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0 regìstro geo'l õgico da grande glacìação gondvân'i -
ca encerrada na sequênci a sed'imentar do Subgrupo Itararõ,
na Bacia do Paranã, constituj-ser provavelmente, no ma'i s im
portante documentãri o de "um dos mai s dramáti cos aconteci -
mentos geoìõgicos" que afetaram a crosta da Terra (CR0l,ltLL
& FRAKES, I 975 ) , em todo o hemi sféri o sul .

Com ef ei to, a evo'l ução do conhecimento sobre a geo-
logia do Subgrupo Itararé, nos seus majs djversos aspectos,
parti cul armente, de estrati graf i a, f áci es , petrol og'i a sedi -
mentar e paleontolog'i a, disperso em uma jã volumosa Iitera-
tura (vide, p. êX., R0CHA-CAMP0S, 1967), vem nevelando de

manei ra consi stente, um quadro compl exo, cujo entendimento
adequado a'i nda não f o'i atì ng'i do. Do ponto de v j sta atual ís-
ti co, os novos componentes obt'i dos a justam-se de manei ra sa

ti sfatõri a aos model os formai s de sedimentação do Subgrupo
Itararé, el aborados em ana'l ogì a com o deri vado da anãlise do

reg'i stro da gìacìação cenoz6ica (LtlNZ, 1937; MARTIN, l96l;

INTRODUÇÃO

R0CHA-CAMP0S, 1967; LANDIM, I 970; FRAKES & CR0t¡ltLL,
1s72).

-l -

Uma rãpìda anãljse da bibljografìa p16via, revela
que o conce'i to de uma g'l aci ação de natureza cont'i nental que

teri a afetado o sudeste do Bras j I , durante o Neopal eozói co,
parece ter-se consol i dado na I j teratura nacj onal , após os

trabal hos de campo real j zados por t^l00Dl^l0RTH ( I 9l 2 ) , em São

Paulo e Paranã (1908, 1909). Como resultadode suas observações,re
conheceu ele a ex'i stôncia de vãr'ios horizontes de "til'i tos"
na então chamada "Sérje Glacìaì", djstingu'i ndo-os dos ".o!
glomerados fluvio-gl acjais". Registrou tambõm a presença de

clastos estniados e de"deformações glaciais" em folhelhos
associados aos "tilitos", reconhecendo ainda diversas lito-
fãcjes g'l ac'i a'i s e jntroduzindo os termos pelodito para argi

1969,



las feldspãtjcas g'l aciais e loessjto,
s j tos g'l aci a'is eól i cos consol i dados

A natureza glãcio-marinha de hori zontes cong'lome-
rãtj cos j ntercal ados com sed'imentos contendo braqui õpodes
f6sseis, registrados por E.P. 0LiVEIRA (.ì908), foi também a

ventada por tl00DW0RTH.

Anteri ormente, coubera a DERBY ( I BBB) a sugestão
p'ionejra de orìgem gìacial para "conglomerados" observados
na parte norte da Bac'i a do Paranã, em terrenos aos qua'i s ha

vi a atri buído uma 'i dade permo-carboníf era (l BB3, l B89 ) .4 i n

terpretação de DERBY foi , ao que parece, j nfl uenci ada peì as

idéias de BLANF0RD (1856), que opinara a favor da natureza
glac'i aì dos sedimentos rudãceos, englobados atualmente sob

o nome de Formação Talchjr, un'i dade inferior da sequência
Gondvãni ca da fndi a.

No que diz respejto ã parte norte da Bacja do Pa-

ranã, no Estadc de São Paulo, foi sìgnifìcatjva a contribuj
ção de l,lASHBURNE (1930), que forneceu valjosas 'i nformações
relat'i vas a glaciação neopaleozõica, tais como descrìções
de f ei ções gì acì ai s , os prìme'i ros dados sobre a dì reção de

deslocamento do gelo baseados em deformações de sed'imentos,
al ãm de assi nal ar também pe1 a primei ra vez, a presença de

rochas glac'i a'i s vãrv'icas no Bras jl. Alãm d'isso, dentre os fa
tores que f azem com que o trabal ho de t^IASHBURNE (1930 ) mere

ça ser citado entre os de grande ìmportãnci a para o conheci
mento da histõria sedjmentar do Grupo Tubarã0, estã o fato
do referi do autor ter esboçado, mesmo em seus traços geraì s,
o prjmej ro modelo de sedimentação do Subgrupo Itararé, na

ãrea paulìsta da Bacia do Paranã.

0 pr j me'i ro tratamento extens ì vo da gì aci ação neo-
paìeozõ'i ca da Bacìa do Paranã, deve-sê, contudo, a LEINZ

(1937). Sua monografia jnclui jmportantes conceitos sobre a

sedimentação da sequôncja "glacial" neopaleozóica, tais co-

-2-
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mo o seu carãter contjnental e ciclìco, acompanhados de nu-
merosos dados sobre I ito'l ogìas, feìções g'l ac.i aìs e d jreções
do fluxo dos gelos, com base na anãlise de ,'fabric', de clas
tos. As idéias de l¡l00D!^J0RTH sobre a possibilidade da exis-
tênc j a de depós'i tos gì ác jo-mari nhos , f oram desenvolvidas por
LtINZ que os descreveu sob a denom j nação de ,,pseudo,ti I i tos',.

A contribuição de LEINZ (1937) encerra a fase,'pio
ne j ra" das pesquì sas sobre a geoìogja g'l aci aì neopal eozõ.i ca
do sudeste bras i I ei ro.

As informações posteriores, cuja revìsão extensi-
va foge aos objetivos deste trabalho, podem ser subdjvidi-
das nas seguintes categorias: a) contrjbuição à estratigra-
fi a do Grupo Tubarão e/ou subgrupo I tararã, que -i ncl uem j n-
formações sobre a distribuição espacìal dos dianrjctitos (e.g.,
G0RD0N JR., 1947; BARB0SA & ALMttDA, ì949a, 1949b; BARB0SA
& GOMES, l95B; PtTRI, 1964; R0CHA-CAMp0S, jg67; S0ARES,l97Z);
b) contri buições ã paìeontoìogìa do Grupo Tubarão e/ou Sub-
grupo Itararõ, rel evantes para a j nterpretação de j dade e

bìof ãc'ies (e.g., LANGt, 1944, lgSZ,l954; MENDES, 1g52, l96l;
R0cHA-cAMP0s, I 961 , I 966 , 197 0; DAEMON & QUADROS, r970; MILLAN,
1972, 1974, 1975; D0LIANITI & MILLAN, 1972; LiMA, SAAD, CAR

vALH0 & sANT0s, no preìo); c) anãlises estratigrãfjcas re-
gionaìs da sequência sedimentar da Bacia do paranã, jnclus.i
ve do pacote contendo di am'i ct j tos , part j cul armente atrav6s
da elaboração de mapas de ìsópacas e r jtofãcies, útejs para
o discernimento da evoìução tecto-sedjmentar e interpreta-
ção paleogeogrãfica regional, jnclusive glacìal (e.9.,sANF0RD
& LANGI, I96O; NORTHFLITT, MIDEIROS & MüHLMANN, I969; FULFA
R0, 1971; LANDIM, 1970, 1972); d) descrição de djamictitos
e suas fãc'i es a partìr de dados geolõgicos e/ou anãljses se
d jmento'l ógì cas e de estruturas gl ac.i ai s d j versas, i ncl usi ve
sobre o embasamento, de importâncj a para a caracterização dos
diversos ambjentes e subamb'i entes gìaciajs (e.g., ALMtIDA,
l94B; R0CHA-CAMP0S, 1963,1967; AMARAL, 1965; FRAKES & FI-
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GUEIRTDO FILHO, 1967; FRAKES, FIGUEIREDO FI LHO & FULFARO,
l96B; R0cHA-cAMP0s, FARJALLAT & y0sHIDA, 196g, 1969ô,bi LAN
DIM, 1970; LANDIM & BARROs, 19rz; FULFAR0 & LANDIM, 1976;
ROCHA.CAMPOS, OLIVEIRA, SANTOS & SAAD, I9i6).

A revisão dessa I iteratura e os novos dados obti-
dos durante a presente pesqui sa revel am tanto pe1 a extensão
areal, quanto pel a riqueza dos pormenores oferecidos, a ex-
trema rel evânci a do estudo do subgrupo Itararé, para a re-
consti tui ção do pal eocl ima do sudeste sul -ameri cano, duran-
te o Neopaleozóico. Mesmo no âmbito gondvânico, as informa_
ções disponíveis indjcam que o regjstro da g1 ac.iação neopa-
I eozõi ca preservada na sequônci a sedimentar do Grupo Tuba
rão é ¿os nrais completos e valiosos para a anãlise de gìa-
.ci ações pré- p'l e i s tocên j cas .

Tendo em conta essas c.i rcunstâncìas, foi estabele
cido no Departamento de paleontoìogia e Estratigrafia um pro-
ieto de invest'igação sjstemática da estratigrafia do Grupo
Tubarã0, partj cul armente vor tado para a sequônci a glaciaì do
Subgrupo Itararé, iniciado em 1972, QUê envolve duas fases
distintas. A primeira objet'i va a obtenção de um arcabouço es-
tratigrãfj co necessãrj o para, numa segunda etapa, permi ti r
a anãljse e jnterpretação das lito e bjofãcjes, e seu rela_
cionamento espacial. com base nesses estudos pretende-se ten-
tar reconstrui r a evoì ução paì eogeogrãfi ca e a h.i stõri a geo
'lõg'i ca da grande glaciação gondvânica na Bacia do paranã.

E bem verdade que um estudo g I obal no ãmbi to da
Bacia do Paranã não pode presc'i ndir da anãlise dos dados de
subsuperf íc'ie, j ã que ai estã encerrado o mai or vol ume de
rochas do Grupo Tubarã0. Aì guns esforços nesse senti do fo-
ram e vãm sendo feitos com base na manjpuìação de dados de
espessura e di stri bui ção de l i tofãci es , sej a atrav6s de téc
nicas estrat'igrãficas convencionais (mapas de jsõpacas
de litofãcies; ê.9., sAAD, sANT0s & R0cHA-cAMp0s, l97g) ou
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atrav6s de tratamentos mai s sofi sti cados , pel a anãl i se de
superfície de tendência ("trend-surface analysjs"; e.g.,FUL
FAR0' 197.l; FULFAR0 & LANDIM, 19rz; LANDIM & FULFAR0, lgtz).
A disponibi I idade atual de um esquema pal inobioestratigrãri
co ( DAEM0N & QUADR0S, I 970 ) permi te j ã uma vj são ', cronoes-
tratigrãfi ca" da evol ução tecto-sedimentar da sequôncj a neo
paì eozó'ica.

A presente pesquì sa basei a-se, contudo o no exame
das característi cas da sequênci a sedjmentar exposta nas mar
gens atua.{s da Bacia do paranã, jã que mu.i tas feições estru
turais, tilxturais e relações estratìgrãficas ìmpo.rtantes pa
ra'i nterpretar fãcjes e paìeogeografia, sõ podem ser adequa
damente exam'i nadas, jdentjf.i cadas e/ou med'i das a partir do
exame de afl oramentos, rel ati vamente abundantes ao ìongo das
rodovi as que atravessam a fai xa sedimentar orj ental do Gru-
po Tubarã0.

0s resultados da primeira fase da pesquisa, ver-
sando a estratigrafj a do Grupo Tubanão, na ãrea paul i sta da
Bac'i a do Paranã , f oram j ã rel atados por SAAD (1977 ) .

Na presente di ssertaÇã0, tomando por base o esque
ma estratigrãfi co proposto por esse autor, pretende-se des-
crever algumas características dos dianrjctjtos e de ljtolo
gias associadas do Subgrupo Itararã, mais sìgn.i ficativas do
ponto de vista da reconstituição da geografia gìacia'l, abor
dando de manej ra mai s específj ca a sua di strj buì ção estrati
grãfi ca e comportamento espacì al , rel ações com outras I i to-
log'ias assoc'i adas, estruturas intrínsecas e contidas em cor
pos l'i tol ógì cos 'i ntercal ados e f eì ções do embasamento, ob-
servadas em afl oramentos, al ém de característj cas sedimento
1õgìcas (granulometria e textura), fõssejs e sua distribuj-
ção e signif icado paleoecoìógico, com vjstas.ã 'i nterpreta-
ção de fãci es.
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São apresentados tambénr aì guns dados di recj onai s

de 'i nteresse para a reconstrução do padrão geral das pal eo-
correntes que distribuiram os sed'imentos e para a'i dentifi-
cação de ãreas-fonte e sua vari ação na verti cal , al ém de

outros pr"oduzidos djretamente pelo deslocamento das massas

de gelo neopaleozõicas.

tsse conjunto de dados foi util'i zado numa tentati-
va de reconstituìção paleoambiental do intervalo gìacìal
gondvãnjco no norte da Bac'i a do Paranã, interpretado ã luz
do modelo oferecido pela glacìação cenozõica, clue jã demons

trou ser úti I para a 'i nterpretação da h'i stór j a sed'imentar
do subgrupo Itararé (LEINZ, I 937; R0CHA-CAMP0S,l 967; FRAKES

& CR0l,iELL, 'l969; LANDIM, 
.l970). As evjdências disponíveìs in-

dicam, contudo, uma'i nterrelação conìplexa entre os domínìos
terrestre e marinho da glacìação, o que tornou necessãrjo
discutir mais pormenorizadament-e os elementos do modelo for
mal adotado.
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O grãfico da Fìgura 2 adaptado de SAAD (1977 ) exi
be, de manei ra si nt6ti ca, a subdi vj são proposta por esse au

tor (p. 60, fig. 7) da sequênc'i a sedimentar, do Grupo Tuba

rã0, na ãrea em estudo, em 5 "coniuntos"* litológicos. 0s

quatro prime'i ros (A, B, C e D) correspondem, estrat'igraf ica
mente, ao Subgrupo Itara16, enquanto que o últjmo (E), refe
re-se ã formação Tatuí, de acordo com a nomenclatura de R0-

cHA-CAMP0S (r967).

As seções colunares ori gi nai s, êSQuemati camente re-
presentadas, deri vam de perfís estratì grãfi cos de detal he

(SAAD, 1977, fig. 6), medidos ao ìongo de 8 estradas que cru

zam a f a'i xa I es te de af I oramentos do Grupo Tubarão, n a par-
te nordeste da Bacia do Paranã (Estado de São Paulo), entre
as latjtudes aprox'imadas de 21o-24oS, âdjc'i onados de majs

uma,compiìada da I jteratura (S0ARES & LANDIM, 1973 ) (Figu-
ra 3.) A fajxa abrangìda pe'ì a presente investigação atinge
cerca de 500 km, ori entada, grosse'i ramente, de Sl^l-NE (F j gu-

ra l).
0 reconhecimento dos djversos "conjuntos" base'ia-

se na composição lito'lõgica e textural da sequência sedimen

tar estudada, do que deri vou a jdentificação de uma sucessão

de assembl éi as I i tol óg'i cas compl exas , porém rel at'i vamente

consi stente nas suas característì cas I ateraj s. A del imì tação
dos seus I imi tes 6 obvj amente varj ável na precj são, depen-

dendo da di spon'i b'i I i dade de af I oramentos.

