 06 sedimentoe

inconsolidadoe da unídade geomorfológlca Tequaruçu (Flgura

6.3 C). Provavelrnente nova intervenção tectônlca provocou o

aprofundamento do canaL e a sua retirada em direçäo à margem

eequerda, onde afloravam (e afloram) oe arenltoe duros da

Formação Rlo Paianá. A margem direita é novêmente recoberta
por um pacote de eedlmentos coÌúvío-aluvialg com cerca de 15

a 2Om de egpeÉsura que viria a constitulr a unldade
geomorfológica Fazenda Boa Vieta-

Aparentemente, ao final do Pfefetoceno os

colúvioo correapodentes à unldade geomorfológica Taquaruçu '
que Ée deeenvolvem à margem direita do rlo Paraná, forart

EubmetidoB a proceaaos pseudoclárst lcos origlnando dePressõee

acentuadas na superfÍcle do relevo- Quando o clime
propiciava umtdade euflclente, eetas depreesõee enchiam-ee

de água, vindo a formar lagoae ou pântanoo gue tlnham grande

lmportância como reduto faunletlco na reglão. Em vleta diseo
eseee localg devem ser mufto Lnteressênteg sob o Ponto de

vleta da Paleontologia e Paleoecolo8ia Pleistocena e



holocena d.o centro-ÉuI do BraslI. Inicialrnente esgês "dal-ee"

teniam for.mae clrcularee (várlae lagoas atualmente elnda têm

eeaa forma), não ultrapassando duae centenas de metros de

dIêmetro (Flsura 6.4). Com a contlnuldâde do ProceBeto

peeudocárstico, ae formae foram ee ampliando e unlndo-ee

umas às outras, vlndo finalmente formar uma nova superflcie
rebaixada em relaÇão à origlnal (Popo1lzlo, 1975 e 1982) '

Figura 6.4. Lågoàs
circulares produzidas Por
proceEsos FseudocárEt i cog r
muito comuns na årea
estudada e no lédio curso
do rio Paranår província de
CorrienteÊ, Argen tinà
(Popolizio, 1982' fig. 17 e
1S).

Uma nova ativldade tectônlca econPanhade de

mudança clltnática ProPlcloÌr a reativagão do glstema fluvlal'
provocando o aprofundamento do canal e a escavação de um

terre,ço de aProxlmêdamente 15rn de altura nae areias da

unidade Geomorfológlca Fazenda Boa Vleta (Flgura 6'3 D)' O

clima rlmtdo (ótimo clinático) e a relatlva eetebllldade
tectônlca que ae inetaÌou na área Pernitlram, há cerca de

6.000 A.P. anoa, a construção de uma extenea vÉrzea, onde o

r1o Pâraná deeenvolvia um Padrão de canal- meandrante ' A

carga sedlmentar, que se reatringia a termog finos (arela

fina,/muito fina, Bilte e argila), Por melo de um atlvo
proceÉso de agradação, sepultou os antlgos dePóeltoe

arenoÊog e caecalhoeos dae faees anterioreg'



Os ribell'ões do Baile e EsPerança,

trlbutários da mergem direlts do rio Paraná, a exemplo do

atual rio Ivinhei¡na, desenvolveram un Bistema meandrante

ligetramente represado, no terraço daL unldade geornorfológica

Fazencla Boa Vista. Essee trlbutárloe não deeaguavam

diretamente no rio Paraná, mêa corrÍam-lhe paralela.rrente '
vindo de encontro ao rlo Ivinhelma. AB cicâtrlzeË de êntigo6
diquee marglnals e canais, bem como a distrlbuição
caracterlettca da antiga mata ciliar, Produto da atlvidade
deBaes ribelrõee, elnda eram Þaeelvele de E erem

identlflcadoe nas aerofotograftas de 1953 e 1965 (ver Anexo

1 e flg. 3.5 e 3.6). Atualmente a lntensa atlvidade
agropecuária deetruiu, em Parte, as menclonadas formas'
Popol-1zio (1982) descreve situações eemelhantee no trecho
médio a lnferíor do rio Paraná, no Noroeete argentino,
reglåo de Corrientee e Reeistêncla, relacionando-as a

movimentações monocllnals de blocos (Figurå 6-5). Eeea

hlpótese não deve ser descartada noe estudoa estruturalg da

áree de Porto Rico.

Entre 2. O0O a 3. OO0 anoÊt A.P. a

recrudescêncla das condtçðes climáticas de aridez' ainda que

não multo intensae (segundo perlodo de aridez, vide 6.2),
deeatlvou o slstema neandrante dos trlbutários da margem

direlta, provocando a construção de lequeg altrvio-co luviais
sobre o antigo sistema fluvial meandrante, que oE mesmos

tributários tinham desenvoLvldo na subunldade geomorfoLógica

Fazenda Boa Vista Balxa. Esea nova forma fol denomlnada

neste trabalho como Subunldade Fazenda Boa Vieta Leque

(Flgura 6.3 E, vlde tambén¡ Anexo l)-

Figura ó.5, llorfologia de
terråceaoento e áreas
inundadaE associados à
msvi¡entos monoElinÀis dE

btocos (Popolizio' 1975'
fiq - 15).
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Deede 2.000 anos A.P. as condlçõee de umldade

se relngtalaram na reglão, degatlvando parclalmente ots

leques mencloned.os. Os tributárloe' com malor poder de

transporte e eroeão, egcavaråm o espigão congtltufdo pela

eubunldade Fazenda Boa Vieta AIta, para atinglrem a planfcie
de lnundação do rio Paraná.