2. ESTRATIGRAFIA

-8-

* 0 termo "corìjunto" estã sendo ap'l 'i cado para subdivìsões
litoestratìgrãficas do Grupo Tubarão const'i tuidas de as
sembléias lítolõgicas relaijvamente complexas, reconhel
c'idas , princìpa'ìmente, pel as - vari ações texturai s das d j -
ferentes rochas que as compõem. Correspondem a uni dades
para- estratigrãfìcas no sent j do de KRUMBEIN & SLOSS( I 963 ) .
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De mane'i ra resumida,
da segui nte mane'i ra (Fi gura 4 ):

Conjunto A: caracteri
de clãsticos finos associados a

sos, na região centro-leste. Em

d'i amjctitos e clãstjcos grossos

Con j unto B: contras tantemente com a uni dade 'i nf e-

ri or, veri f i ca-se aqui uma mai or i nci dênci a de cl ãsti cos fj
nos, ocorrendo, subsi di ari amente, d j ami ct'i tos e cl ãsti cos

grossos. Tal característi ca pers j ste em quase todas as se-

ções examinadas;

os conjuntos caracterizam-se

Cgniunto C: a sequênci a sedjmentar do jntervalo ca-
racteri za-se, novamente, pela grande quant'i dade de clãstj-
cos f j nos , associ ados a d'i am'i ctì tos e cl ãsti cos grossos , na

parte centro-leste, enquanto que em d'i reção ao sul e a nor-
deste, vol tam a predomi nar cl ãsti cos grossos e di ami ct'i tos
em reì ação aos termos maj s fi nos;

za-se por uma predomjnãncia
diamict'i tos e clãstjcos gros
d'i reção ao sul , predom j nam

, êÌrì re 1 ação aos f j nos ;

'l'l -

fi cada no conj u nto
hã maior incidênci
sos e diamictitos.
cos grossos sobre

Con j unto

cl ãsti cos

D: observa-se aqu'i a mesma s j tuação veri
B. Nas regìões centro-leste e centro-sul

a de clãsticos fjnos em relação aos gros-
Na região nordeste predom'i nam os cl ãsti-

os dema'is termos litológicos;

A F'igura 2 exjbe tamb6m a subdìvjsão b'i oestrati-
grãf i ca prel'imi nar da sequônci a estudada, com base na d'i s-
tr j bui ção dos pri nc'i pai s grupos de palinomorfos(SAAD, 1977) .

Veri f ica-se a equi valênc'i a aprox jmada entre os j nterval os

bioestrat'ignãfìcos caracterizados peìas microfloras, I, II e

III e os "conjuntos" A-8, C e D, respectivamente.

E: const'i tuj-se, predomi nantemente, de
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0 datum uti I i zado na constr.ução do pa'i ne'l de cor
reìação corresponde ã base do "conjunto" E (FormaçãoTatuí),
o único d'i sponível no âmbito da atual pesquisa. A sua ado-
ção apresenta, contudo, al gumas vantagens de ordem prãti ca,
tendo em vjsta a ident'i ficação relatjvamente fãcjl no cam-
po dos sedjmentos pertencentes a essa uni dade. Do ponto de

vi sta bioestratì grãfi co, veri fi ca-se um comportamento rel a-
tivamente regu'ì ar do hori zonte escolhido, conforme se de-
preende do exame do pa'i nel de correl ação dos poços estuda-
dos por DAEM0N & QUADR0S (19i0, fig. 4). 0 datum utjlizado
por esses autores (base do i nterval o bi oestratigráti co K) ,
corresponde, na ãrea abrangi da pe'l o presente estudo, ao I i -
mi te Itararé-latuí.

0s dados b'i oestrat'igrãf i cos ac'ima, al6m do contro
le paìinolõgìco que acompanhou a presente pesquìsa (SAAD,

1977), não revelaram qualquer descont jnu'i dade sìgn jf jcat'i va

na sucessão de microfloras, ao longo das seções exanl'inadas
do Subgrupo Itararé, jnclus'i ve na sua parte superior, junto
ao contato com a Formação Tatuí. Assim sendo, a discordãn-
cja erosiva postulada por S0ARES (1972), que separarja as

duas unj dades do Grupo Tubarão, não parece abranger um i n-
tervalo erosional de extensão signifjcativa, suficiente pa-
ra ser detectado , mesmo atrav6s de anãl i se pal inolõgica mai s

pormenori zada ( SAAD, 1977 , p. 63-68, fi g . 7 ) .

Um aspecto de relevãnc'i a para a anãl jse de fãcies
dos sedjmentos do Grupo Tubarão relac'i ona-se com a orienta-
ção geral das seções estratigrãfi cas estudadas, ao ìongo da

faj xa de afl oramentos. As evi dênci as paì eogeogrãfi cas di spo

níve'i s, part'i cul armente n as ref erentes ã di reção de trans-
porte de sedimentos (R0CHA-CAMP0S, 1967; FRAKES & CR0l,ltLL,
1972; SAAD, 1977), parecem 'i ndicar ser a mesma, grosso mo-

do, coìncidente com a dìreção geológ'i ca deposicional. 0 exa

me da seção perm'i tiu reconhecer os d'i versos conjuntos de li



tologìas, que a despeito de variações
lativa consistêncja interna e pa,recem

cernimento da h'i stõr'i a da sed'imentação
mo poderá ser vi sto a segui r.

0utra característica de interesse prende-se ao pos

síve1 sìgnjficado bioestratigrãtlco ("cronoestratìgrãfico")
das subdivisões ou "conjuntos" I jtoestratìgrãficos. Neste
particujar, o grãfico da Fìgura 2 ex'i be a possível local jza

ção do I jmjte bioestratigrãfico entre as m'i crof loras I e ll¡.i
cuja caracterìzação pode ser fe'i ta com mais nit'i dez e que

se di spõe, no geral , paral el amente aos I imi tes I 'i toestrat{-
grãfì cos estabel eci dos, com exceção dos três úl timos perfís
ma'i s setentri onaj s, onde se nota uma aparente"trahsgressã0"
têmporal dos conj untos I j to1 óg ì cos , em dì reção ã margem nor
te da Bacia do Paranã.

ELEHENT0S TEcT0NlC0s. Al6m dos elementos estrati-
grãf ì cos ac'ima menc'i onados , seri a 'interessante resum'i r os

dados e interpretações iã atingìdos com respeito ao condi
cjonamento tectôn'i co que 'i nfluencjou a sed'imentação do Gru-
po Tubarã0, por causa da óbvi a i nf I uônc'i a qua tai s estrutu-
ras podem ter tjdo na distribuição das espessuras, l'itolo-
gìas e fãcies sedimentares.

Assjm, o exame da seção estratigráfica da Fìgura
2 revela que a deposìção do Grupo Tubarão ocorreu sobre um

embasamento i rreguì ar, envol vendo reg'iões el evadas e ba'i-
xas, algumas delas 'i dentif icadas com elementos tectônicos jã
conhec'i dos , na margem norte da Baci a do Paranã.

Em di reção norte, o pacote sedimentar do Grupo Tu

barão parece adel gaçar-se sobre uma ampì a regi ão pos'i ti va,
provavelmente correspondente ao fl anco sul do chamado arco
da Canastra, guê delim'i taria as margens nordeste e norte da

Bacja do paranã (N0RTHFLEtT, MEDEIR0s & MÜLHMANN, 1969).

- l4-

latera'i s, guârdam re-
ter significado no di s-
do Grupo Tubarã0, co

,-l.¡
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Na parte ma'i s central da ãrea abrangjda pela pré-
sente investìgaçã0, as feìções majs conspícuas do embasamen

to são constjtuidas por um elemento positivo (aìto) e outro
negati vo (su'l co ) , separados por estruturas menores. 0 prì -
me'i ro deles coincjde, na sua posìção geogrãfica, com o Ii-
neamento do Paranapanema proposto por FULFAR0 (l 974), cor-
respondente a uma zona de fal has orj entadas, no geral de

ESE-t,JNtl, cuja atividade repetida durante o Fanerozóico te-
ria sido responsãvel pela compartimentação tectôn'ica da Ba-
ci a do Paraná, com refl exos na natureza do regi stro sedimen
tar. FULFAR0 (1974 ) al i nha al gumas ev'i dênci as estratì grãf ì -
cas indicatjvas de carãter tectonicamente posit'i vo dessa im

portante fei ção estrutural , durante o Neopal eozõi co, pos-
s'ivelmente através da atuação dos f al hamentos , prev'i amente
ã ¿eposição do Subgrupo Itarar"ã (PtTRI & FULFAR0, 1967).

Adj acentemente, e um pouco ao nôrte do al i nhamen-

to do Paranapanema reconhece-se uma reg'i ão deprimida na qual
depositou-se unìa das maiores espessuras de sedjmentos do

Grupo Tubarão, aprox'imadamente, na parte central do Estado
de São Paulo. Esta regìã0, de carãter essencialmente negatì
Vo, corresponde ao que parece a uma f e'i ção estrutural tam-
b6m al ongada , denom j nada po r SAAD (1977 ) , al 'i nhamento de

Tietê. Sua local ização e orientação geogrãfi cas mostradas
no mapa da Fìgura 5 são, em grande parte, hip.otéticas, com

base na di spos'ição aparente dos ei xos de subs jdêncja dos depo

centros prì ncì pai s durante a sed jmentação e da d'i str j buì ção
das ljtofãcies do Grupo Tubarão (N0RTHFLEET, MEDtIR0S &

il
MULHMANN, 1969; FULFAR0, l97l; LANDIM & FULFAR0, 1972; SAAD,

1977, figs. ll-16).0utras fe'i ções secundãrias de posìção
intermediãrja entre as duas estruturas maiores ac'ima discu-
tidas poderjam ser v'i sualjzadas na Figura 5, nlas sua carac-
terj zação é presentemente pouco precj sa.

Fj nalmente, o grãt'i co da Fì gura 5 ex'i be aj nda evi



-16- {

\ 4.,,;,:j: 
I

fi . \. ø'á,;;¡

..4=. --'í'.àrroh " Il(--..- , .*\
l 

\ \-\'-"--ì,,'

| ,,,-'L'"u-:-'---i.",J----ô'!'S 
't 

,o'-iñtI j il" I| ,' lltL' '¡,:) 
ILí' zr¿| -;' diâ'"' "íl¡ |

1,,'' "' - ^ It" J"i 4l''" 
"'-**r1

I

I

II [¡,ffi*j ,..-,\;':'c; I

I \ 
-{v' 

.EGENDA t"-lI \'i'.'1-( 
-T$on r LEGENDA 

I

l'-----'t 1"" \tt. '' {o to t---:] Mc¡o¡o'ico'c¡no¡oico 
I

|----s''\\r ---, ,r
| _ (,.,' lt ( I [,.rtil] Nooporrordico 

I

f"-"'-------. tä þJ [==D'¡voniono 
II

| 
'-'ì\..\.r\, -$. lt " t-;-:"1 prrlcsmbrrono 

I

I '..._ _ I. I lllllllllllllll Eremrnro¡ rrcrônrco¡ 
I| '--,:ll.-r' EscAL^ II l o ioo*," I

-Í:/-- --:-l
Figura 5 - Principais elementos tectônicos da Bacia do Paraná,

durante o Neopaleozói co, na ãrea cle es tudo (""g.
SAAD , 19l 7) .

I



-17-

dêncjas da presença de uma ãrea deprjmida,s'i tuada ao sul do

al'i nhamento do Paranapanema, onde foram preservados arenj -
tos da Formação Furnas (Devoniano), aos quaìs se superpõe o

mais espesso pacote de sed'imentos glaciais rnedjdos na parte
norte da Bacia do Paranã (cerca de I .l00 m).corresponderìa,
poi s , ao que parece, a uma ãrea de carãter tectoni camente
negat'i vo, durante o Neopaì eozõ j co, cu jo I j m'i te su I (não mos

trado na figura) seria formado peìo arco de Ponta Grossa
( SANF0RD & LANGT, I 960; N0RTHFLtET, MtDt I R0S & MÜLHMANN,

r e6e ) .

Adj cj onalmente ao arcabouço estrutural acìma, va-
le notar, contudo, que a interpretação da h'istõria tecto-se
dimentar do Grupo Tubarão deve I evar em conta um conj unto
de f atores j nter-atuantes de si gni f i cado regì onaì ('l ocaì ) e

un'i versaì, como jã notado por SAAD (1917) e SAAD,,SANT0S &

R0cHA-cAMP0s (1978) e cujos efeìtos,em termos de resposta se-
d jmentar, somente agora vem sendo d j scern'i dos.

0 pacote sedjmentar que constì tuj o Grupo Tubarão
corresponde a uma sequênci a cl ãst'i ca, rel ati vamente espessa
(mãximo de 1 200 m, no Estado de São Pauìo), depositada e

preservada na extensa Bacia do Paranã, de natureza intracra
tôni ca, contemporaneamente ã ocorrôncj a da g'l aci ação Gondvâ
nica dunante o Neopaleozõ'i co, no sudeste da Amérjca do Sul.

0 condicjonamento geotectônico geral da un'i dade,
impl i ca, poi s , rìô i ntervenção de fatores prõprios de regì ões
cratônìcas na evolução tecto-sedjmentar do Grupo Tubarã0,
cuios elementos princ'ipais jã são razoavelmente conhecidos
( SANFORD & LANGE, I 960; NORTHFLEIT, MTDE I ROS & MÜLHMANN ,

1969; FULFAR0, l97l; LANDIM & FULFAR0, 1972; FULFAR0 & LAN-

DIM, 1976; S0ARES, LANDIM & f-ULFAR0, 1978).

Adj cj onaìmente, a el aboração de um "model o" de e-
vol ução tecto'sedimentar do Grupo Tubarão deve a'i nda I evar
em conta, segundo o ponto de vista atualístico,umoutro con
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junto de f atores tectôn'i cos, pecul'i ares ãs ãreas submet j das

ã ação de extensas ge'l ei ras conti nenta'i s (Fi gura 6 ) .

Mudanças eustãti cas do nível do mar foram frequen
tes durante o Pl e j stoceno, em decorrênc'i a dos avanços e re-
cuos das geìe'i ras continentais (FLINT, 1971, p. 315-342;
M0RNtR, 1975). Além d'i sso, a depressão da crosta sob o f or-
midãvel peso do geìo conti nental , durante as fases mãximas

da glaciação, foj seguida pelos reaiustes isostãticos,
após as fases de recuo periõdico e final das calotas de ge

lo (ANDRE|r/S, 1974) . Ef ei tos s'im'i I ares devem, provavelmen-

te, ter ocorri do em todo o craton marg i na'ì ã Baci a do Para-

nã, durante o Neopal eozói co, como i ã f ona p'i one j ramente ad-

vogado por LtINZ (1937), na sua explicação do mecanismo das
'ingressões marinhas registradas dentro da sequência glaciaì
do Grupo Tubarão e da repetì ção verti cal de sequêncj as de

ljtologias do Subgrupo Itararé, que simulam ciclos.

Atualmente, contudo, a possi bì I i dade de d'i scr jm j -

nar entre as sequêncjas "cícl'i cas" decorrentes de mudanças

g'l aci ai s e gl ãci o-eustãt'i cas do nível do mar, daquel as pro-
duzi das por outras ci rcunstânc'i as geo'l ógi cas , consti tu'i um

probl ema não adequadamen te resol v j do.

Como se sabe, duas outras causas podem resultar em

repetições de sequênc'ias litolõgicas. Inicjalmente, sedimen

tação cícl i ca pode ocorrer, por exemp'l o, durante o desenvoì vi

mento de del tas e ì eques ab j ssa'i s (SEALLEY, 1970; SL0SS '
1 976 ) . De outro I ado, o aVanço do conhecìmento sobre a tec-
tônj ca de p1 acas e expansão dos fundos oceãnj cos, levou ao

aparec jmento de h'ipóteses que procuram relacionar as vari ações

na taxa de expansão da crosta oceãnjca e a evolução da cris
ta médi o-oceãn j ca, com epì sõdi os de transgressão e . regressão

(SCLATER & FRANCHETEAU, 
.l970;PITTMAN 

& HAYS, I 973; l¡lISE, I 974).

Na Bac'i a do Paranã, durante o desenvol v'imento da

atual pesquisa, pode-se v'i slumbrar alguns crjtérjoS aparen-
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Figura 6 Fatores tect.o-sedinentares durante a sedimentação do Grupo Tubarão.
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temente útejs para a identificação de sequências regressivas
e tnansgressi vas (avanços e recuos gì aci a'i s ) part'i cul armen

tê, no que se supõe corresponder aos depõs j tos formados no

ãmb'i to terrestre da g'l aciaçã0, com base na anãl'i se pormeno-

rj zada de fãci es e processos sedi mentares . A mesma aborda-
gem oferece grandes potenci al i dades no caso da i nterpreta-
ção de sequênci as que i ncl uem sedimentos mar j nhos e g'l ãci o-

mari nhos. De um modo geral , parece que a escal a do fenôme-
no, em termos de espessura (e, provavelmente, ãrea) das se

quênci as envol vi das ; pode consti tui r um parâmetro ìmportan-
te para a distinção dos diversos tipos de "ciclos".

Assinr, de acordo con o ponto de vista aqui adota-
do (SAAD, 1977; SAAD, SANT0S & R0CHA-CAMP0S, 

.l978) as varia
ções I j to'l õgi cas e texturai s regi onai s , 0bservadas na se-
quôncì a sed jmentar do Grupo Tubarão, ao l ongo da d'i reção de

posicjonal e que serv'i ram de base para a discrjminação dos

d'i versos conjuntos I j to1 õgi coS, pFovavelmente, refl etem condj

ções tectôn'i cas também reiìona'i s e de carãter cratônjco. I!
ternamente, cada conjunto sedimentar encerra outras vari a-

ções I i to'lógì cas nas rel ações estratigráf i cas entre corpos
de I i to1 ogì as que parecem refl etj r a ação dos processos se-
dimentares próprios ao amb'i ental gì aci al , ou mesmo comuns a

outros ambi entes de deposì ção ( Fì gura 6 ) .

Na presente di ssertação procurar-se-ã em capitul o

posteri or el aborar um pouco maj s a questão da i nterpretação
das sequênc'i as de lito'logias em termos dos diversos fatores
tecto-sedimentares reg'i onai s atuantes durante a depos ì ção
do Subgrupo Itarar6.

D tsTR I BU tçÃ0 ESTRA.TtcRÁFrCA DoS D rAM rCT rT0S.SAAD(1977)

dìscutiu anteriormente o problema da d'i stri buição reg'ionaì
espacia'l dos diamict'i tos do Subgrupo Itarar6, em termos da

espessura total da unjdade e espessura un'itãria dos corpos (p.76).



-21 -

0s resultados da anãlise estratìgrãfjca represen-
tada nas Fìguras 2-3 e da elaboração de mapas de l'i tofãcies
(SAAD, 1977, fìgs. ll, 15, l6) tornou claro que a djstrjbui
ção dos di am'i ct j tos do Subgrupo Itararó na ãrea estudada so

freu um control e topográfi co nítido, concentrando-se em mai o_

res porcentagens em I ocai s de mai or espessura total do Sub-
grupo Itararã. Isto é perf e jtamente v'i sível nas Figuras 2-3,
onde se nota a ma'ior concentração dessa lito'l ogìa nas ãreas
de ma jor subsi dônci a representadas pelo I ineamento de T'ietê
e fl anco norte do arco de Ponta Grossa ( Itararé). Correl ati
vamente, são estas as reg'iões que abrìgam as ma'i ores espes-
s'uras individua'i s e/ou de número de corpos de diamictito.

A distribuição de espessura demonstrada nas se-

ções estratigráficas é p.rfe'i tamente consistente com aque-

la obtida da comparação dos mapas de ìsópacas do Subgrupo

Itararé, com o de porcentagem de d'i ami ct'i tos em rel ação ã

espessura total do Subgrupo. Nota-se aqu'i , também, a maior
concentração dessas rochas sob a forma de uma'l íngua alonga
da de SE-Nl^l I ocal'i zada, exatamente, s obre os el ementos es-
trutura js negat'i vos ac'ima ref eri dos, e que se estende at6 a

parte mai s i nterna da bac'i a. Correspondentemente, f ei ções
representatj vas de al tos estruturai s sj tuados entre as re-
gìões deprim'i das da margem nordeste abrìgam porcentagens me

nores de di am'i cti tos, os qua'i s , êfil geraì , apresentam tambõm

menores espessuras indjv'i duais.

0 padrão de distrjbuição das espessuras totais e

indiv'i dua'i s dos diamictitos tem um 'importante signjficado
no entendì mento do padrão geral de sedi mentação , e da pró-
prì a geograf i a g'l acì aì (LANDIM, 1970; FRAKES & CROl^lELL, 1972;
SAAD, 1977), como serã v'i sto a segui r. Deste modo, o estabe
lecimento das suas relações com a paleotopografja e princi-
paì s el ementos tectôn'i cos deve ser entendi da de manei ra cl a

rô, a fim de que deduções corretas possam ser alcançadas.

t;
c:
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LANDIM (.|970) anal'i sou o padrão de distrjbuição
das espessuras totai s dos "mi sti tos" ( SCHtRMERH0N ' 1 966 =

di ami cti to ) e sua porcentagem em rel ação ãs espessuras to-
tai s do Subg rupo I tararé, no Es tado de São Paul o , tendo con

cl uîdo por uma mai or ocorrêncj a de "mi Sti toS " coj nci dente-

mente com al tos estruturaj s del'i neados através da apl j cação

da t6cnica da anãl'i se de superficje de tendência aos dados

de espessura.

Essas feìções estruturajs seriam constjtuidas por

uma região de carãter ì ì gej ramente posì tì vo dì sposta segun-

do a direção def inida pelas cjdades de Três Lagoas, L'i ns e

P'itarìgô, no Estado de São Paulo, e outrao de caráter positi
vo ma'i s acentuado, I ocal'i zada na reg'i ão da c j dade de São Je

rôn'imo da Serra o no Estado do Paranã, f ora portanto, da ã-

rea da atual pesquìsa. Separando estas duas estruturas ocor

rerja uma regìão deprimìda disposta no sentido Nl¡\l.

os resul tados obti dos por LANDIM ( 1 970) di feren '
contudo, daquel es apresentados por SAAD ( I 977 ) e SAAD ' SAN-

T0s & R0cHA-cAMP0S ( I 978) , no que tange ã di strj bui ção das

espessuras dos sedimentos do Subgrupo Itararé e suas rel a-

ções com os p¡i ncìpais elementos tectônjcos da Bacia do Pa-

ranã no Estado de São Paulo. A zona tectôn'i ca 'l 'ige j ramente

pos'it'iva (baììsada pelas c'idades de Três Lagoas, Lins e Pj-

tanga) postulada por LANDIM (1970), corresponde' aprox'imada

mente, ã região deprimi da na parte centnal do Estado de São

Paulo, âgui reconhec'i da e denom'i nada alinhamento de Tietê,
por SAAD ( I 977 ) . Independentemente de seu comportamento tec

tõnj co hã, entretanto, uma concordãnci a geral em se cons i de

rar a ref eri da regìão como um dos I ocai s de ma'i or acumul a-

ção de sed'imentos do Subgrupo Itararã no Estado de São Pau-

lo.

Em di reção ao sul LANDiM ( I 970 ) veri fi cou ' somen-

tê, a ex'i stênci a do al to estrutural de S. Jerôn jmo da Serra
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sem, no entanto, reconhecer o aljnhanrento estrutural do Pa-

ranapanema, o qual , como iã vi sto anterì ormente,desempenhou
importante papel na compartimentação tectôn'i ca da Baci a do

Paranã.



cas para
j untos de

preensão
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naì s: a )

grãt'i cas

3. CARACTEIìfS'TICNS DOS DIÂNIICTITOS

Dentre as característjcas cons'i deradas dìagnõst'i -
o entendimento da gênese dos di ami ctj tos , três con

feìções são mais sìgnifjcativas não só para a com

dos mecanismos de deposìção dessas rochas, como tam

a diferenc'i ação dos seus subambientes depos'i c'io-

ESTRUTURAS. 0 termo estrutura estã sendo aqu'i utì
l'izado para descrever feições megascõp'i cas maiores observa-
das em afl oramentos, de carãter sì ngenãti co ou penecontempo

rãneo ã sedimentação.

Abrange não sõ as estruturas sedjmentares clãs-
sicas s'i n e ep'igenãticas (estratjf ìcação, estratifìcação cruza
da, marcas ondul ares , etc. ) como também outras I i gadas a

processos dj astrõfi cos sedjmentares ocorrj dos após a sedi -
mentação, porém I igados ã processos comuns no anrbiente gl a-

ci al .

0 reconhecimento e/ou reconstj tui ção das estrutu-
ras observadas f o'i f ei ta: a ) atrav6s de exame di reto em a-

fl oramento, ãs vezes segui do da el aboração de esquemas sim-
ples; b) em alguns casos em que as expos'i ções eram excepcìo

nalmente importantes e demonstravam uma grande complexidade
de relações - tanto no que diz respeito ãs I jto'l ogias envol

vidas como ãs suas disposìções espaciais - foi usado o expe

di ente de fotografar compl etamente as exposì ções , utj I i zan-
do-se fi l me " Pol aroi d" , e montar, no campo, a sequêncj a de

fotografi as abrangendo todo o afl oramento. Isto fei to,o pas

so segu'i nte cons'i stì u em desenhar os contatos sobre as f oto
grafi as , com obsenvações sobre as característ'i cas I i tol ógi -

cas, texturas e estruturas. Este nrãtodo, como serã visto du

estruturas; b) texturas; e

( FRAKES & CROl^lELL, I 969 ).

-24-

c ) re'l ações estrat'i -
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rante o desenvol v'imento desta d'i ssertação, apresentou resul
tados excepc'i onalmente bons, mormente, nos casos de rela-
ções estruturajs complexas de Iitofãcjes envolvendo a ocor-
rênci a de estruturas gl aci a'i s , ou atã mesmo, estruturas tec-
tônicas, o que permitiu a reconstituição de sequências não

sõ na hori zontal como também na verti cal . Estas reconstru-
ções, no caso do Subgrupo Itarar6, são particularmente im-
portantes , poi s mostram os engrenamentos de fãcj es , que são

de extrema val j a para as tentat'i vas de reconstrução pal eoam

bi ental .

Forma dos corpos. De mane'i ra gera'l , os af loramen-
tos de d'i am'i cti tos examì nados não permi tem o reconhec'imento
de suas formas geométri cas, poì s correspondem apenas a expo

s'i ções parciais dessas rochas. Além disso, as complexas re-
I ações dos d j am j ct j tos com outros cor"pos I'i to'l óg'i cos a el es

associados ou neles contidos, parecem indjcar que esses de-

pós'i tos sedjmentares tjveram suas formas orìg'i na'i s modifjca
das por mecanismos s'in-e/ou põs-deposìc'i onais.

Contudo, a geometri a desses corpos pode ser me-

I hor observada em aì guns afl oramentos de duas faces que não

exibjam evjdências de deformações p1ãsticas'intensas. Conse

quentemente, a relatjva sjmpì ìcidade das reìações estratj-
grãfìcas das sequências locais permjtju verjf icar que diver
sos corpos de di am'i ct j to possui am f ormas I enti cul ares ou ta
bul ares.

Espessuras. As espessuras indivjdua'i s dos corpos

de diam'i ct'i tos variam grandemente. As nlajores eSpeSSuraS u-

n'itãrias verificadas foram medidas nos perfís Itarar6-Taqua
rituba (SP-2Bl ) e Capão Bonjto-ltapetìnìnga (SP-l?7) ' onde

al cançam val ores de até 75 e 74 m respecti vamente. De manei-

ra geral , correspondem a I i toì ogi as de características homo-



geneas, sem quaisquer evidênc'i as de
poucas i ncl usões de outras rochas.

tspessuras menores , aproximadamente entre os i n-
tervalos de 2 a l0 m sã0, contudo, mais comuns, fato, a1ìãs,
iã notado por FRAKts & cR0!^lELL (1969). Foram a.i nda constata
dos corpos estrejtos de l0 a 60 cm de espessura, assoc.i ados
ã sequênci as de aren j tos, si I t j tos ou r j tm.i tos.

Em termos comparati vos , a obsenvação do pai nel da
Fìgura 2 permìte verif icar que a seção med.ida ao Ionqo da
Rodovja Marechal Rondon (sp-300) apresenta um major número
de corpos de d'i ami ct j tos com g randes espessuras i ndi v j duai s ,
20 a 30 m, distribuidos em toda a sua extensão. contrastan-
temente, em toda a ãrea estudada, as maiores espessuras uni
tãrias são regìstradas nas partes inferìor da seção Itara-
ré-taquari tuba (75 m, conj unto A) e s uperi or da seção ca-
pão Bonjto-Itapetìn'i nga (74 m, conjunto D) onde estã concen
trada a ma j or parte dos corpos de di am j ct i tos reconhec.idos
ao longo de cada um dos dois perfís. Na seção med.ida entre
as cj dades de Sorocaba e I tapetì ni nga ( Rodovi a Raposo Tava-
res' sP-270) os diamictitos estão distribuídos desde a sua
base atã o topo, alcançando espessunas de 20 a 30 m, na sua par-
te mõdja (coniunto c). iã nos perfís sorocaba-cerquìlho
(FEPASA), Rodov'i a castelo Branco (sp-zB0) e sa'l to-Rjodas pe

dras, os di ami ctj tos, embora bem representados em termos nu
m6ricos, não apresentam locaìização preferencial e variam
de 5 a l5 m de espessura. Ao ì ongo da Rodov.i a Anhanguera (sp-
330), a característjca falta de afloramentos não permjtiu
que se t'i vesse uma ì déi a ma j s preci sa a respei to do número
de corpos de di ami cti tos e suas espessuras.

estruturas internas
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terem sjdo fejtos apenas
aproxi madamente perpendi

Extensão. Pel o fato dos reconhec'imentos de campo

ao ìongo de seções estratigrãficas,
cul ares à dì reção da fai xa de afl o-
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ramentos do Grupo Tubarã0, a extensão dos corpos de di ami c-
tj tos revel ou ser um parãmetro a refl eti r apenas parci almen

te as di mensões dos mesmos , sendo, ai nda , dj retamente depen

dente do traçado to.pográfico das estradas percorri das.

Dessa manej ra, foram reconheci dos corpos 9uê, pe-

I as adequações I ocai s, sign'i fl'caram afl oramentos consjdera-
dos puntuais, da ordem de alguns metros. 0utros puderam ser
seguì dos por ma j s de 500 m, çleralnlente em trechos de pouca

varìação topogrãfica, revelando-se estes extremamente útejs
nas correl ações 'ì ocai s de pequena d j stãnci a.

Estrat¡ f i cação. A estrat'ifi caçã0, por representar

uma resposta ãs mudanças na sed'imentaçã0, 6 uma estrutura
de grande val ja para a djstìnção dos diamictitos deposita-
dos no continente como tills e aqueìes origìnados por meìo

de retrabal hanrento e depos ì ção s ubaquos a ( FRAKTS & CR0lllELL ,
'r ei3).

0s diamjctitos do Subgrupo Itararã podem ser clas
si fi cados nìegascopi camente em três grupos:

a) Mac i ços: são aquel es de aspecto homogêneo ' nor

malmente densos e coerentes quando não al terados, cuja ma

tr-tz não exjbe qualquer ljneamento ou mudanças mesmo sutís
na textura que poSSam Ser interpretadaS cono estratifj ca-

çã0. Entretanto, alguns desses di ami ctitos, quando al tera-
dos, podem apresentar uma pseudo-estrati fi cação que somente

é ressal tada pe'l a deposição de õxidos, presumivelmente de

ferro ou manganês.

b) Estratif icados: são aque'l es nos quaìs a estra-
tifjcação é uma característjca fís'i ca, conspícua da matriz,
ou cujo aspecto estratjfjcado geral õ resultante da presen-

ça de bancos, lentes ou lâmjnas de s'i ltjtos e/ou arenitos,
dentro de uma matri z de d'i amì ct j to, seja el a, macrosco
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B

Figura 7- DiamicEito estratificado. Ponto 109 da es-
trada Salto-Rio das Pedras. Foto A: vista
geral; Foto Il: detalLre.



p'i camente! estratificada ou nao.

Tai s 'i ntercal ações al cançam uma espessura mãdia de

a'l guns mi I imetros e ocorrem de mane j ra espaçada. Hã s'i tua-
ções, contudo, em que o grande número e a al ta concentração
dessas lâminas conferem ao afloranlento um aspecto rítmico,
como ocorre, por exemplo, no ponto 109 da estrada Salto-R'i o

das Pedras (Figuras 3-7) onde apresentam-se deformadas for-
mando dob ras .

Não raro, alguns bancos ou lentes de pequena con-
tjnui dade I ateral , que ocorrem i sol ados ou ampl amente espa-

çados, al cançam espessuras de atã 50 cfi, possuem grande quan

ti dade de fragmentos de si I tì tos argì ì osos, argì1itos ou mes

mo ritmitos, de aìguns m'i límetros a ? cn de diãmetro e de

forma angular a subarredondada.