Novo impuleo tectônico aEcendente Provocou o

atual detsaJuste o rto Paraná. O taLvegue do canal , como de

outras vezel, dlrigiu-se Para a margem eequerda até
encostar-se nos paredões de arenlto da Forulåção Rlo Paraná'

A padronagem tse e6tabeleceu como multlcanêI em parte

retilfnea, legando umê ampla planfcle de inundação

É.tsa lmetr icsmente postcionada à margem direita'

Antlgos canaig do rio Paraná, agora eemi-

abandonados, vleram a constituir o complexo glatema

anaetomogado formado peloe rioe Baía, Curutuba, Araçatuba e

pelo próprlo rlo Ivinheima. EFte slstema comPorta também un

grande número de canais secundários (canals do Bafa' Poitã'
etc.), fagoae (Iagoas do Rodrlgo, do Arroz, Paraguala' etc')
e áreas pantanosas.

Maie duas traneformaçõee lmportantee

ocorreram no cenal do rio Paraná devido àe ìlltimas mudanças

mencionadas. A prlmelra fol a lnstatação de r:ma faee eroeiva
no slËtem€, ( vjde ltem 5.4), onde as atuå.ÍÊ grendeÉ ilhae do

canaf apresentam margena vertlcais com taxas de erosão

bastante altae ( vlde item 4.4). A eegunda dlz reepelto ao

dccuJuBLe quanLo À cargu $edIIl\€rILux' hldrc¡- t'nanuportsdè e À

pendente do canal. Com a incÍsão do canal, oe depóeltoe

arenosos pré-holocenoe do rto Paraná foram exunadoe e

reintroduzldosàdtnâmicafluvia].'Aquarrtidadeecalibredo
material do 1e1to do rto tornou-se incomPatíveÌ às condlçõee

hidrodinâmicae atuaie, o que lnpðe ôo Paraná uma forte
tendênciaaoentre]-açamento(..braiding.').Taldeeequj.Iíbrlo
é també¡n eentido quando se estudå a relação entre a Pendente



e a vazã,o do rIo (Fieura 6.6) por melo da equação emPlrica
estabeleclda Por Leopol-d & Wolmam (1957)'
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- -- - d = o,o6.ôon"(uropoLo a woLMAN' 1957)

Figura ó-6. Relação entre våzgt e declividade pårå o rÍo Pårená segundo

o nodelo de Leopold & ¡lolmån (1957).

6-3-1- Algr¡¡¡as idéiao eobre o tectonfömo da área

Se por um lado' a hipótese de um cllma árldo
a seml-árido ter atuado durante quaee todo o Pleístoceno é

compartllhada tanto Pôr geóIogos como geornorfólogos, a

ocorrência de atÍvidade tectônlca neeee perÍodo ianais Sozou

da mesma aceltação. Maack (1968) foi talvez o Primelro autor
a admitlr uma efetiva atividade tectônica na área' quando

menclonou o sistema de falhas que ele denominou "fenda do

cañlon do Paraná", onde, próxlmo à localidade de porto

Embal-ge, mediu um reieito de 68m entre os blocoe alto' do

Iado paragualo e ba1xo, do lado braeiletro (FíSura 6'7)'

fO PBITAVERA IsPI
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Figurå ó.7.0 canh'ào do riú Pàranå
ile fàlhå''. Aå vÁrzeas antigà5 d0
si:¡llre o nível nédio rlè ágLrÀ do r j.o

e porto E t)ÂIce àcompånha umå "linha
PIei sloceno situaÍ¡-se àtual¡r¡ente 68ß
(l'laår:li!, 19ó8, f iq. 130).

Irlondo, & Susulo (1981) e lriondo (1988)
af l.rmarn que tantÒ o rlo Paraná como o Amazonas são
cl.aramente lnfluenciados Þor' neotectonlsmÕ. O Paraná, por
aua vez, percolre 6OO krn ao longo de uma llneaçã.o tectônlca
cle prováveI idade plelstocena- Fìssa lineação compreenderla
um complexo de blocos nenor'es com movimentação vertlcal
lndependente (Irlondo, op. c7t.) "

Contudo, cra lnLimeros trabalhoe geotécnlcoe
realizadoe nas construçðes das barragene ao longo do rio
Pa¡aná, multÕ pouco ou nada menclonam sobre evl-dências de
tectonismo atlvo na área, 6endo algune categórlcos em

excluir tal poaslbllldade (VJashLrurne, 1930 e Rulz, 1963) - A

grande maioria dos relatóri.os deeeas barragens ee prendem a

êvaIlação geotécni.ca do "maclço r.ochoso", aen uma

contextuação estrutural" mais regfonal. Oe geomorfólogoe, por
alla vez, preferem expllcar o complexo quadro de terraços,
canais assimétrlcos, aprofundament.r de talvegueo e mudanças

de padr'onagem de canal, apenas pelas mudanças cllrnáticas que

ae¡sc.¡ Iaram a região em toda eua Ìrletórla cenozó1ca.

Desde as caracter.í 6t icas geomorfológicas das
unidådea mapeadae à verlficação dlr.eta de falhas noE
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cìepósitos associados ao rio (Flgura 5'37), várlag são aB

evidênciae de atlvldadee tectônicås na reglão. Mesmo não

i.nclulndo a anál-1se tectônlca dentro dos obietivos deete
treLballio, menc,s por intereese do que por incompetência do

Autor', acr.edita-se cllle umd br'eve discuseão de algumae Idélas
venham contribuir, ainda que modestamente, na compreeneão,

desse assunto.

A explicação pat'a asslmetrla do canal do rlo
Pa¡,aná talvez eeJa um dos maÍores focos de contradÍções
entre oa peequisadores que trabalharam na área- Juetus
( 1985 ) e Justus et aJ. , ( 1985 ) corrobot'am com outroe
Beomor'fólogos a idé1a de que a diferença climática entre o

Estado do Parar¡á (mais úrntdo) e o Estado do Mato Groeso do

Sul (male eeco) proplclaria um maÍor aporte sedlmentar ao

rio Paraná vindo de oeËte. Isso impllcarla num asËoreamento

rnulto mai.s expressivo da nargem direita e a constante
mlgração do seu canal- para a tnargem eequerda.