A estrat'i f ì cação pode também tornar-se aparente
por causa de enrìquecimento de clastos dentro dos diamicti-
tos (pontos 6¡, 63, 65 da Rodovia Raposo Tavares - SP-270 ,

F'igura 3), ou porque a parte estratjficada contem fragmen-
tos de argi I i to e/ou s'i I t'i to (ponto I da Rodovi a Castel o

Branco, SP-280 e pontos 61, 63, 65 da Iìodov.ia Raposo Tava-
res, SP-270, Figura 3) ou, a'i nda, por conter fragmentos car
bonj zados de vegetai s ( ponto 52 da Rodovi a Anhanguera, SP-

330, Fìgura 3).

c) Foliados: A foì'i açã0, ou fissilidade, ó uma

das característi cas ma'i s comuns dos di am'i cti tos do Subgru-
po I tararé. 0s d j am'i cti tos f ol i ados têm a proprì edade de se

desagregarem em pequenas pl aquetas de al guns mi I ímetros a

poucos centímetros de espessura, ori entados , ao que parece,
paralelamente ã superfic'i e de deposiçã0.

0 aspecto da fo1 i ação I embra a estrutura de ro-
chas x'i stosas e sua origem tem sicio interpretada por djver-
sos autores como relacionada aos processos de deposição
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dos di ami cti tos e/ou ao 'c'izal hamento provocado pel a

ça de geìo sobrejacente (DREIMANIS,1976).

Dobras. Deformações pìãstjcas intrjncadas, sob a

forma de dobras, pr"ìncipalmente, do tipo isoclinal e mono

cljnal , podem ser vistas em alguns diamictitos do Subgrupo

Itararé. Estas ocorrem como zonas estrati fi cadas deformadas

(Fìgura 7), ou são evidenciadas por intercalações clãsticas.
I'luitas f oram 'i nterpretadas por MARTIN (196.l) como resultan-
tes de empuxo g'l acìa'l .

Possuem d jmensões vari ãve'i s , de a'lguns centíme-

tros at-e poucos metros de ampl ì tude, e sua morf o'l ogi a é in¿i

cat'i va do estado hj drop'l ãst'i co desses sedimentos ã 6poca

da formação das estruturas. Raramente são encontradas aS-

socìadas à falhamentos.

Faì has. São estruturas rel ati vamente raras nos se

dimentos do Subgrupo Itararé, sendo que nos d'i ami cti tos es-

tão comumente associ adas aos processos de ruptura de corpos

clãsticos inclusos.

caracteristicamente, os planos de falha apresen-

tam mergulhos altos, sendo o reieito vertical da ordem de

alguns centímetros.

Entre os pontos I0B e 109 da Estrada Salto R'io das

Pedras , Fì gura B, onde s ua ocorrênci a é rel at'i vamente comum

em toda a sequêncj a, tai s fal has apresentam uma íntjma as-

soci ação com sedjmentos que sofreram dobramentos.
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presen

Corpos l¡tolóqicos inclusos. 0s corpos litoìóg'i -

cos 'i nclusos noS diamictitos do Subgrupo Itararã constituem

uma porção aprecj ãvel de mui tos afl oramentos e são extrema-

mente variãvejs ent termos de forma' espessura e distribuiçã0.
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Figura B

ffi ARENrro GRosso

Diagrama parcial do afloramento situado no
Pedras . Di ami cti Los e areni tos do Subgrupo
Linha grossa inferior representando o níve1
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¡.,::...:.I ARENITO FINO A MEDIO
l. -'.'. . -.1 E MTNERATs PESADos

ponto 109 da Es trada Salto-Rio das
Itararã. exibindo falhas e dobras.
da estrada.
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Depós j tos cl ãst'i cos semel hantes , assoc'i ados aos

diam.i ctjtos do Grupo Aqu'i dauana, no sul do Mato Grosso, fo-

ram desc¡i tos por FARJALLAT (1970) que os cons'i derou muì to

importantes para a el uci dação da orì gem dos dj ami cti tos ' An

teriormente,FRAKtS & CR0illELL (1969) iã hav'i am apontado a ex

trema relevãncja do estudo das jntercalações clãst'i caS para

o entendimento dos principaìs processos responsávejs pela

f ormação dos di am'i ct'i tos do Subgrupo Itararé '

Durante oS reconhecimentos de campo foi possível

verificar QUê, lìtoiogìcamente' tais intercalações clãstj-
cas são const'i tuídas , em sua mai or parte, de aren'i tos fì nos

a médios, com grau de seìeção variando de pobre a bom' com

raros seixos isolados. Embora, no geraì, seiam não estrati-
fi cados, um I eve acamamento pì anar ou estrati fi cação cruza-

da pocle ser observado em zonas ma j s 'i ntemperi zadas ' São '
por VezeS, friãveis, com eSpeSSuraS varjando de aìguns milí'
metros a a'lguns metros.

s i I t'i tos podem ocorreLi ncl usos nos d j ami ct j tos e

são de coloração c'i nza esverdeada ou ailìarelada. Possueln quan

t'i dades va¡'i ãve'i s de argi'l a e m'i ca, sendo mi croscop j camente

estratjfjcados oU, majs comumente mac'i ços' Clastos isolados

são ra ros .

Intercal ações centimét.i cas de rj tmj tos consti -

tuídos de lãminas milimétricas alternadas de argìf ito escu-

ro e siltìto amarelado' com eVentuais clastos'i solados' fo-

ram encontrados em vár'i os afloramentos. No ponto 72 da rodo

vja Capão Bonito-Itapet'i nìnga (SP-127) alcançam até 20 cm

de espessura e repetem-se em vãr j os níve'i s dentro do di ami c

tjto, alguns deles dobrados. Nas partes superìores desse a-

floramento al cançam espessuras de 2,5 m'

corpos congl omerãti cos não estrati fi cados al can-

çam localmente espessuras de até 2 m, apresentando-Se'usual

mente, como I ei tos descontinuos na base de corpos arenosos '
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Seus cì astos são constjtuídos, domjnantemente, de rochas crjsta-
linas, semelhantes aos dos diarnictitos, envolvidos por uma

matri z de areni to f el dspãti co, pobremente sel ec'i onado.

Embora sejam raras, a'l gumas estruturas sedjmenta-
res que incluem acarnamento gradat'ivo, estrat'ifìcação cruza-
da, I i neação de partì ção e estruturas de sobrecarga, pude-

ram ser reconhecjdos no interior dos corpos clãst'i cos ou ao
'l ongo dos seus contatos com os djamjctitos.

0s contatos entre os corpos i ncl usos e os di amj c-
t j tos que os envolvem são bruscos , ma'i s raramente erosi vos ,

exceto em aìguns casos em que o contato superior da 'i nterca
ìação e eros'i vo.

De acordo com suas fonmas os corpos litológicos
inclusos podem ser class'i ficados em vãrjos grupos:

a ) Camadas e lentes : vãr'i os tì pos de camadas e

corpos I enti cul ares ocorrem 'i ntercal ados nos d'i ami cti tos.

Camadas de arenito de granulação fina a nródia,
maì s raramente grossa ou congl onleráti ca, pobremente sel ec'i o

nada, de cor vermel ha amarel ada, flâci ço ou estrat'i f i cado,

al cançam a'l guns metros de comprìmento e vari am de aìguns cen

tímetros a ma j s de 2 nletros de espessura. Ern al guns casos a

presentam comportamento I enti cul ar, vi sto serem pouco per-
s'i s tentes I ateral mente.

As I entes, quando bem i ndi vi dual j zadas, al cançam

atõ dezenas de metros de comprimento, mas, no geral, são me

nores, atinglndo de I a 2 n de espessura' L'i toìogicamente ,

são i dãntj cas ãs camadas e podem ocorrer i sol adas ou forman

do conjuntos de lentes interselec'i onadas.

Algumas lentes, contudo, assunlem f ormatos acanal a

dos mais acentuados e exibenr estrutura gradativa, que varja
desde cong'l omerado ou aren'i to grosso, na base, ôté termos
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granul ométri cos maj s fi nos no topo. Tai s corpos exj bem uma

relativa abundãncia de estratificações cruzadas, tjpo acana
lado, possuem grande quant'i dade de sejxos semelhantes aos
dos di ami cti tos e têm s i do 'i nterpretados como depõsi tos de

canal.

mi cti tos
por causa

turas de

contatos
cionais.

0s contatos basa'i s das camadas e lentes com os dia
podern ser bruscos ou erosì vos, pot vezes conf usos
da grande mistura de Iitologias. Numerosas estnu-

sobrecarga ou recal que são aí encontradas. Já os

superj ores com os di ami cti tos raramente são grada-

Numerosas I entes e camadas ocupam pos i ção hori zon
tal dentro dos dj am'i cti tos. Frequentemente, contudo, são en

contradas deformadas e contorci das sob a forma de dobras,ou
rompidas em vãrios pedalos, possivelmente por esforços de

traçã0.

b ) C i rcu la res: os d j arni cti tos do Subgrupo I tararé
contêm i ntercal ações de seção c'i rcul ar corres pondentes r pFo

vavelmente, a corpos esf ór'i cos ou ci'I índrì cos consti tuídos
de aren'i to f j no a médi o, s'im j l ares em l'i tol ogi a ãs camadas

e I entes i ntercal adas nos d'i am'i ct j tos , das quai s, €m al -
guns casos , parecem ter evol uído, através de proces sos de

est'i ramento e rompìmento.

Aì guns apresentam-se retorci dos e, j nternamente ,

podem ser estruturalmente compl j cados por dobramentos em es

cal a de aìguns centímetros de ampl ì tude. Raramente, peque-

nas.falhas conte¡nporâneas com o dobramento são observadas.
Correspondem, poi s, a estruturas almofadadas ou a bol as de

arei a desenvol v'i das através de processos de deformação atec
tônica ìigados ã compactação diferencial dos sed'imentos.

0utros exempìos podern corresponder a vários tipos
de preenchimentos de canais ou "tuneis" cìlíndricos engìa-
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c'i ais ou subglac'i ais (FRAKES, FIGUEIRED0 FILH0 & FULFAR0,

I 968; R0CHA- CAMP0S , SAAD, SANT0S & 0L I Vt I RA , 1977 ) .

Corpos dessa natureza, loca'l izados no ponto 7B da

seção Capão Bonjto-ltapetin'inga (SP-127) foram jnterpreta-
dos por FRAKtS, FIGUEIRED0 FILH0, FULFAR0 (1968) como pos-
sívejs "eskers" fósseis, assocjados ã ¿epós'itos de canajs
englacia'i s, ou subglacja'i s e de preenchimento de fjssuras
( " c re v a s s e s " ) .

c) Diques e vênulas: os prime'i ros correspondem a

corpos tabulares mais espessos, geraìnlente de arenito, ocor
rentes dentro de di ami cti tos, com ati tude aproximadamente ver-
ti cal . Assemel ham-se ã d'i ques cl ãst i cos , porém um exame ma'i s

acurado não revel a qua'l quer evi dênci a de 'i ntrusão do mate-
rial arenoso.

0utras estruturas de menor porte e de at'i tude va-
riãvel são denominadas "veìos" ou "vênulas" de areia. 0cor-
rem, pon exemp i o, no di ami cti to I ocal j zado no ponto 27 9 da

Rodov'i a Marechal Rondon (Fìgura 3). Ta'is estruturas podem ram'i -
fi car-se complexamente em vãrias djreções, âssunri ndo aspecto ce-
I ul ar (ROCHA-CAMPOS, FARJALLAT & Y0SHi DA, I 968). Compõem-se de a

renjto grosso,mal selecionado, com abundantes fragnlentos de

argi I ì to, os quaìs ã senrel hança de um revestimento,al inham-
se com o ei xo ma'i or paral el amente ãs paredes de d j am'i ct j to.

d) Corpos cuneiformes: o

des'i gnar estruturas tabulares, gera

Sê, de seção triangular, alongadas,
Xo, ramificando-se ãs vezes.

A ocorrenc j a mai s sìgni f i cat'i va desse ti po de es-
trutura localiza-se no ponto 97 da Rodov'i a Castelo Branco
(Fìgura 3), e fo'i descrita por R0CHA-CAMP0S, SAAD, SANT0S &

0Lr\/rrRA (1977).

ternro fo'i utìlizado para
lmente vertìcais ou qua-
estreitando-se para ba'i
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Neste locaì,dojs djam'i ctitos superpostos estão se
parados por uma concentração horj zontal de cl astos , associ a

dos a uma dìscordãncia erosiva no topo do d'i amjctjto jnfe-
rior

As estruturas cuneiformes estrejtam-se para baj-
XO, sub-vert'i calmente, ou ob1ìquamente, variando de compri-
mento,exposto no corte vertjcal, desde .l,60 atã 3 m. Suas

espessuras vari am, no geraì , de cerca de I m, até poucos cen

tímetros; a maior delas tendo cerca de 5 m de espessura.

Suas d'imensões e formas, no pìano horizontal, não

puderam ser determì nadas. Correspondem, âpârentemente,a cor
pos grosseiramente tabuìares, ou prìsmãtl'cos, normalmente
encurvados ou ondulados ao longo de seu comprimento e dis-
postos obì i quamente em reì ação ao p.l ano do corte da estra-
da, segundo, aproximadamente, Sbl-NE e leste-oeste. Todas as

5 estruturas al í encontradas estão truncadas em sua porção
superior peìa superfície de discordância que separa os dojs
di am'i cti tos.

0s contatos laterajs entre os corpos cunejfornres
e o di am'i cti to envol vente são bruscos e ondul ares, ì ncl u indo
expansões e constrì ções, parti cul armente, nas extremi dades

basai s dos corpos, que normalmente exi bem entumec'imentos,em
aìguns casos assoc'i ados a zonas ljmon'i tjzadas.

Três estruturas ocorrentes neste local são s'im-
pìes. Uma quarta estrutura, contudo: pâFecê 1ìgada, lateral
mente, a um corpo grosse'i ramente eì ípti co de areni to congl o

merãti co 'i ncl uido dentro do ntesmo di ami cti to. A j nda uma qu j!
ta estrutura apresenta, no seu topo, diversos ramos de for-
mas e dimensões variadas.

0 material de preenchjmento 6 constituído de are-
nito fino a médio, ãs vezes congìomerãtico,particularmente,
na porção superi or dos corpos. Estes mostram evì dêncj as de
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estratificação subhorizontal, p'l ana ou lìgeiramente encurva
da. Nas proximìdades das estruturas, o dianli ctito inferior
que ci rcunscreve os corpos, no geral , magascop'i camente mac'i

Ç0, desagrega-se em I âmi nas i rregul ares, subhori zontai s,p1 a

nas ou ìigeiramente'i nclìnadas ou curvadas para cima ou pa-
ra baixo.

R0CHA-CAMP0S, SAAD, SANT0S & 0LIVEIRA (1977) ana

I jsaram a natureza dessas estruturas e concl u'i ram por sua
correspondênci a a pseudomorfos de cunhas de gel o desenvol vj
das em solo perenemente congelado (permafrost) durante a gl a

ciação gondvãnica, ou então a preench'imento de fendas de con-
tração sazonaì , que se formam tamb6rn em substrato perìgl a-
c j al de reg'ião desprovi da de cobertura vegeta'l e submet j -
da a congeì amento perene.

0utras fei ções simi I ares ãs acinla referjdas e geo

metri camente i ncl uídas entre as estruturas cunej formes, fo-
ram descritas por FRAKES, FIGUEIRED0 FILH0 & FULFAR0 (1968,
f ig. 2),'i ntercaladas enr d'i anrict'i to, junto a Gramadinho, en

tre os Km )67 e l6B da Rodovia SP-127 (F'i gura 3).

Neste caso, corpos alongados sob a forma de cu

nhas, com paredes quase perpendjculares ao acamamento e alon
gados vert'i calmente, consti tuídos de areni tos e cong'l omera

dos , ocorrem em grande número. Taì s estruturas al cançam al -
turas que variam de 20 cm a 4 m e apresentam espessura des-
de 5 cm até mais de I m.