Essa aeslmetria pode tatnbém ser anaflsada do

ponto de vlstå tectônl.cc,. A eeção trån8ver'6aI ao canal na

localiclade de porto Primavera (Figura 6.8 A) fornece alguns
eubsídioe multo sugestivoe par'a o entendlmenLo da teclônIca
da área.

O primelro trata da diferença de espeeeura

dos depóelbos fluviais. No setor do atual canal o pacote

seclimentar. atlnge aLê 30m de eËpeeÊiura, cóm ldade que

ultrar,assa 40.O00 anos A,P. (vl¿le ltenr 6.2), no eetor da

planÍcie de fnundação, oe antlgos depóeltoe de canal não

atÍngem 10m. Isso lndÍca que o canal manteve-Be a malor
parte de sua história deslocado para a margem esquerda do

r1o. TaI fato seria expllcado 1>or um atlvo tectonismo de

basculamento de bloco, ou pelo menos pela erÕsão dlferenclal
cìo canal- sobre uma zona fraturada nais antiga-
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lriqurå ó.8. A) seção geolilqfca dú cÀ¡¡Âl do rio ParanA eíÌ Forto Prißavera
eviderìciånds À sl.lFerfície irreqular de erosâo do cÀnål (CH) conr forte
cåißento para a leste e uma possível fÀlhÀ nor¡ìÀl na direção dú cðnal-
B) nuna seçâo ideÀ1 Ã superficie de erosto dÕ cånÀl tende a ser
lìorizDrrtal (i¡od. Lerand & 01iver, 1?74. .f iq. ?).

Outro fato interessante é ô traçado do

elemento de cônal (CH) que 6e desenvolve sobre as formaçðee
R1o Paraná e Serra Geral, O contato entre o substrato e o
pacote aLuvial, eue no eetor da planÍcIe de lnundação
mantem_ae aprox j.medamente plano na cota 235m, nergulha nq
di.reção do canal do Paraná, atlngindo a cotå de 215n¡, ou
seJa, 20m mals abaixo. Numa nrigração lateral sem lnrpoelção
tectônlca (Flgura 6.8 B) Be esperaria uma superflcie eroeiva
rnals regular e não com o forte ¡nerËulho apreeentado.

Em tercelro lugar, constatou-ae uma dlferenga
de cota de 1O¡n no contato entre as formações Rlo Paraná e
!ìerra Geral na reglã.o do talvegue do rio, que pode eer
lnterpretada como uma falha normal com o bloco alto no
Estórdo do Paraná. Obvlamente deve-ee Levar em conslderação
que o conts.to entre as duas for'maçõee não é neceeÉarlamente



plano, mas na 6ltuação especiflcê. a ldé14 da falha é t'em

at¡aente.

O expreeelvo 1f nee.nìento NE,/SW que ocorre na

porção oeete e noroeste da ár'ea, a inflexão no meÉmo sentldo
<1ue o rlo Paraná adqulre a montante das desembocadurae dos

rloe Ivlnheima e Tvaí Juntamente com a drástlca mudança no

curso dÕ rlo lvinheima e dos demals córr'egos ao atnavesaår o

suposto Ilneamento (Flguras 6.I e 3-2), sã.o êÉ maloree
evlclênclae, em escala reglonal, de lntervençãc, tectônlca na

rnc.¡rfologta do r1o ParanÁ. O estabe lec imentc¡ das unidades
geonorfológicae Taquaruçu e Fazencla Boa Eeperançs ballzadae
entre o rnenclonado Iineamento e o rlo corroboram tal
hipóteee. A próprla c,¡1gem das Iagoas da unldade Taquaruçu,

se credltada a ldéia de processos pseudocárõt lcoÉ, confc¡rme

o moclelo elaborado poq Popoli.zlo (1975, 1982) ' ltnplicaria
num slÊitema de fraturas e fal.has no sullstrato por oncle eer'Ia

clr'enacla a água que eolubi.l.l.zara o clmento da cober'tur'a

coluvlerl da unldade .

A idéia avent¿ida por' Potter & Stevaux (1987)

e pór Irlondo (1988) de blocjos f:alhados conl basculamento
para eete que 6e repetlriam contiguamente por todo trecho
super'1or e médto do rlo Paraná, ainda que não compr'ovada,

pårece ser uma ótlma hlpótese de trabal-ho l¡ara quem Êe

cìedicar ao entendimento da tectôni.ca da reglão.

6-4- Correlação entre trechoa do rlo Paraná

Ao se tentar organizar o mosalco de dados
geológlcoe e paleocllmáticoe cìiËponlvelÉ nå llteråtura do

rlo Paraná, de rnodo a constr'ulr uma correlação entre eeue

trechos, depana-se com dof6 r,roblemas prlnclpaie- O I>rlmelro
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Figura 6,9 . Imagerr de
satélite LAI.IDSAT. O

rio Fara¡tÁ te¡n seu
curso deslocado
abrr,rptalren te da
d i reção l'l*5 para NE-litd
pe los I ittea¡¡rer¡ tc¡s
T aq u a r r-t ç rr -An an r i I ãn rJ i a
(A) e For-to Rico-
ñr.rsa¡ra (B), onde
a tua I r¡¡cn te el e se
er¡caixa- Entre os dois
ì. ineane¡t tos
compartimentam-:e as
n¡rida¡les
georiorf olóqi r:as
estn¡ladaE neste
tralial J¡o-

e¡tvolve a cjtlaliclade e quanticìade clos dados disponivels que

I-)ara montanbe vãc' dlminuindc,. O segundo Ée refere ao
cornporLamento e história gec|]-f)glca de cada trecho e a falta
de contirruidade físit:a entre seus depóoitos, pr.j-ncipalmente
rro trecho auperior'-

O pri-meiro tr'abalho de correlação entre
trechos de unì r.io foi real iz¿¡clo por Wi Ison & Breed ( 1904 )



para o rIo Arizona, onde oa atrtoreÉ dispunham de uma

bikrlioerafia bastanl-e ampla que permlblu uma correlação bem

apurada de dezeeeeis trechôs dcr ref.erldo rio. No caso do

Pa.raná foram considerados cinco tr'echo6 que incluem a área
esbudada (Porto Rico), o trecho do canhão do Pa¡aná (a
jusante de Guair'a), o trecho de Mieiones (que se eetende
ér'ìtr.e a frontelr,a do Paraguai e Argentina), o trecho médio
ou de Santa Fé ( entre Cor'r.ientes até Rosario rra Argentlna) e

o delta do rio Paraná, na sua foz (lrigura 6.fO).

O intervalÒ cle t,emlro eÉtudadÕ val do Mloceno
ao Recente e eetão reglstt.adaÉ a.r unldadÈs e s brât j-grá ficag
r'econhecldas ( formals ou i.nfor,mais), oË eventÕ6 tectônlcos
maÍs importantes, os ele¡nentos geornor f o Ióg icc¡s reglonais e

as condições climát icas vfgentes (Flgura 6.11).

lr.r.

U RUGUAI

fâ Eofios oo ¡lo p¡l¡¡Á

r - Á¡ro I Porro aiGo I

r - ¡¡¡dio fúir¡oi.¡ I

4, Mód¡o lSonr. F¡l

Figura ó-10. Trechos do rio FÀraná.



O treclio de Santa Fé é o maie rlco em dados e
com o que melhor ge correlaclonou com a área de Porto Rico.
Os trechos contíguos do canhão do Paraná e de Mlslones são

os mal.s desconhec idos.

O e lenlento mai s ¿i'nt lgo nos trechos
brasileiros é a superffcle StrI-americana que, ao final do

Miocer¡o, começa a ser escavad¿ì dando origern a drenagem

Par'aná-Paragl¡al. 05 trecho de Santa Fé e do delta estão à

essa época, submersos pelo mar' ( Fo¡:mação Paraná).

O estabeleclmento da Éerra de MaracaJu no

Plíoceno é acc.rmpanhado Þor vár'ios pulsos de eoerglrlmentos
que encc¡ntram equivalentes nos trechos argentinoe
( bectc¡nlsmo La Faz-Paragual , Ituzaj.ngó e Toetados- Sal l ado ) e

talvez corresponclam ao llneamento NE,/SW que ocorre na Lrorda

noroeste da área estudada. Tc,das eesas movimentações eão

reativações de slstemae da f¿rlhae pr'eexlstentes ( Irl.ondo 
'

Ls90b, 1991).

O registro mais antigo do rlo Paraná no

tr'echo cle Porto Rlco remonta provavelmente ao lnicfo do

Plei.stoceno, época em que pr'esjume-se tenha sldo eecavado o
canal atual do riô. No trecho argentino de Santa Fé oE

clepósitoe do riô Paraná se ldentiflcam ç,eIa Formação

I tuz¿ringó de idade pllocênica.

Outr'o evento de reconhecimento reglonal ' cuio
registrÕ se estende desde Po¡to Rico até Santa Fé, foi o

segundo período de artdez, qì.re na argentlna é ídentiflcada
pela Formação GuIllermo conìposta I>or silteÉ eóllco6: loes
( lrlondo et a.l ., f988).

Os perlodos de ariclez e umldade eão bastante
corre I ac ionáve Is noe vé,rioe trecÌ¡os do rio Paraná-
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7- Capítì¡Io CONCLUSõIùS E SUGESTõES DII ESTUDO

'7 - 1- Ilvolução do ei etema do ri.o Paraná

. A Geomorfologia e os depósitos associados
ao rlo Paraná na área de Pc,rto Rico (pR) Þrocedem de um

quadro evolutlvo lniciado no finaÌ do Terciário, tendo seu

atual ar'cabouço eido desenltar,lo no Pl-eieboceno Infer'for å

Médio.

. Os pr'íncÍpais estádfÕs evolutlvoe peloe
qualÊ paseou o rlo Paraná foram: 1. eecavação da Superffcle
de Guaíra (Mloceno), 2 - cleflnícão do canal atual e

Instalaçäo de padrão entrelac;ado (Plelstoceno Inferlor a

Mécllo); 3. terraceamento das unidades co lúvlo-a luvla ie da

nargem direita (em etapas, até o finaÌ do Pleletoceno); 4.
j.nstal.ação do paclrão de canal meandrante e conetruçEo da

atual planf cle de lnundação ( a partlr do inf clo do I'lol.oceno,

Þrlnclpalmente entre 6.OOO e 4.OOO anos A-P.); 5. mudançae
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no padrão doe trlbutários e dos leques alúv io-co luvua l3 de

margem dtrelta (3.000 a 2.OOO anoe A.P.) e 6. eet¿ídlo atual
rnr¡ltl.canal em deeaiuste quantó a car'ga eedlmentar e padnão.

. Tanto as variaçöes climátlcas como o

tectonlsrno atuåram na modelagem da bacía e do vale do rio
Pa,raná- Os principais eventoe de cåmb j.os cllmátlcos foram:
1- clirna árido a semt-árj-do drrrante quase todo o Pleistoceno
( 1.,. período de aridez ) , com prováveI lrltermitêncla de

melhorla cllrnátlca que nãc-r deixaram registro sedlmentar
slgnif i.catlvo; 2, cllma úmf do ini.ciado no Hoì-oceno, com

culnrinåncla no óti.mo clírnático a cerca de 6. OOO anos A - P.