Todos esses corpos alongados estão quase que 'i n-
tejramente envolvidos por djamjct'i to exceto nos seus topos
onde se unem a uma camada de areni to sobrej acente da quaì

estendem-se para bai xo. 0s contatos basai s com o d j ami ct'i to
são bruscos enquanto que os I atera'ì s , por vezes, podern ser
gradac'i ona j s.

FRAKtS, FIGUtIRED0 FILH0 & FULFAR0 (1968) con-
cl ui rarn que as formas e rel ações geomótri cas dos corpos cu-
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nej formes com o arenjto superjor, sugerem sua orìgenr a parti r
do preench'imento de antigas fissuras enr d'i amjctito conge'l a-
do, desenvolvidas a partir de "crevasses".

a) Formas complexas: além das estruturas jã refe
ri das, corpos clãst'i cos intercalados nos diamictitos podem

apresentar-se com f ormas mu j to compl exas ,'i nterdi gi tados com

outras Iito'l oE'i as além dos djarnìct'i tos, e com seus l'imjtes
pouco prec j sos.

Al guns parecem representar porções de corpos are

nosos rompìdos e complexamente deformados (Fìgura 3).

CaracterÍsticas e distribuição dos cl_a?.!o-.:. 0s

clastos constituem um dos elenrentos mais caracterist'i cos dos

di ami cti tos do Subg rupo I ta ra ré , em cuj a cons t i tu ì ção es tão
presentes em proporção muì to vari ãvel que pode ati ngi r 30%

em volume (LEINZ,1937; MARTIN & BJ0RNBtRG,1959, R0CHA-CAM

P0S, 1967; LANDIM, 1970).

Na ãrea estudada não fo'i feita quaìquer tentati-
va de aval'i ar quanti tati vamente a proporção de cl astos em

re'l ação ã matriz. Estes parecem varì ar grandenlente em quan-

tidade em relação ã matriz dos djamictitos estudados, sen-

do, no geral, de raros a comuns. MARTIN & BJ0RNBERG (1959),
contudo, mencionam a porcentagent de 29'/" de clastos em volu-
me em di ami ctj to num pequeno val e pré-gl acì a1 ao norte de

Jundiaí.

a) Distribuição: De maneìra gera'l , os clastos djs
põem-se caoti camente na ma'i ori a dos corpos de d'i am'i ct'i to es

tudados. 0utros tì pos de di stri bui ção espaci al encontrados
ref erem-se a concentrações c.i rcul ares (esf érì cas ? ) e I inea-
res (planares).

. Concentrações c'i rcul ares de cl astos corresponden
tes provavelmente a "bolsas" ou aglomerados, de forma mais
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jrregular, sem contatos nit'i dos com a malriz dos d'i amjcti-
tos, foram encontrados, por exernplo, no ponto 65 da Rodov.ia
Capão Bon jto-ltapetìn'i nga (SP-127), (Fìgura 3). Assemelham-
se ãs concentrações gìobulares de se'i xos descritas por FAR-

JALLAT ( 1 970) em di amj ctj tos do Grupo Aqui dauana, êm Mato
Grosso. De acordo com esse autor, ta'i s tìpos de agìomerados
poderi am i nd'i car, dados os seus contatos d'i f usos , acúmul os

subaquosos de clastos que não puderam se dispersar totalmen
te na matri z dos di ami ctj tos por movjmentação posteri or. 0s

contatos graduai s com os di ami ct'i tos seri am 'i ndj cat'i vos de

estado ai nda bastante p'l ãst'i co desses ag'ì omerados , os quaì s

poderiam ter sido deposìtados por correntes de turbidô2, ge

los f lutuantes, ou a part j r do derretimento.,no fundo do Cor-
po aquoso, de blocos de geìo afundados peìo peso da carga
de sed'imentos neles contida.

Alinhamentos horizontajs, ou quase hori zontajà,
correspondentes ã concentrações pl anares de cl astos são de

doi s ti pos. Em al guns casos , como no ponto I 67 da Rodovi a

Marechal Rondon (SP-300; F'igura 3), clastos centimõtrjcos a

I i nhados di spõem-se paral el amente, e mai s ou menos regul ar-
mente, a pl anos de estrati f ì cação vi síve'i s na matri z areno-
sa e rel at j vamente sel eci onada do di am'i cti to.0ri gì naram-se,
ao que parece, da ação de " I avagem" de dj ami ctos atrav6s da

ação de ãgua corrente (DREIMANIS, 1976).

0correm também casos de d'i stri buì ção pref eren-
cial l'inear de clastos de tamanhos varìáveis, de centim6tri
cos (seixos), até matacões (maìs ou menos I m de dimensão

máxima),ìntercalados entre dois djamictitos e dispostcls ao

longo de superficies de djsconformjdade, ou incluídos den-

tro do mesmo corpo de dj ami cti to.

No ponto 97 da Rodovi a Castel o Branco (SP-280; F'i

gura 3), dois d'i amjctjtos de espessura mãx'ima coniunta de

cerca de 4 m superpõem-se, Sêparados por uma superfíci e ero
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s j va i rregul ar e I i gei ramente 'i ncl i nada, ao 'l ongo da qual
ocorre um al'i nhamento de cl astos de tamanho e natureza va-
rj ados ( R0CHA-CAMP0S, SAAD, SANT0S & 0LI VtI RA , 1977 ,fig.2).
A composì ção dos cl astos coi ncj de com a do dì ami ctj to i nfe-
rior, razão peì a qual supõem-se que representem um tipo de

concentrado derivado da remoção dos fjnos interstjc'i ajs du-
rante a fase eros i va que precedeu a depos i ção do di ami cti to
superior.

Em outros dojs loca'i s da ãrea jnvest'igada,as con

centrações I i neares de cl astos ocorrem dentro de um únì co

corpo de d'i ami ct j to. Em Jum'i rim, cerca de 200 m ao s ul da

estação da FEPASA, tal tìpo de estnutura pode ser observada
ao ì ongo de doi s cortes paral elos da ferrovì a( R0CHA-CAMP0S,

FARJALLAT & Y0SHIDA, 1968, fig. l4-15; R0CHA-CAMP0S, SANT0S

& SAAD, 1972, fig. 10). Na face oeste do corte, melhor ex-
posta, a concentração horizontal pode ser seguida por cerca
de 50 m, embora na extremidade sul do al jnhamento este seja
mais dif i ci lmente d jstìnguível, por causa da maior d'i sper-
são vert'i cal dos cl astos. No resto da exposìçã0, contudo, a

dìsposìção linear dos se'i xos 6 claramente v'i síveì, enlbora
estes possam, êffi aìguns locais, estar separados de 2 a 3 m

hori zontal mente. Em outros pontos em que a concentração õ

maì or, podem ser notados casos de 'imbrì camento.

Como no caso anteri or, a compos i ção dos cl as tos
é vari ãvel , porãm semel hante ã ¿os outros cl astos rel ati va-
mente raros e di spersos caoti camente no di ami cti to.

Vãri os cl astos da concentração mostram suas su-
perfici es superi ores bi sel adas e portando estri as e sul cos

ori entados paral el amente entre s j . 0utros tì pos de marcas g
rosi vas foram também veri fi cadas sobre a superfícj e supe-
rj or pì ana de um matacão ( R0CHA-CAMP0S, FARJALLAT & Y0SHIDA,

1969a, b).

Uma s'i tuação mu'i to semel hante ã ac'ima descri ta
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f o j ai nda observada em doi s cortes paral e'l os da Rodovi a SP-
l0l, entre os km 35 e 36 (R0CHA-CAMP0S, 0LIVEIRA, SANT0S &

SAAD, 1976, fig. 2). Neste local, dois alinhanlentos horjzon
ta'i s e superpostos de cl astos ocorrem separados por cerca de

2 m, dentro do mesmo d'i ami ct j to. Na f ace sul do corte da ro
dovi a, o al'i nhamento superi or pode ser observado ao longo de,
pel o menos, B0 metros. E notãvel a reti I'i neari dade da estru
tura formada por concentração de seìxos, blocos e matacões
mais ou menos densamente dìspostos. A djspersão vertical dos
clastos é mínjma (menos de 0,5 m), e em aìguns pontos de

maior densidade foram constatados clastos 'inlbri cados.

0 al ì nhamento i nferi or mantõm as nìesmas caracte-
rist'i cas bãsi cas do primei ro, porénr expõem-se ao ì ongo de

cerca de 60 m.

0 exame dos cl astos dos doi s al i nhamentos reve-
lou que muitos apresentam suas superfícies superiores pìa-
nas ou facetadas, mui tas del as j ncl'i nadas ern dì reção ao

sul. Podem conter estrias subparalelas ou em retículo, ôs

primejras paralelas ao e'i xo maior dos clastos sobre os quais

0correm.

R0cHA-CAMp0S, FARJALLAT & y0SHI DA ( 1 968) , R0CHA-

CAMP0S,0LIVtlRA, SANT0S & SAAD (1976) e R0CHA-CAMp0S,SAAD,

SANT0S & 0LIVEIRA (1977) d'i scut'i ram a provável orìgem dos a

l'i nhamentos de cl astos acima referi dos, que correspondem,
provavelmente, a pavimentos de clastos ("boulder pavenìents" ,

FLINT,1957; l96l).

No prìmeiro caso de pavimentos jn+,ertilit'i cos,
a concentração de clastos parece ser devida a vãrios pro-
cessos de erosão superfic'i al de um tjll depos'i tado anterior
mente, durante a fase de estagnação da geì ei ra, segui da de

seu rejuvenescimento que provoca a reori entação dos cl astos ,

bi sel amento do t j I I 'i nf eri or e es trì ação dos clastos (FLI NT,

1957, l96l; DRtIMANIS & RtAVtLY, 1953).
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A origem das estruturas do segundo tipo, isto é,
i ntrati I íti ca, é mai s controverti da. De acordo com a I i tera
tura (H0LMES, l94l; DREIMANIS & REAVtLY, 1953; DREIMANIS,
1976) elas formar-se-'i am através de processos relacionados
com a d j nãmi ca de uma ge'l ei ra em mov'imento, podendo i ncl ui r
aplastamento de um ti'l I atnavés de pìanação ou cizalhamento
de detri tos em movimento rel at'i vamente mai s rãpi do abajxo de

uma geleira cìue se move, e enosão seletjva engìacjal ou sub
g'l aci a'l de particul as f j nas ao redor de cl astos mai ores ,

que permanecem fi xos sob a forma de um pavìmento.

Do acima discutido percebe-se claramente o enor-
me 'i nteresse paleocl imãti co e paì eogeogrãfj co dos pavimen-
tos de clastos. são eles extremamente úte'i s no estabeleci-
mento da dì reção e sent'i do do f I uxo I ocal do geì o durante a

depos'ição gì aci al (DRtIMANI S & REAVtLtY, 1953; ELS0N,l957).
De acordo com DREIMANIS (1976) a variedade intratjlítica de

pavìmento de clastos estari a associada a tiIIs basa'i s.

b) Compos i ção: a composì ção médi a dos clastos con

tidos nos djamjctjtos da ãrea estudada parece não variar
grandemente. Quartzitos, granìtos e gnaisses constituem, se
paradamente ou em conjunto, pelo menos 40-50% dos clastos
(LEINZ, 1937; R0CHA-CAMP0S, 1967; LAItDIM, t970). R0CHA-CAM

P0S, 0LIVEIRA, SAAD & SANT0S (1976) estudaram pormenori zada
mente a compos i ção dos cl astos de um d j ami ct j to l ocal'i zado
perto de Capìvari, entre os kms 35-36 da Rodov'i a SP-l0l , e

que cont6m os pav'imentos de clastos jã discut'i dos acima.

0s resul tados obtj dos por esses autores ( tab. I )

i nd j caram a presença de al gumas I r'toì ogi as pecul'i ares entre
os clastos, dentre as quais arcõs'ios vermelhos e violeta
(até 44%) e quartz'i tos vermel hos e v'i ol eta (até 24 ,5%) . Des

tes úl tjmos não se conhecem, até o presente, afl oramentos
exten s os no embas amen to pré- camb ri ano a I es te da Bac i a do



Paranã, de onde parecem ter provì do.

.c) Tamanho: a ma'i or,parte dos clastos dos diamic
titos exam'inados exibe um dìâmetro máxjmo cujo valor vari a

de 2 a l0 cm. Megaclastos de I a 3 m parecem ser raros.

d) Forma: predomi nam entre os di am'i cti tos da ã-
rea em estudo, clastos esferojdais, talvez a forma mais co-
mum ( - 60%), at6 a romboédrica (MAU, 1958; BJ0RNBERG,1965),

com o desenvol vimento eventual de facetas. LANDIM ( I 970) re
f ere-se a presença de se'i xos com f ormas arredondadas , seme-
I hantes a sei xos fl uv'i a'i s.

e) Estrias: a raridade de clastos estriados nos

di ami ctj tos do Subgrupo Itarar6 tem si do i nterpretada como

provavelmente decorrente da raridade de rochas "moles" ma'i s

apropri adas ao estri amento, ta j s como: f ol hel hos , cal cãr'i os

e xistos (LEINZ,1937). MAU (1958) demonstrou, contudo, que

no norte do Paranã o quartzi to consti tu'i a 'l'i to1 og'i a mai s

comum entre os cl astos estri ados.

Na ãrea do presente trabal ho R0CHA-CAMP0S, 0LI-
VEIRA, SANT0S & SAAD ( 1 976, tab. 2) observaram estri as em

até 48% dos seixos de um diamjctjto local jzado junto a Capi

vari ( Rodov'i a SP- l0l , km 35- 36 ) .

0s resul tados dessa pesqui sa basearam-se no exa-
me de 310 clastos e são bastante comparãvejs aos obtidos
por l^ltNTt,l0RTH (1936) em um estudo de formas e feições super
f i ci ai s de cl astos de ti I I s p'leì stocêni cos .

0 tipo predominante de estrj as neste caso(e, pfo
vavelmente, na maiorja dos diamìctitos da ãrea) 6 o subparale-
I o, orientado, no gera'l , paral al el amente ao ei xo ma'i o r dos

cl astos al ongados. 0utros tì pos encontrados foram, em ordem
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decrescente,
paralelo.

De a co rdo
ros tìpos de estrias
cial, enquanto o tìpo
ã atividade tectõnìca

reti cul ado

TEXTURAS. 0 termo "textura" de uma rocha refere-
se a sua constituição física. No caso das rochas sedimenta-
res clãsticas, guê possuam uma variação ampl.a nos tamanhos
das partículas, o materi al const'i tuinte pode ser subdivid'i -
do, de manei ra convenjente para fjnal idades descrj tìvas, em

"granulos" (ou clastos) e "matrì2". Nesta distinçã0, contu-
do, não está ì mpì íc'i to, a pri oni , nenhum tamanho parti cul ar
da fração mais grossa, po'i s os termos granulomõtrìcos mãxi-
mos e míni mos referem-se ao tamanho rel ati vo e a di stri bui -

ção das partículas constituintes da rocha.
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caótico seguido de perto pelo

com t,JENTl^l0RTH ( I 936 ) esses doi s primei
são mais característ'i cos de ação gla-
paral el o é trequentemente assocj ado

( FRAKES & CR0l^lTLL, 1 969 ) .

De acordo com DRtII4ANIS (1978), o termo "t'i l l ",
do ponto de vi sta sedimentol õg'i co, tem s j do empregado para
caracterizar depósjtos glaciais clásticos constjtuídos de

uma mi stura heterogênea de fragmentos de rochas e mì nerai s

de composição ljtoìógìca, tamanho e forma variados.

Essa ampl a varì ação no tamanho das partícul as re
sul ta da comj nui ção, por processos de abrasão e tri turamen
to, do material incorporado e transportado pe'l as geleiras.
Como resul tado desse processo, os componentes I ít'i cos do ma

terial transportado definem dois intervalos granulométricos
pri ncì paì s: um del es caracteri za uma fração maj s grossa cons

tituida de grãnulos e clastos, enquanto que o outro,mais fi
ño,6 referjdo como matrjz. Contudo, o volume e a granulome
tria de cada jntervalo depende da distãnc'i a do transporte
gl acì a'l , da l i to'l ogi a dos const j tui ntes cl ãsti cos ,ou do grau
de comjnuição (DREIMANIS & VAGNERS , 1972).
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0s ti I I s pl ei stocêni cos do hemi sféri o norte têm
s'i do intensi vamente estudados durante as úl timas dãcadas e

toda uma varìação de critõrios tem sjdo empregada nas tenta
tivas de descrevê-l os e corre'l acionã-l os.