(10. perfodo de urnldade ); 3. ¡'ecrude ec imento da condição de

aridez no intervalo cle tetnpo entre 3.000 e 2.000 anos A,P.;
e 4. condições climátiias atu¿rl.s.

. Os prÍnciFais eventos tectônicos que

inf Luenciararn a área estudacìa foram: I- Ievantamento da

aer'ra de Maracaju com a cÒnpar't ilnentação dae b,acÍae do

Iraraná e Paraguai (provavel.menLe tarcìi-contemporanëamente à

elevação da serra do Mar') e a escavação do canÌ¡ão do rio
Par,aná no trecho de GuaÍra a Foz do lguaçu; 2. instalação
(ou reatlvaÇão) de um si.slerna de falhas normais com

basculanento de bloct¡s" que ôl,uou euave porérn cc¡ntinuamente
clurante toda a evoluÇão da ár'ca.

7-2- Faclologia e modelagem ¡redinenta¡'

- Os modelos faciológicos consultadÕs l)å

l.iteratura não se encaixaram å. :rrqultetura faclológica dos

depóeltos do Faraná- A grandeza dos rios usados como modelo

Junbament,e com suaa histór'l¿rs quaternárias ( a grande



maiorla, fortemente influenciacìa pelae caracterfstlcas
glaclals herdadas da últlma glaclação) eão aE causag
prlncipaie da Inapl icabl I idade dos modelos.

- Também nunca for'am conslderados fatoree de

pr'ln¡ordial lnportâncla para a geraçäo de modelc¡s como: 1. a

caracterfstlea deposicional Öu er'oglva dÕ trecho estudado,
pr.lnc lpal-mente na a1>llcação de ¡nodelog recenteB em depóeltoe
antlgos; 2. a correlação entre a6 formas de lelto e a

faclologla pré-atual estudada, ou seJa, deflnír Ée o 6lstema
está Õrì não desaiustado. Deve eer .lembrado que o6 eatudos
quase sempre se deeenvofvern nc¡s terraços e m¿irgenõ e que na

malorla clae vezel eão exatamente geradoe pelo desaJuete
f ]uvlal. .

- Os p¡incip¿Lis elementos arquitetônicoe
encontrados foram: canal (CIJ), sertdo provavelmente a melhor
exposição de6te elemento no mundo; frente de macroformas
(FM); acrésclmo lateral (t,A) e forma de Ieito e cascalho
(GB). O ciclo facioló€tcc¡ de preenchlmenlo de canal em

r.eIação aos elenentoe arquitetônl.coe par& o rlo Paraná é:

sc,/GB -> fM *> LS -> (GB) -> tA -> (OF),

com predomlnio do elemento FI4, diferlndo daqueles propoÉtoÉ
por MlaIl ( 1985 ) ,

- A grande maioria doe eedimentos arenosos do

rto Paraná provém do retrabaÌhamento de material depoeitado
nas antlgas fasee de sedlmerltação pré-holocenas, exumadao e

reclcladas após seu úItlmo eËtád1o evolutivo.

- Cerca de 70% de área da planÍcle aLuvlal do

ri.o corresponde À plani.cle de lnundação, sendo que mals da
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d lque smetade deeees depósltos
marEinals.

fora¡n orlginadoÉ Por

- Os clepósj.toe de bacla de inundação

compreenclern seis unidade faciológicas que se rePetem e se

comblnam na guceggãc¡ eedi.ne¡rt¿ir -

- O estudo dcrs nidáceos airlda está pÕuco

clesenvolvÍdo, nas preIimÍnarnente pode ser comprovada sua

irnportância na cìeter'mÍrração cla provenlência e na hlstór1a
teÕtônlca e clirnátlca da ár'ea- AIen do detalh¡rmento da

cìeecrlção e do posicionamento topc¡gráflco' eFjBes depósltoe
cìevenr ser estuclados no que concerne à comPoslçäo dos termos

mais flnos (minerals ,pesados e leves, argi lo--mineraie e

fltóljtos), bem como na r'evisão dos modelos genétl.cos

cli spon ive is na Iiteratura.

- A cu¡va de ¡nigraçäo de margem, curvå "G",

baseacla no reglstro secl j.mentéìr (facÍo1ógico, foeeiLifero e

gec¡químl.co) pode vlr' a Éer uma ferramenta multo útlI nos

estudÕs egtrat igráf icos , pal eohidro l-ógicos e

pa.1. e oge omor f o I óg leo s f Iuviaie.

7"3. Geomorfologia

- A área Pode

subunidadee geÕmc¡rfÕ lÓgicas ,

operacionais ¡>ara a egc;aIa de

ser divldlda em 5 unldadee e 6

que se mostraram bastante
t r.aba lho adot¿Lda ( 1 : 1oo . 0O0 ) .



- AB lagoas ¿rbundantee na unldade

Beomorfológlca Taquaruçu, apresrentarn idade euperior a 40.O0O

anos A.P pelo rnétodo TL (dataçõeg efetuadae pelo Dr.
Watanabe do Instituto de Fisica da USP alcançararn valores
superi.oreg a 20O.OOO A.P.), o que as tor'na multo importantes
nc¡s estudoB paleocllmálicos e paleontológicos para o

Quaternár io .

- A origem dessae lagoae ainda é um tema

aberto para estrtdo. Nô entanto, a idéia de gênese ligada a

procefrËo pÉeudocárstlco é bael;ante sugestiva.

- O padrÌåo do rio lraraná não ee encaixa nos

modelos propostos lla literalura, mas a grosso nodo foi
tentacla uma dfvlsão en doie trir)oÉ de padrões prlncipais. O

co¡nplexo prlncipal multic:atral.-unicarral, com carcterísticaB
ni$tas ( retífíneas, anastomosadas, entrelaçadas e

meandrantes, onde a sinuosiclade aumenta com a ordem do

canal). E o complexo anastomosado, clesenvolvido pelos canais
eecundárlos que cortam a planicie de inundaçãc-, do slstema-

7-4. Dinâmtca fluvial

- Ae formas de Ieito encontradas no rlo
foram: ondulações" macro orltlulaçõee e dunas gubaquosas-

Estas formas apresentaram boas correlaçõee com o8 depósltos
atuaie de barras arenosas de canal.

- As formas se erlteram nruito pouco durante ag

chelas normals (as cataÉtrófi.cas erinda não foram eetudadae)

mas são retrabalhadas intensamente durante oe perlodoe de

nÍvel d'água normal .



- O talvegue do ¡io migra com velocldade
varlada, conforne gua poslção no slÉterna. A eeção nodal
ap¡esenta menor rnigração de talvegue com 2,7m.ano-r ao paeeo

que na seção de malor entrelac;amento a varlação do paeeeio

do talvegue fol de 56m.ano--r
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Bnenos Aires 3, 6, 25
bacia de lnn¡rdação lscJ, 142, I44-I4A, L52, IÊ16, 2t4
BaÍa (r) 73, 80-82, 90, 164-166, 201
Balle (¡) 12, 758, 174, 196, 200
l¡arra de canal 30, 35, 36, 38, 40-43, 70,73,77,79,84, 101, 10S, 110,
115, 123, 161, 162

tipoe 41, 42, 80, 106
centr.al 41, 11, Ð2, 95, ILz, 1.I4-1I7, Il9, !22, I43
later'a1 41, 100, L12-115, II7 -121., 140, 143
sol.damento 41" 134
pontâ1 134

Ilarbadc¡ (1) 7'7

be bacia sedlnen bar
1r¡ f or'rnaçåio
gr gruÞc)
i i llia
lin l.i.nealrrento
r¡ln mirrer'¿rl
(Pll.) si8la do estado ort pa.Íe
ÉJer' Ser'x a
veg vegeta.ção



Bauru (gr) lO, 72, L4
Bijou (r) 32
bir,er'osão 107
Brahe¡rnaputra ( r') 99

(>
Cla (radioieótopos de c¿rrbono ) 51, 54-56, 100' 128' 153' 189' 193'
Caiuá (sr) 17, 12, \5, 1'7, 22, 59, 62, 64, 90, 149, 186-188
cal cedôni.a (eer) 13, 18
car.rlinita 16, 149, 151, 1.76, 186, 192
C¿Lnadá 36
car.apaça laterítica 45'47ô
canhão 62, 86, 212
caiâ (í) 77, 78
Car'ioca (1) 82, 96, 97
cárga de fundo, euspene¿' 82, 85, IO9, I27,134, 138' 159' lB5'
r99, 20r,212
canais abandonadog '/1, 73,82,86,91, 113, 136'140, 142, 153,
20\

efêmeros 86
Catastrofiglno ( neo-Cataetr'of i smo ) 84, 128, 133
cerå¡nic¿r. r'efratária 16
Chaco (be) 6
chr"rva-de-gr'líog 176
clanita 1.16, 1.19, 186
ciclos de preenchimerrto de canal 132, 135, 213
cicl.o sedinenlaY:, 727, 134, 1.75

cimento 107, 131, 170, 206
cllna árldo 160, 161, 195, 196, l9B, 202, 2I2,

ge¡ni.-ár'ido 160, 190, 1.95 , t98 , 20'¿

couraço 46
crroËtá 46
"creva.sge" ( rompimento de dlque û¡arginal) I42, 743, 151-153
curva. "G" 55, 137, 162, 163, I78- IB2, I84, 214
CLrrutr.tba (r) 73, 76t82, IB2, 20I
curva de freqilêncla cr¡¡nr¡lati.va 111, 115, 139' 140, 162' 163

L)
"dale" 175
declividade 85
depóslto de Ìågoa 68, 113, 174-171

colírvio 59, 62, 170
casca.Iho I28, L3] , 157, 167-169
ce,nal 30, 39,42,43, 58, 115, 133' 135, 137, 179'

188,

r82,159,

204
i.l.ha 160, 161

descarga (]íqulda, or.t vazão, débito) 31, 39, 69, 7t' 72' 186-86' 10f,

( re lâ¡npago, "flaeh flood") 1.OZ, 123
(plena) 72, 159

l)i abo (m) 10
diagênese 131, 128
d'ì.atolnáceas 110, 172



"distðil gplay" 143, 150
dique mar'glnal 71, 86, 90, 117" t2O-126, 1.4O, I42, 14Ð, 150, 154, 158-
160, 179, 200, 214

construti.vo 140, 143, 179, 181
primário 111, 140, 141., 1.42, 161, 162
eroslvo tAI, !44, 145, 161-163, 179, 180

dominio nìor,foestrutura I B, I

Donjec (r) 32, 37, 76, 122
"clr,ape" 111, 1.12, 119, 144, 138
duna subaqnooa 95, 97, 110, 123, 215

lf
ccobatln¡etria 96,97, I22, 123, 133, j.34

efeito pltuna 95
el.ernento arqultetônlc;o 29, 31-i34, 38, I23, 126, 131-133, 135
e¡rtr.el¿rçadrr (Þ) 30, 31, 32, 35, 38, 40, 10, 7"1 , 85, 87, 91, 92' 106,
109, 193, 196,211

(indlce) 35, 38
esnìÈctita 147, lÉrT, 164, 1'76
Egper&nçä (r') 66, 72, 147, 174, 1.96, 200, 206
e^eËúnBó Ì 1l,o 113" 176, 180
Estr,atigrafiér 43
eetr'atigrafia genétlca 44
estr.atificação ór'l¡zada 105, 106, 108-112, I28, I42-I45, 150-l-52, 1ô6