0s métodos que vôm sendo empregados com sucesso
no estudo desses ti I I s i ncl uem aquel es baseados nas textu-
ras (matriz e proporção de clastos), composição I jtoìógica
de um determinado intervalo granulom6tri co, "fabri c" dos
clastos e composição mineralóg'i ca.

0s diam'i ctitos do Subgrupo Itarar6 são,basicamen
tê, compostos de uma matrj z e de uma f ração ma'i s grossa d j s

persa. Exj ste uma gradação compl eta desde matacões at6 par-
ticul as tamanho argì I a mas , para propõs j tos des crj ti vos , to
do o material maior que 2 milimetros de d'i âmetro foj consj-
derado sob o títul o de " cl astos " e as partícul as menores fo
ram class'i ficadas como matriz.

Ta'i s di ami cti tos são consti tuídos de uma m.i stura
finamente granulada prìncìpalmente de nrjnerajs micãceos e

argi I osos r Çuôrtzo e feì dspato que preenche os espaços en-
tre os grãos maiores. 0s fr"agmentos de rocha são constituí-
dos dos mesmos ti pos de rochas dos grandes c'l astos: grani -
to, gna'i sse, quartzito, QUôrtzo de vejo, rochas metamõrf.i -
cas, etc.

A anãlise da l'i teratura a respeito das caracte
rísti cas sed'imentol õgì cas dos di ami cti tos do Subg rupo I tara
F6, mostra que os dados tem s'i do ut'i Iizados não só para fi-
nal'i dade de determ'i nação de fãc'i es desses djamjct'i tos, como

tambãm para caracterì zação de processos sed'i mentares ( e.g. ,

LANDI M & FRAKES , l96B; LAN DI M, 1970; FRAKES & CROtltLL,1973).

. Na presente di ssertação a i nvest'igação a respei -
to das características sedimentolõgìcas e l'i toìóg'i cas dos

d'i ami ct'i tos foi expandi da, j ã que houve oportun'i dade de co-
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leta s'istemãtica extensiva de amostras ao 'lorrgo de todas as

seções. Dessa manejra, todos os diamjctitos reconhecjdos e

afl orantes , aos quai s se teve acesso, foranl amostrados , o

que prop'i ci ou a obtenção de um vol ume mui to g rande de dados .

Estes dados, contudo, serão tratados aqui de duas manej ras:
a) pura descri ção em termos de caracterì zação I i tol ógì ca e

b) aprovei tamento dos mesmos para caracterì zação de fãcj es

segundo métodos que têm sido propostos na I i teratura.

Metodologia. A identificação dos processos sedi-
mentares que control am a depos ì ção das rochas sed'imentares
cl ãsti cas é facj I i tada, desde que possa ser obti da uma esti
mati va objeti va dos parãmetros granul ométri cos dess as ro-
chas.

No caso específico da sedimentação em ar¡biente
g'l aci al , os sedimentos depos ì tados a part'i r do geì o remo

bj I j zados ou não, penecontemporaneamente, peì a ãgua 
- 

são

os que melhor se prestam a esse tipo de abordagem, em vista
do ri co dote de característi cas vari ãve'is que apresentam,re
sul tantes de ampì o expectro de materi ai s rochosos que são

incorporados pela ação glacìaì.

Com o jntuito de obter dados a respe'i to da compo

si ção granul ométri ca da matri z dos di ami ct'i tos do Subgrupo
Itararã, foj posto em prãtì ca um p1 ano ,de col eta s i stemãti
ca de amostras que engì obou, prati camente, todos os d'i am j c-
t'i tos reconheci dos durante os trabal hos de campo. 0 proces

samento ulterior em laboratório de todo o materi al coleta-
do, permi ti u refi nar as des cri ções de campo , vj sto que uma

caracterì zação mai s compl eta da textura da matri z dos di a-

m'i ct'i tos pode então ser obt'i da.

No que concerne, êSpec'i ficamente, as tácnjcas de

amostragem emp regadas , a I guns cu'i dados foram tomados qu anto
ao estado das amostras e quanto ã I ocal i zação destas no a-



floramento.

No primei ro caso evi tou-se obter amostras
'intemperizadas, pois a desagregação das partículas
somada ã ¿ecomposição do9 feldspatos, poderÍa causar
vj o da di stri bui ção granul om6tri ca em dì reção ãs

mai s f i nas.

0 segundo fator considerado diz'i a respejto a si-
tuação geolõgica representada no afloramento. Assim, quando
o pacote de dj amj cti to apresentou-se macroscopi camente maci

Ç0, a coleta foi fe'i ta aleatorìamente na horjzontal , mas re
presentando, contudo, uma sucessão vert'i cal contínua, de mo

do que toda a espessura afl orante foi representati vamente a

mostrada. Entretanto, nos casos em que foj possíve1 i denti
f icar uma sucessão de i nterval os com característ'i cas prõ-
prìas, sjtuação esta que conferi a um certo aspecto estratj-
f i cado ao af I onamen to, usou-se a t6cn'i ca da amos tragem es -
tratifìcada, na quaì cada amostra fo'i selec'i onada aleatoria
mente dentro de um i nterval o prõ-determj nado.

0s trabalhos de laboratõrio incluiram anãlises
granul om6tri cas das ?62 amostras col etadas durante os traba
I hos de campo, as quaì s foram processadas de acordo com a

metodoìogìa normalmente utilizada peìo Laboratórjo de Sedi-
mento'logìa do Departamento de Paleontologìa e Estratìgrafia
do Insti tuto de Geocì ênci as da Uni vers i dade de São paul o,j ã

pormenorizadamente descrita por C0IMBRA (1976).

Tal metodo'l ogì a ì mpl ì cou na tomada de uma porção
em peso de 35 gramas de cada amostra as quaìs, Sêparadamen-
te, foram desagregadas manualmente em almofarjz com auxíl.i o

de um pì stì I o com ponta de borracha. A seguì r, as amostras
foram homogene'i zadas por meio de agitadores de pãs rotat'i -
vas e processadas por pjpetagem e peneiramento. Dessa forma
conseguiu-se um dimens'i onamento das particulas entre 0,062
e 0,004 mjlimetros de dìâmetro, com uso da pjpetagem, e en-
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tre 4,0 e 0,062 mi I ímetros de di âmetro pel o pene'i ramento. A

escal a granul ométri ca uti I i zada foj a de WENTl^l0RTH (1922 ín
suGUI0, 1973).

0s parâmetros granul om6trj cos foram cal cul ados a

partìr das fórmulas de F0LK & l^lARD (1957) e para os cãlcu-
los necessárjos fo'i utilizado o programa LABSE, em lingua
guem F0RTRAM IV, de autorja de YAMAM0T0, SUGUI0 & C0IMBRA

(no pre'ì o). Por meio desse programa foram obtìdas as porcen
tagens de cada cl asse granul om6tri ca, as porcentagens acunìu

I adas , al ém dos parâmetros estatíst'i cos para a di stri buì ção
total e dìstrjbuição areia.

Apõs a obtenção dos dados sedimento'l õgjcos, al-
guns agrupamentos de amostras foram então estabel eci dos com

base na dìstribuição estratigrática dos diam'i ctitos, tanto
nas col unas estratigrãf ì cas, conìo nos con juntos l'i toì ógì cos
'ident j f j cados por SAAD (1977). Para cada um desses agrupa-
mentos as porcentagens das cl asses granulomátri cas arei a,
si I te e argi I a, foram ì ançadas em dì agramas tri angul ares pa-

ra classifjcação de sedimentos clãstìcos de SHTPARD (1954).
Tal procedimento teve por objetivo veri fjcar se a djstri buj-
ção dos atri butos granul onr6tri cos da matri z dos dj amì cti tos
poderia exibir algum padrão eventualmente relacionado ao

cond'i cionamento geolõgico, que pudesse ser re'l evante para o

escl arecimento de pr^obl emas rel acjonados ã fãcjes, paleogeo
grafìa e processos depos'i cionajs dos dìamìctitos do Subgru-
po Itarar6.

A fim de comparar, QUôntjtativamente, os atribu-
tos granul ométri cos da matri z dos dj amj ctj tos e sua dj stri -

bui ção areal , f o'i uti I i z ado o m6todo es tatís t'i co de correl a

ção denominado anãlise de agrupamento ("cluster analysìs").
Este m6todo ã extremamente úti'l para este propós j to , poi s

f ornece um dendrograma onde são organi zadas , h'i erarqu'i camen

tê, as vãr'i as medi das de s'imi'l ar j dade entre as vari ãvei s u-



ti I ì zadas.

Na atual pesqui sa foram uti I i zados dados da fre-
quênci a dos parâmetros estatístj cos de F0LK & t^lARD ( ì 957 ) e

da frequêncj a percentual das cl asses granul ométrj cas de

l{ENTW0RTH (1922), obtidos através das anãlises sedjmentolõ-
gi cas real i zadas. Para o seu processamento em computadon,
os dados numér'i cos f oram reun'i dos em di versos agrupamentos
que representavam os di am j ct j tos I ocal'i zados em cada seção
e ao 'l ongo de cada um dos con j untos I i tol óg i cos reconhec j -
dos por SAAD (1977 ) .

Resultados: 0s diagramas trìangulares exibidos
nas Fì guras 9 e l0 ev'i denci am um predomin'io da contrì bu'i ção
relatjva da fração sjlte na composição da matriz dos diamic
tjtos, assim como uma signjficat'i va contri buìção percentual
da f ração arenosa e, ma'i s raramente, da argi l osa.

Coinparando-se os dados sed'imentolõgicos acima com

outros di sponíve'i s na I'i teratura, veri f j ca-se que a compos i

ção granulom6trjca da matri z dos dìamjctitos do Subgrupo Ita-
raré ( Fi gura I I ) , da ãrea estudada, assemel ha-se em muj to ã

de ti I I s pì eì stocêni cos do hem'i sf érjo norte.

Neste sent'i do, o djagrama exib'i do na Figura 12 é

bastante ilustrativo, pois permite verifjcar que em mais de

mi l anãl i ses sed'imentoì óg'i cas da matri z de ti l l s da Amõr'i ca

do Norte a mai or parte dos consti tuì ntes é representada pe-
la fração s'i lte. De acordo com DREIMANIS (ì978) a matrìz de

tajs tills contém, no mínjmo, 25% de silte enquanto que as

f rações arei a e argì ì a contri buem com proporções mín'imas de

3% e 1% respectivamente.

Por outro I ado, a anãl i se de frequênci a dos parã
metros es tatísti cos ev'i denci ou que as amostras aquì anal'i sa

das apresentam-se, na di strj buì ção total , com o di ãmetro mé

dio variando de silte grosso ã silte médìo, e com grande se
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Figura 9 - Diagramas triangulares mostrando as com-
posições granulom6tricas da matriz de dia
mictitot ão Subgrupo Itarar6,localízadoã
nos conjuntos Litol6gicos A e B.
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CONJUNTO D

Figura 10 - Diagramas triangulareB mostrando as composi-
çóes granulom6Ericas da matriz de diamictitos
do Subgrupo Itararã localizados nos conj untos
Litológicos C e D.
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coNJUNTOS A,B,C e D
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Figura 11 - Diagrama triangular mostrando as composiçoes
granulom6Ericas da matriz de diamicEi tos do
Subgrupo Itararé da -area es t udada, baseadas em
262 anãlises sedimentol6gi cas .
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Figur a 12 - Composiçao granulomãtrica da matriz de tilLs da
América do Norte, baseada em mais de 1.000 anã-
lises sedimentológicas, segundo DREIMANIS (1978) .
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'leção vari ando de mui to pobremente sel ec

sel ecj onada. No i nterval o areì a, contudo
6, predominantemente, de areia fìna e a

bremente selecjonada ã, prìncìpalmente,
c'i onada.

A anãl i se dos dendrogramas resuì tantes da anãl j -
se de agrupamento ("cluster ana'ìysis"), demonstrou ser pos-
sível estabelecer níveis de sim'i I aridade cons'i stentes entre
os atrjbutos granulométrjcos da matriz dos diamjctítos. Con

tudo, a ocorrênc'i a i nd j scrimi nada de d j ami cti tos de caracte
risti cas sed'imentol õgi cas correl ac'i onáveì s , ao ì ongo de to-
da a extensão dos con j untos I 'i to'l õg i cos e das seções , não
permitiu que se identjficasse qualquer padrão na d'i strjbuì-
ção estrat'i grãtica dessas rochas:

0s val ores numéri cos dos parãmetros estatísti cos
de F0LK & l^lARD (1957), obtidos das anãl jses sed jmentolõg'i -
cas, foram, aìnda, lançados no grãfico de SAHU (1964), onde
estão dispostas I jnhas de demarcação entre os djversos am-

b'i entes de sed'imentaçã0, assim como as'i ndjcações dos senti
dos de decréscìmo da energ'i a e da f I ui dez do me'io

Como pode ser observado na Fì gura I 3, a major par
te dos pontos concentrou-se entre as Iinhas de demarcação
do ambi ente fl uvi al . Esse ambj ente, contudo, é mui to varj ã-
vel em suas características, ex'i bindo ampìas mudanças nos

fatores de flujdez ê, prìncìpalmente, nos energõticos.

Entretanto, em se tratando de di am j cti tos ,as d'i s

pos ì ções dos di versos pontos no grãti co, i ndependentemente
das suas rel ações com os amb'i entes de sedimentação, demons-
tram que es s as rochas foram deposi tadas sob as mesmas cond i ções me

dianas de v'i scosjdade. As variações na energia, tambõm cons-
tatadas poderìam jnd'i car a atuação maìs efetiva do carãter
selecionador da ãgua.
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nas sequênc'i a glacígenas depende, em escala reg'i onal , da

mane'i ra como ocorre a erosã0, do transporte dos sed jmentos

e do f I uxo da ge'ì ei ra consi derada. 0 entend jmento das vari a

ções I aterai s e vertì ca'i s 'e, portanto, de f undamental 'impor

tãnc'i a para a djstìnção sistemãtjca dos vãrios subambientes
glacja'i s, os quaìs, quando tratados coniuntamente,podem for
necer o quadro pa'ì eogeogrãfico de uma determinada ãrea du-

rante um determ'i nado 'i nterval o de tempo.

Grãfico cle SAHU
Subgrupo Itarar6

o,2

RELAçõES ESTRATTGRÁFrCAS. A vari ação

MAR RASO

(I964) para diamictitos
da ãrea estudada.

Em uma escala local, contudo,
pac'i al estã nrais estrejtamente relacionada
sição dos sedimentos, o qual , por sua vez,

tO,0

do

espaci al

essa var.laçao es-
ao modo de depo-

ã ¿etermj n ado pe



I o esti I o do avanço e do recuo da qel ej ra.

Ate o presente momento os d'i am'i cti tos do Subg ru-
po Itararé foram aquì descritos em termos da caracterìzação
granulométrica da matriz e da descrìção dasestruturas a eles
rel aci onadas. Pel o fato desses di ami cti tos ocorrerem i nseri
dos em con j untos I i to'l óg'i cos que parecem caracter j zar se-
quôncias, foi fe'ita uma tentatjva de classifjcação dessas
sequências cuja finalidade foj veri fjcar a existênc'i a, ou

não, de comb i nações entre os depõs i tos sedi mentares e o pos

sível grau de variação.

Para tanto, foram exam'inadas as sequêncjas Iito-
'l ógicas representadas nas colunas estratìgrãfjcas, Fìgura 3,
e nos afl oramentos I evantados em detal he no campo. Procurou-
sê, dessa manei ra, verì fi car o modo de ocorrôncj a dos di a-
m j cti tos , cons'i derando-se os tì pos de rochas assoc j adas e a

forma sob a qual essa assocì ação ocorre, al ãm dos seus con-
tatos superi ores, inferiores e laterais.