.I!'
fage r:onetrutiva 181, 182

er'ogiva 161, 162, 181, 1Bz
Fa::enda Boa Vista (ud) 13, 21, 58, 61 , 62, 68-72, 75, 90, 156-158, 163,
ü0, 1't1-1.74, 196, t-98, 199, 200, 2l)1 , 205, 206
"fl¿,ser"' III, tIz, 119, 144
ÉÌoresla (i) 77, 78, 81
llor'esta Eetacional Se¡lidecidrral 62, 70, 193
flnidização l.11, 131
f I rrxc¡ de gra,vidade 126, \21 , 128, 131, 132, 16S

de detr'ito 105, 127, 190
de griíos 103, 190
acanalado 40, 90, 91, 107
unidireclonal 86" 96, 97, 99, 101, 1111, 136, 154
de alta energia 95, 113, 132, 138
de baixa energia 111, 113, 136
ìrellcoidal 131

forua de teibo 32, 34, 45, 93-97, 103, 104, 109, !16, I22-L24, 126, t28,
132-134, 136, 159, 213, 215
fur'c¡ (c¿Ln¿Ll) 91

(;
Geornor'fologla 27, 28, 30, 31, 40, 45, 84, 778
Golo-Er'e ( fm) 14
Gr,ande (r) 2, 160
gramínea 117, 179, 1Bl
gr'ancrcr'eecènc ia 130, L46, I44, 161, 1Û3



granodecr'escênc ia 105, I44, L'L, 767
G¡"ra ír.a ( eup ) 1.3, 195 , 196 , 208

( eolelra) 22
Guapiara (Ij.n) 20
Gr:¡ar'ali 68
Gr.¡arat inguetá ( SP) 57

FI
herbácea 120, \2t, 143, 161
hi cir'áulica 31

:f
IgLraçu (r') 2
I lh¿r N¿rnlni - IN (pc.¡ço ) 161, 1.62 , 179, 181' 183
i.mrndltos 133
Ivaí (r') 16, 17, 1S,21, 104
Ivirrheima (r,) 10, 21,61, 6'l ,7I,72,75,78, 80-82, 84, 139, 164, 166'
168
Ituzaingo (fm) 39, 2Og, 210

-,r
Japonesa (1) 77, 89
Juplá (he) 21, 67, 83

f.
L,agoar Assorobrada - L,A (poçr:) 175, l7'l
Lagoa Linda - LL (poco) 175, t77
Lagoa Piranha - LP (poço) 176, I77
l.¿rminação 106, 107

cavalgante 111, 11.9, 144
mígr'ante 111, 119, 144
cruzada 110-112, 143
ondul.acla. 106-108
pÌanopar'alela 150, 166

Laranjal. (r) 22
Leito móvel t22, 20I
lençol ar'enoso 115, 122, 725, 132, 140, 142, 169
lêûtÍoo 155
leques de i.mrndação ( " splay" ) 149, 1.50

Li.r¡onita 66, 105, 111 149 150, 16ti
I j.ng¡.róde 1.08
linha de te¡rp'o 50
lixiviação 149, 150, 163
Lo¿Lnda (PR) 56
lótico 85

b{
Marnborê (f) 14
Maracaju (eer) 7, 13, 194, 195, 209
Marília ( fm) 14
nrargen (tipos) 99, 100, 1016
mata ciliar 71
meandranLe (pd) 30-32, 35, 40, 52, 53, 129, 130, 152, 193, 199, 200,
271, 215



,,Ì ,1.t..)

ilrega-orìrlttlação ( "megar'ipple" ) 94-9'/, ll'¿, lI7 , 1l'B' I23, LzB, 131

['lesopoLâm1a Argentina 39, 1[ì7
rrri.cr'oscopia eletronlca de varreclttr'a 104, 149, 154
Migsissipi 6, 29, 43, 150, 159
nroclelo rleposicional (fa,ciológic:ç) 27, 2t3, IOz
¡norfostagia 49, 68
rnr¡lticanal (pd) 70, ilg, 90, 98, 201, 2I2,'¿I5
lttrrck"¡ Ntiv.i (PR) 22

N
Il¿rr¡ini (i) 1'/3, I82
Nc.,va Ancìr'¿rdina ( MS ) L39 , 164 , 16ô

(.)
" t;f f Ia¡," 131
onça (i) 79
clida de ar'eia ( "ea¡rd w¿rve" )
onthtlar;ão ("r'if,ple" ) 91-93,
or'dt:m de t¡ar'ra 35, lJ6, 75,

de can¿rl 35, 38, '/5,
de for'ma de leibo 96,

opacos (min) 11, 111, 116,
"outwash" 32, 56
"over l,ank" 38, 55. 137. 170

-f>

Pacu (i) 141-143, 160

l,.rdr'ão, I)ådronagenr Zti , 2'9 , 34 ,

l)2, 99, I93, 199
p.rl eoc I ilrra 1.3'/ , 149 , 168, 169 ,

corretrLe 166, 15t,
et:ologia 137
fit.ossociologia 154
ger-rgr'af ia 175, 214
iridr'áulica 31
hi tlr'odirrârnic¿L 29
Ìri drc-¡l.ogi a 29 , 1:J7, 180,
solo 45,50, F.ft.-56, 113,

f'ali.nc,Ic-,gla 104, 169, 189, 194
Panor'a.¡ra (SP) 22

g'2. , gj, 1()B , 110 , 124
110, 111, tz',¿, y;',4, 136

76
76,2rç,)