As anãl jses locais de ljtologia, onde as sequôn-
ci as encontradas no campo não estão reconstj tuídas a 'l onga

d'i stãnc'i a, i ndi caram que os d'i amì cti tos ex j bem contatos ba-

sai s e superi ores do ti po brus co i rregu'l ar, mai s raramen te
erosivo, prìnc'ipalmente para arenjtos de granuìação m6dia.
Contatos com siltitos, ritnritos e folhelhos ocorrem em. me-

nor número e, normalmente, são bruscos ou, ajnda, erosìvos.
tmbora ocorrarn rel ações de contatos gradaci ona j s com vãr'i as

Iìtologias, a sua caracteri zação torna-se djfíci'l dada a

grande mi stu ra de I'i to'l ogì as e o grau de al teração dos afl o

ramentos.

0s areni tos são donri n antemente feì dspãtj cos , ver
mel ho-amarel ados e exi bem grandes vari ações granul om6tricas,
estando presentes todos os parâmetros da fração arej a. 0

grau de seì eção vari a de medi ano a extremamente pobre, sen-
do os arenitos finos normalmente bem selecionados.
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corpos arenosos assumem formas de canai s , I entes
e camadas de aspecto normalmente maci ç0. Aìcançam espessuras
i ndj vj duai s de 5 m embora mai s comumente fi quem res tri tos a

vari ações de I a 2 n. contêm estratj fi cações cruzadas dos tj
pos acanalado, pìanar ou tangencjal.

Intercalações arg'i 'l osas e/ou s.i I tosas são f re-
quentes e, ao que parece, atuaram como níveì s preferenci ai s

para o desenvolvimento de deformações hidroplãsticas.
0s s'i I ti tos exi bem cores amarel adas ou ac'i nzenta

das, possuem quantidades variãveis de argiìa e m'i ca, são ma

cì ços ou i nc i pi entemente es trati fi cados e formam corpos i n-
dividuais de a'lguns metros de espessura. Intercalações de
arenj to fj no, as s i m como l ej tos mj l j m6tri cos de di amj ctj to
são encontrados associ ados aos s'i I ti tos. Mi crocl astos embo-
ra raros no geraì, podem ser encontrados djspersos.

0s ritmitos são relativamente express'ivos ao lon
go de todas as seções. são def j n'i dos por uma al ternãnc j a cî
cljca de pares ljtoìõgicos mjlimétricos a cent.imãtricos, ra
ramente, decimétrjcos, const'i tuídos de aren'i tos fjnos e sjl
titos ou s'i ltitos e argilitos ou ajnda folhelhos. Seixos j-
sol ados , ou concentrados em l'ntercal ações de'lgadas , são en-
contrados deformando os estratos subjacentes. Deformações
p1ãst'i cas regìstradas nos rjtmjtos estã0, no gera1, associa
das ã presença de corpos de aren'i to sobrejacentes.

A reconstrução das sequências a longa distância
e seu consequente emp'i I hamento verti cal em col unas estrati -
grãrìcas, permitiu reconhecer dois padrões fundamenta.i s na
ordem de aparecjmento vertjcal das dr'ferentes l'i toìog'i as.

Sequênc ias t ipo 'rf inn ing upwa rd,'. Es te
caracterizado por uma tendência "finning upward"
metrj a dos sedimentos e, como pode ser obsenvado
todas as colunas estratìgrãf icas, é formado pela

padrão ã

na granulo
em quase

segui nte



sequênc j a geral , de ba'i xo para
basal brusco ou erosìvo, aren'i
reni to mãdio, arenj to fi no, si
mi to.

- 5 B-

c'ima: d'i ami cti to com contato
to grosso ou conglomerado, a-
I t'i to e/ou f ol hel ho e/ou ri t-

Esta sequência de aparecimento pode ser verifjca
da na Rodov'ia Raposo Tavares (SP-270), cuia característica
majs expressiva ã a tendência de repetição de conjuntos de

litologìas. Entre os pontos 26 e 53 a ordem de aparecimento
se f az na segu'i nte sequênc'i a, de bai xo para cima: aren j to
méd'io, arenjto fjno, lamito, horizonte erosivo.

0utra sequênci a que pode ser cons'iderada como e-

xemplo õ a que oconre entre os pontos l0B e 109 da estrada
Salto-Rjo das Pedras. A sequôncia vertical, de ba'i xo para

cima, i ni ci a-se com di aml'cti to es trat'i f i cado e def ormado ,

guê, por mei o de contato brusco, passa para uma espessa se-
quêncìa de arenìtos que gradam de grossos, na base, a f inos

nas partes mais superìores.

Localmente, essas assocjações são repetìdas e têm

sjdo'i nterpretadas como cjclos (LtINZ, 1937; FRAKES & FI-
GUtIRtDO FI LH0, 1967 ) I i gadas a fenômenos de avanço e recuo
das geìeiras neopaleozóicas.

Sequências tipo "coarsening upward". 0 segundo

padrão tem por característica uma tendência "coarsening
upward" e é composto da segujnte maneira, de baìxo para ci-
ma: s i l ti tos e/ou fol hel hos e/ou ri tmi tos , areni tos f i nos '
arenj tos mãdj os , arenj tos grossos , superfíci e de erosã0.

0s do'i s tipos de sequências podem ocorrer associ
ados e 'i sto pode ser visto nos pontos l0B e 109 da estrada
Salto-R'io das Pedras, F'igura 3. Neste local os aren'itos fi-
nos da sequênci a "fj nni ng upward" i nferi or são recobertos ,

eros'i vamente, por arenjtos grossos sotopostos a um diamicti
to, da sequênc'i a "coarseni ng upward" sobrejacente.
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0 exame da distribu'i ção vertjcal de lito'l ogias
em todas as colunas estratigrãf i cas, permi tiu ver.i f .i car que
a grande maj ori a das sequênci as reconheci das apresenta-se
geralmente 'i ncompìeta. Tal f ato pode ser expl i cado se f or
cons'i derado que as f ases eros j vas assoc j adas ã ¿epos ì ção
das camadas de dj ami ctj tos e arenj tos podem levar ã destruj
ção de partes das sequônc'i as.

A presença de nívei s mari nhos pode compl j car o

entendimento das relações e djsposições verticais e hori zon
tais das lito'l ogias, pelo fato de aumentar o grau de comple
xi dade das i nterrel ações faci oì õgi cas. um exempì o de tal se
quênc'i a pode ser observado entre os pontos BZ e 90 da estra
da salto-Rio das Pedras, prõxìmo a capivari, Fìgura 3. Nes-
te local a sequôncia'inic'ia-se com folhelho na base que pas

sa para um pacote de siltitos que contêm um nível marjnho e

cana j s de areni to 'i ntercal ados. uma espessa seção de aren j -
tos sobrepõem-se ao sj I ti to e õ recoberta d'i scordantemente
por d'i amictitos, caracteri zando ass.im uma sequência ,'coarse

ni ng upu/ard".

Do ac'ima expos to não 6 f ora de propõs.i to cons i de

rar que as sequôncias litolõg'i cas encontradas poderiam ca-
racteri zar uma tendênci a de repeti ção de ci cl os I i tol õgì cos ,

que poderi am estar rel acionados com mecani smos de avanço e

recuo das gele'i ras, assoc jados a regressões e ingressões de

mares rasos, controlados, basjcamente, por fenômenos jsostã
ti cos e eustãti cos, conforme será djscutido posteriormente.



4. O MODELO SEDIMENTAR DO SIJBGRUPO ITARARÉ

I NTR0DUçÃ0. Um dos objetj vos bãs i cos do
de quaìquer tipo de sedimento ã o estabelecimento do
do de ori gem.

No caso dos diamictitos e rochas associadas do
subgrupo I tararé, as evi dênc j as di sponíve'is apontam, de ma-
nei ra 'i nequívoca, para a sua f ormação sob a j nf l uênci a de
uma g'l aci ação do ti po conti nental , que af etou o sudeste bra
silejro durante o Neopaleozójco (LEiNZ, 1937; MARTIN, ì961;
R0cHA-CAMP0S, 1967).

com rel ação específi ca ã ãrea em estudo, vãrias
tentatj vas foram já fei tas de enquadramento da sequênci a se
dìmentar em termos do modeì o ou model os adaptáve.i s ao con-
iunto de dados sed'imentares, paì eogeogrãf ì cos e tectôn.i cos
dì sponivej s ( R0cHA-cAMP0s, FARJALLAT & y0sHIDA,l 969b; LAN-
DIM, 1970; etc.).

A uti I i zação de mode I os sedimen tares ( p0TTtR &

PETTIJ0HN, I 963 ) cons t'i tue um modo de abordagem de grande
potenci al i dade para a anãl i se de bacj as sedj mentares , parti
cularmente nas tentativas de elaboração de sínteses ìntegra
doras de padrões de deposì ção com outros aspectos da sedi -
mentaçã0.

De mane'i ra sint6tica, as feìções mais notãveis
do modelo g'l acìaì contjnental abrangeriam o conjunto de de-
pósitos (sedìmentos) consungríneos (p0TTER & pETTIJ0HN,l963)
deposjtados em contato com o gelo e os materjais prõ-glacjajs.
tsses depõsitos ou ent'i dades petrolõgìcas dìstjntas estão
arranj ados espacj almente e temporalmente de manei ra ordena-
da, que'em parte,exprime-se por formas topogrãficas.0 ar-
ranio espacì al dos conjuntos I i to'l õg'i cos adqui re espec.i aì
sìgnifjcado quando examinado dentro do arcabouço fornecjdo
peìo padrão de movjmento do geìo. Assjm, as morainas fron-
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tais correspondem ã cordões de tjlls dispostos concentrica-
mente, os drumlins assumem a. forma de crista.s. paralelas ao
fluxo do gelo, os'l agos e deltas de areia pró-gìacia'is ori-
entam-se, no gera'l , transversalmente ao movimento.

Do ponto de vista "temporal,,verifjca-se tambõm
a exjstência de um c'i clo glacial normaì, do que decorre uma

ordem estratì grãfi ca padrã0. De acordo com o ponto de vi sta
clãssjco, esta exprime-se por um embasamento erodido, fre-
quentemente estrjado, superposto por till, por sua vez re-
coberto por depósjtos flúvio-gìac'i ais e/ou eõlicos (s.i ìte/
loess ). Em a'l guns casos reconhecem-se perfis de ì ntemperis-
mo (solos) desenvolvidos sobre estes materja.is.

A composição do "drift" 6 também um reflexo do
padrão de mov'imento. Por exemplo:as trilhas de matacões si-
tuam-se a juzante e di vergem das ãreas fontes. A concentra-
ção de um componente específi co cai exponenc'i almente nessa
mesma d i re ção .

0 model o esquemãti co acima esboçado abrange, contg
do, vãrias compl icações que d j f j cul tam a sua ap'l ì cação dì reta e

que derj vam, de um 1 ado, do comportamento dos el ementos es-
truturai s das bacj as sedimentares que abrì gam os depõsi tos
(SAAD, SANT0S & R0CHA-CAMP0S, 1978; fig. 6).

Em segundo lugar, o modelo clãssico leva em con-
ta somente o domínjo terrestre da g'lacìação continentaì, cg
jos efejtos podem atingir as margens dos contjnentes, em am

biente g1ãc'i o-mari nho (CAREY, AHMAD, l96l; ANDERS0N, ìg7Z)
cujos depósì tos têm ma'i s probabj I idade de se preservar.

Fi nal mente, pesqui sas recentes em gel ei ras atuais
permitjram entender melhor os mecanismos sedimentares e põs-

sedimentares que ocorrem pri nc'i palmente durante as fases de

recuo do gelo e das quaìs derivam padrões compìexos de dis-
tribuição horizontal e vert'i cal de fãcies, de inrportância
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para o entendimento de depõsjtos glaciais antigos (B0ULT0N,

1e72).

Assim sendo, tornou-se necessãrjo discut'i r, de

maneira resumjda, os princìpais aspectos ligados ao entendi
mento atual dos mecanjsmos sedimentares g'l aciais e seus pro

dutos , e que serv'i ram de base ãs i nterpretações de f ãci es

que serão d'i scut'i das em seguìda.

REsENHA HlsTÓRlCA. As prìmeiras idéias a* respeì-
to da elaboração de um modelo sed'imentar apììcãvel a sequêl
cja sedimentan do Subgrupo Itarar6, na área em estudo, deri
vam de l^lAS HBURNE ( I 930 ) .

Al ãm de di scuti r os mecani smos e as característi
cas dos processos sedimentares do ambi ente glacia'l t,JASHBURNE

(1930) apresentou os primeiros dados sobre as d'i reções de

deslocamento dos gelos na parte norte da Bacja do Paranã,ba

seado em def or"mações de sed'imentos, ãs quai s consi derou te-
rem sido causadas pelo empuxo glacìaì. WASHBURNE (1930) a-
presentou ainda um modelo esquemãtico (esboço ng 2) das ne-

1 ações entre as geì ei ras neopal eozój cas , o embasamento cri s

tal'ino pré-cambrjano e as djversas fãc'ies g'lac'iajs então re
conhecjdas (tilitos, aren'i tos flúvio-glacja'i s e varvitos).

LEiNZ (1937), em seguida, revìsou extens'ivamente
os argumentos f avorãve j s a atri bui ção de uma ori gem gl ac'i a I

aos sedjmentos permocarboníferos da Bacja do Paraná, e na e

I aboração de seu modelo de sedimentação abordou elementos

tai s como ti po de g'l aci ação , proven j ênci a e d'i reção do ge-

lo, além do número de intervalos gìacia'i s.

Um dos elementos mai s importantes deste modelo

di zi a respe j to ao f ato de que as mudanças de f ãci es I'i tol õ-
gicas se fazjam com tendência de repetição rítmjca de litolo
gi as, cuja sequênci a completa seri a consti tuída de ti I i to,
areni to grosso, areni to f i no, pelod'i to, areni to f ino, areni



-63-

ni to grosso, tj l i to. LtINZ ( 1 937 ) supôs , entã0, que essa va
rì ação de fãc'i es sedj mentares poderi a corresponder a fases
ou cjclos g'laciais, QUê estariam relacionados a fenômenos
de avanço e recuo das gelejras, assocjados a ingressões ma-
rinhas. cada um destes ciclos teria 70 ou 90 metros de es-
pessura, e sua ocorrõncja 5 vezes na sequência sedjmentar
do Subgrupo I tarar6, em São Paul o, poderj a corresponder a 5

fases glaciais dist'i ntas, e o seu significado impììcaria em

periodicidade da gìaciação ou, sìmp'lesmente, épocas de fu-
são do gelo.0s horizontes marjnhos associados foram inter
pretados como evidências de períodos 'i nterglacja'i sr QUôndo,
depoi s da ì ngressão do mar nas ãreas ba'i xas , a compensação
isostãtica devido ã fusão das ge'leiras, provocaria a eleva-
ção do conti nente com a consequente regressão do nìar.

A j nterpretação de Lt I N 7 (1937 ) f o'i discut.ida por
MARTI N (l 96.l ) que, enf ocando o probl ema de mane'i ra ma.i s am-
pla, examinou a sequêncìa neopaleoz6ica da Bacia do paranã

dentro do contexto da teori a da deri va conti nental .

Ut j l'i zando dados de campo e anal j sando critjcamen-
te as i nformações at6 então di s ponívei s na I i teratura , MAR-

TIN ( I 961 ) consi derou j rrefutãvei s os argumentos a favor da

ori gem g I acì a1 dos sedi mentos do Subgrupo I tara16, ass im co

mo o esquema de uma g'lacì ação do t'i po conti nental .

Suas deduções pal eogeogrãfi cas resul tantes do es

tudo das di reções de desl ocamento dos gel os neopa'l eozói cos ,

foram baseadas nas ev'idênci as fornecidas por deformações em

sedimentos n supostamente causados peìo empuxo glac'i al. A di
reção de transporte de sed'imentos foj interpretada a partjr
da direção de vales gìacja'i s, pâVimentos estri ados, fe'ições
topogrãti cas e "petrofabri c" dos sedjmentos.