9'.1 , 12.3, r24
119

3il, 38 , 40 , 76, 77, B0 , 81 , B'/, 89 " 90,

185, 1f19, 194, 198, 206,2t1t

184, 2r5
137,1_41 , i63

Pantanal Mato-Gr'osse¡rse 39
på¡rtano 75, 136, 139, I47 , 150, 151, 153, 154, 156, 189, 198,
Par'agrraçu (ciclo) 13
par'âmeLz'o cle entr'elaçanento 35-38, 'f 4, 76
paraná ou paranÈi (canal-) BB

Par,aná (bh) 2 , 6, 7
(bg) 6, 7, 52
(r, tr'echos) 7
(r, pd) 36,38

Petr'anapanema (t) 2, 19,22, 59-61 ,'ll , 81 -83, Bb

Paranavaí (fur) 15, 59, 62
Irar,ksþur'g (BUA) 130
Pardo (r') 10, 2I
Pat¿unar' cle Itapetlt¡inga (ud) 57



':i:.4:l

planÍcie de intmdação 28, 40,
l:l8, l4I, 145, 146, 180, 193,
Plata (r') 6, 89

(bh) 6, L2
Platte (r') 32, 38
peclimento 11., 62
peclipl¿rno 11, 62
pedogênese 62
Ireneiramento ("e1eve pr'oces$") 105

t,er.íodc-., rin¡j-cìo e ár'ldo ( 1o- e 2o',I 190, 192, 194, 200, 209, 2I2
Picrrriri (r') 10, 16, l-l , tg
Pc-,itã (r') 76, 81, BZ
pont,o noclal ("node p'oint") 92, 98, 117, 122
Pc.¡rrl¿rl dc-, P¿rranapauelua (SP) 74
Ptrrto Rico (kar) 109, 110, I24

(f) 14
(PR) 3,'17, 81, 86, 87, 95
(ud) 58, 59, 61

Porto Prima.ver'a (tre) 64,69, ]2, 104, l"OB, t22, I23, 126, LZB, I32, 134,
i64- 167
Po$aclas (Argentlna) 86
Pós-Goncìttana (srup e ciclo) 13

I,r'oLok-¡ar'r'a 118 , I2I-I24
t settclocár'stico 66, I 63, 175 , I98, [99, 206 , ?.15

a
qr.rarbziLo (ger:) 13, 1.8

Tì
r';rios X, r'adiografla 104, 149, 151

regi¿io geomor'fológlca I
regime de fluxo 108, 11, l-1.3, 134
nessaco 113, ].2I, 140, I42, 743, 159
r'eLilineo (pd) 31 , 34, 36, I2B, 131,
Ribeirão Esper'ança - BE (poco) 147,
Rio Alonzo (lin) 19, 20. 22
Itio Bonito (fm) 51
Rio Gr'ands (fnì) 17
Ilio Par'aná (ud) 13, 61, 69, 70, 76,

(fur) 14, 62, 64, 66, 67,
Rio Paranapanerûa (ttd) 61, 82
Rio Piqr,rir.i (Iirr) 20, 2?
Rio clc.¡ Rastro (fn) 38
lìoclriso (1) B0-Bz
r'ornpinrento de dique (v. "crevasse")
Rosana (he) 83

S
Santana (ettp) 13
Santa Fé (Argentina) 5
S¿rnto Anastácio (fm) 14
Sarnto Tomé (Ar'genthra) 5
São Jenônimo-L\riúrva (1ltr) 19, ZO

Sãcl Joeé, por'to (PR) 84, 85, 86, 92,

136, l-49, 150, 151, 153, 158-160

4!, 50, 56, '17, 79, 86, 87, 89, 90, 136,
196, 20L, ?.O4, 205

159
151, I57, 173, 174

79, 80, 82, 158
69, Lzr, 156, 158

93, 97, r22



.t i.l.''

)r

Saekat,chewan ( r') 37
Scott (r) 31
Ser'ra Geral (fm) 10, 7?, 15, 2L, 22
Seba Quedas 13
sigtóide 108, 109, I2B, 136, I42
sjrrrrosidacte 36, 38, 79, 80, 83, 90, 91, 275

( ínclice ) 35, 78
sisr¡ìica (prospecqäo e estr'atlgr¿tfi¿r) 4'2, 43
sisLena cleposiconal 28, 34, 44
lìrl Alnericana ( gtrp) l3
!ìrr:tiri ri ?l l
sl,asis 52, 55
"sl,oss side" 91
super'fír:ie de aplainaruento 45, 46, 48

de conderlgação 49, 51, 52,, 137
Interplanáltica 13, ô0
de reativação 108-110, 128, 131

:1:
talvegue 35, 36, 79, 89, 92-94, 131, 134
Tactua¡¡çtr (t¡cl) 13, 58, 61-65, '12'', 156, 163, 162, 166, 172, 189, 190,
196, 198, 206, 207, 216
'fiefê (r) 2
'l'r'es Ir'mãos (m) 10, 19

Tr'ês Lagoas (fn) 17, 1?7
'I'r,es Mor'ri¡rhos (nù) 19, B0

t.erupestito 129
ter'r'aço 45, 47-53,58, 59, 83, 103, 149, 158, I72, 196, 199' 200,203,
'¿13

ter'noltutinegcêncla, T[, fil, t)6, 57, 68, 104, I77, I7B, 181, lB2, ]89,
190, 19'¿, 215
Lurfa 100, I47, 151, 153-155, I57, 158, I92

(J
ljl,,er'atra (fm) 14
U¡nuara¡¡a (PR) 48
ruridade georûorfológlca, def inj-ção I
Umguai (blt) 13

V
van Veen 100, 104, I2Z
Velhas (ciclo) 12
"vil-¡rc, cor'er" 63, 104, l-76
vc)çor,oca, voçor'ocamento 59

fl^f
West Vlr'glnla (EUA) 135

'2,
zon¿r rle eombra 118, 72O, 143
Zé Vern¡elho - ZV (poço) 150, 153
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