Em uma extensa revi são a respeì to da evol ução do

concei to de uma gl aci ação pal eozói ca afetando a parte i nfe-
ri or da sequônci a gondvâni ca da Bac'i a do Paraná, R0CHA-CAM
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P0s (1967) apontou a homogeneidade relativa da composição
dos diamictjtos do subgrupo Itararõ, assim como sua grande
espessura e d'i strj buì ção sobre extensa ãrea, como parâme-
tros ind'icativos da natureza cont'inental dessa g'laciação.

tm seu modelo estratigrãfico R0CHA-CAMp0S (1967)
f ez uma anãl i se do s i gn'if i cado da mul tì pl ì ci dade de f enôme-
nos sob a forma de repet'i ção cícl jca de I'i tologìas no Sub-
grupo I tararé, chamando atenção para a cautel a que deveri a

ser observada na j nterpretação de hori zontes mar.i nhos como

evi dêncj as i ndi cati vas de perîodos i ntergl ac'i a'i s ou de dege
lo.

Pelo fato das ocorrênc'ias de "roche moutonn6e', e

de superfícìes estrjadas serem raras na borda leste da Bac'i a

do Paranã, R0cHA-cAMP0s (1967 ) demons trou, através da compi
lação de dados de estruturas direcionajs de sedjmentos, que
a di reção de transporte i nd'i cava uma proven j ônc'i a geral de

t. Al 6m dj s to . embora o quadro pal eogeogrãfi co então apne-
sentado tenha sido elaborado apenas em termos prelim'i nares,
a constãncja geral das medidas direcionajs levou o referido
autor a sugerir que o centro da glacìação estari a localiza-
do a SE da atual margem da Bacia do Paranã.

R0CHA-CAMP0S, FARJALLAT & Y0SHIDA (1969b) apre-
sentaram um quadro pal eogeogrãf i co pre'l imi nar para os sedi -
mentos do subgrupo I tarar6, com base nos dados rel at'i vos ã

di reção de movjmento do ge1o, determj nados a parti r de pro-
prìedades djrecjonais das rochas e estudo de fácjes do Sub-
grupo. Estas f e'i ções di rec j onai s f oram i nterpretadas como

indicat'i vas de uma direção princìpal de transporte de SE pa

ra Nl^l da bacja. Jã as fe'ições de contato de gelo foram 'in-
terpretadas como jndicativas do fato de que a'l guns diamicti
tos teri am s jdo deposi tados d j retamente pe'l as geleì ras, em

ambiente terrestre. Foj registrado, ainda, naquele traba-
lho, que muitos djamictitos apresentaram evjdências de depo
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s'i ção por mecani smos de transporte de massa em ambiente sub

aquãti co.

Uma concepção di ferente no que se refere ã ¿i s-

tri bui ção pal eogeogrãti ca dos depósi tos g l ac j ai s cont'i nen-

tais e glãcio-marjnhos e local'i zação dos provãveis centros
glacjais fo'i d'i scutida por FRAKES & CROtllELL(1969),postenior
mente re-elaborado em 1972.

A pa'ì eogeografi a del j neada por es ses au tores 'i n-

djca que o desenVolvimento das gelejras durante o Neopa'leo-

z-oico foi majs extensjvo ao 'l ongo da borda leste da Bac'i a

do Paranã, ating'i ndo, mujtaS Vezes o nível do mar' enquanto

QUê, na borda oeSte, o ge'l o es teve restri to a regì ões el eva

das.

Com base na co j nci dênc'i a gera'l da d'i reção de trans
porte e contì gui dade geogrãfi ca pré-derì va , FRAKTS & CR0llltLL

(1972) especul aram que os I obos gl ac'i a j s que ati ngì ram a Ba

ci a do Paranã (Kaokovel d , Paranã e Urugua'i ) , rô sua borda

I este, ti veram o seu centro pri nci pal de g1 aci ação na Atri -
ca. Sugerì ram tamb6m a local j zação de um centrog'l aci al so-

bre o arco de Assunçãoo de onde o gelo teria irradiado para

I este ati ngi ndo a Bac'i a do Paranã e ' poss j velmente, para su

doeste em di reção a Baci a Chaco-Paranã.

LANDIM (.l970) propôs um modelo glacial do tipo
contj nental predomi nantemente terrestre para o Subgrupo I ta

raré no Estado de São Paul o. Para tanto, o referj do autor

fundamentou- se na presença de ti I j tos verdadej ros , 'i denti fi
cados por mei o de métodos sedimentol óg'i cos e m'i croscop'i a e-

letrõn'ica assocjadamente ao reconhecjmento e distribuição
de feìções construcjonajs típicas de ambiente glaciaì ter-
restre. Quanto ã pa'l eogeograf ia do Subgrupo Itararé naquela

ãrea da bac.i a, LANDIM (1970) propõs a exi stãnc j a de do'i s

centros de inradiação glacial, um sjtuado iunto ao alto de

São Jerônimo da Serra (PR) e outro no alto de 0'limpia (SP)'
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separados por uma reg'ião tectoni camente negati va no sent jdo
Nl^J/SE.

H0DEL0 ur rL rzAD0. A d'i scussão detal hada do mode-
lo sedimentar da glacìação continental não caber.i a nesta dis
sertaçã0, onde procurou-se abordar os objeti vos .i ni cj almen-
te propostos de uma manej ra mai s prãtì ca. Entretanto, na Ba

c'i a do Paranã, com exceção do trabal ho de t,lASHBURNE (.l930) ,
de a'lguns elementos já contidos no trabal ho de LEiNZ (1937)
e das d'i scussões apresentadas por R0cHA-cAMp0s ( I 961 ) , R0-
cHA-cAMP0s, FARJALLAT & y0sHrDA (r969b) e LANDTM (1970), a

abordagem ao problema tem s jdo parc.i a'l . 0u seja, o modelo
da gìaciação é mais complicado do que aquele que tem sido u

tì f i zado, apesar de guê, pratj camente, todos os seus elemen
tos jã estejam conhecjdos.

0 modelo geral da gìacìação contjnental, e quan-
to a isto não hã dúvidâS, pois os elementos disponíveis jã
permitem assim determ'i nar, envolve dois grandes donrínios:
o conti nental , que tem s'ido estudado com um pouco ma j s de
detalhe, e o gìãcjo-mar"jnho.

No que di z res pei to ao ãmb i to terres tre da g I a-
ci ação,o esquema aqui adotado ã o de B0uLT0N (1972) que a

prãtì ca mostrou se adaptar ãs úr tjmas j nformações di sponí-
veis sobre os sedimentos do subgrupo Itararé. contudo, a ne
cessidade de um modelo que servisse para jnterpretação da
sedj mentação gì ãci o-marì nha , tambõm documentada no Subgrupo
Itararé, levou ã adoção do esquema proposto por ANDtRS0N
(1972) , que se basej a nas hi póteses de THOMAS ( I 960 ) ; cAREy
& AHMAD (1961 ) e FRAKtS & cR0t,JELL (1962), além dos resulta-
dos de suas prõpr j as pesqu'i sas no mar de Waddel l.

Dos dois modelos acima procurou-se derivar esque
mas de sucessão vertjcal e hori zontal de fãcjes que pudes-
sem ser uti I i zados na i nterpretação de sucessões I j toìõgi -



cas exami nadas em af I oramentos r QUê cons ti tu'i u

bãsjca desta dissertaçã0.

Domín io terrestre. As sequênci as sedimentares gl a-

cígenas formadas atualmente nas margens das geì ei ras em

Spitsbergen foram descrjtas por B0ULT0N (1972) que as consi
derou idêntjcas, em espessura e detalhe, ã mujtas sequên-
cias de'idades pleistocênica e p16-p'leistocênjca. Neste tra
balho foram propostas novas classifjcações para os depös'i

tos estratificados e de tjll, em dependêncja do local de de

posìçã0, seja ela em pos'i ção supraglacial, englac'i aì ou sub

gl acì a'l . As es truturas tectôni cas até então i nterpretadas
como resul tado de empuxo gì acj al , foram consj deradas como

produtos de fluxos descendentes e co'l apso das sequências su

praglaciais, s'ituadas acima de uma superfíc'ie de gelo em

fusã0.

t:
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a bo rda gem

(n) Mora inas mameìonares e planícies de t i ll . Gran

de parte da carga de detrjtos englacia'i s tende a se acumu

lar em sérjes de bandas paralelas ã foìiação do gelo, as

quaì s, quando o processo de abì ação reba j xa a superf íc'i e da

ge'leì ra, tornam-se sal ientes e expostas na sua superf íc je,
dando origem a depós'i tos deìgados que proporcionam o apare-
c j mento de uma cobertura i ni c j al de detri tos. Es te t'¡ l l ,

por estar saturado pe'l a ãgua e, consequentemente, ser mujto
'i nstãvel, flui para zonas majs baixas jndo se acumular so-

bre a superf íci e da gelei ra ou sobre sed jmentos suprag'l a-

ciais, ou, ainda, sobre sedimentos pró-glac ja'is (Fìgura l4
A, B).

As vari ações na espessur¿ dos ti I I s supragl a-

ci ai s cond'i c'i onam uma abì ação di f erenc'i al no geì o subiacen-

a) Feições de contato do gelo.

Deposíção supreg LctciaL
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te, produz'i ndo uma topograf i a i rreguì ar. Se os detri tos en-
glaciajs estão distribuidos em zonas distjntas, separados
por outras rel atj vamente pobres , estendendo-se paral el amen-
te ã margem da geìeira, haverã o desenvolvjmento de um sjs-
tema de crj stas com núcl eo de geì o e vales i ntercal ados. En

tretanto, se as concentrações de detri tos são di s tr.i buídas
irregu'l armente, os t'i lls supragìac.i ais daí derjvados mostra
rão uma varì ação em espessura mai s complexa, orj gì nando uma

topografìa mamelonar de distribuìção casual.

Em tai s feì ções topogrãfi cas a fusão do gel o so-
terrado provoca o aparecimento de uma superfícje mamelonar
de tjll ou uma planície de till.0s tilrs derivados dos lo-
cais em que o gelo soterrado alcança grande relevo n fluem
pelos flancos das elevações e preenchem cavidades e sulcos
cjrcundantes alcançando espessuras considerãve'i s. A fusão
lenta dos núcl eos de gelo soterrados provoca uma i nversão
da topografia e dã orìgem a um padrão de cristas e morrotes
que ref I etem o padrão orì gì nal das cav'i dades preenchidas por
tjll (Figura l4 A, B, C, Dl ), além de representarem o molde
invertido da topografìa ori gina'l dos núcleos de ge'lo. 0s

ti l l s saturados de ãgua e, portanto, mu'i to f l uídos , tendem
a fl ui r pe1 os decl i ves formando um rel evo de pequenas el eva

ções e p'lanícies de till (Figura 14, A, B, C, Dù.A abla-
ção dj ferenc'i al do geì o subjacente produz contínuos reajus-
tamentos da superf ic j e do ge'lo, em resposta ãs mudanças da
espessura dos tills resultantes dos fluxos (Figura 14, E).
Este mecani smo provoca o rebaixamento dos decl jves das mo-
rainas e o desaparecimento gradua'l dos núcleos de ge'ro, Fê-
sul tando uma superfici e de ti I I com poucas irreguìaridades.

Estes tills assjm originados foram descritos por
B0ULT0N (1968) como "t'i l l s de f ì uxo" e, de acordo com a or.i
gêil, podem ser classificados em do'is t'ipos bãs.icos. Quando
a superfície do gelo soterrado estã em fusão, os detrjtos g
cumulam-se sob a cobertura pré-existente, seja ela tj ll ou
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sedimentos de lavagem. 0 novo tjll ass'im formado não exibe
ev'idências de seleção e estratifj cação, pelo menos enquanto
não for exposto ã superfície. tntretanto, a ocorrência de

outros fl uxos pode trazer parte des te ti I I para a superfi-
c'i e, onde o selecionamento por processos subaéreos pode o-
correr. Deste processo resul ta uma sequênci a composta de um

ti l l superi or, l avado e l evemente estrati fi cado, superposto
a um till de aspecto macìço e que nunca esteve exposto sub-
aereamente. Desta forma, a sequênci a ti l l de abì ação / tj l l
basal postulada por FLINT (1957), pode se desenvolver jntei
ramente s uprag'l a c j a I mente.

(s) T¡ll - Sequências de lavagem. As morainas
com núcleo de gelo formam uma barrejra efetiva contra o mo-

vimento de saída das ãguas de degel o proven'ientes da ge'l e'i -
ra. Consequentemente, pequenos'lagos se formam dentro dessa
zona e as correntes de degel o são forçadas a formar cursos
s'i nuosos por entre as cr j stas das mora j nas, resul tando, as-
sim, um padrão irregu'l an de depos'i çã0. Nos locais onde os
gradjentes são baixos, ocorre uma deposição espaìhada de ar
gì1as, siltes, are'i as e conglomerados (Fìgura l5).

Figura 15 Mapa de frenre da geleira em Spitsbergen
mos trando o padrão i rregular dos cur
sos das correntes de degelo (s"g.
B0ULTON , 1972).
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0 esquema da Fi gura I 6 mos tra o desenvol vimento
das sequênci as de ti I I -sed jmentos de ì avagem e a topograf .i 

a

resultante da fusão total do ge'lo soterrado. 0 movimento de
tills de fluxo para dentro dos sulcos adjacentes ãs moraj-
nas com núcleo de geìo õ, frequentemente, contínuo, e, se
as conrentes de lavagem estão ativas dentro desses sulcos,
os ti I I s tendem a ser desagregados. Entretanto, se cessa a

atj vj dade das correntes , os ti I I s de fl uxo podem se acumu-
I ar no topo dos depós j tos de ì avagem.

Nos locai s onde i sso ocorre a superfície do ter-
reno õ recoberta por tjlls deri vados das cristas adjacen-
tes. Embora um úni co fl uxo de ti I I raramente se estenda por
majs de 500 metros, a coalescência de mu'i tos fluxos produz
uma superfíc'i e de ti I I , aparentemente contínua r QUê repousa
sobre depósjtos de'lavagem com contato brusco e defjnjdo.Es
tes sedimentos estrat'i fi cados si tuados imediatamente abaixo
dos tjlls de fluxo, exibem uma sequência gradatjva f.i na pa-
ra c'ima e representam o preench jmento f ì nal das depressões
intermorâinicas.

Quando os tills fluem para dentro de ìagos, for-
mar-se-ão sequênc'i as 'i nteracamadas de ti l l s com s i l tes e

argi l as I ami nadas.

0s sedimentos depositados por pequenas correntes
sobre a superfíci e de um ti I I podem ser, subsequentemente ,

recobertos por outros fl uxos de ti I I e produzi rão I entes es
tratjficadas dentro de um till aparentemente macìç0.

Nas ãreas mais externas da zona termjnal das ge-
le'i ras, isto é, nas partes inativas das áreas de deposição
de sedìmentos de ìavagem "i ntermorâ'i nicas, os núcleos de ge
lo são par ci a'l ou completamente f und'idos. Ass'im a topogra-
fia é invertjda e as acumuìações estratificadas de lavagem
tornam-se pontos elevados, e os locais orìginalmente ocupa-
dos pelas cristas de geìo tornam-se sulcos arongados. Muj-
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DE LAVAGEM DEPOSITADOS

INTERCALADOS ENTRE AS

AUSENCI A DÊ
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Figura 16

ÏILI- SUBGLACIAL

5.:-i:

Seções hipoc6ticas mostranclo o desenvolvimento
de uma sequência suprag,lacial de till e sedimen
tos de lavagem, produzindo uma sequôncia esEraI
tigrática sistenãrica de LLIIl".,q.iôncias de la-
vagem/till (seg. BOULTON, IgTZ).

[. ,r

L DE FLUXO

TILL DE ABLAÇÁO

ESTRUTURAS DE COLAPSO
IILL SUBGLACIAL
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tas destas cri stas I ocal jzadas paralel amente ã frente da ge
lejra, formam aqui'lo que, ã p.'imejra vìsta, parece ser uma

monai na termi nal .

0s sed'imentos estratjf icados sã0, frequentemen-
tê, recobertos por ti I I s de fl uxos espessos e I ateral mente
contínuos, e recobrem "gelo morto,, e o tjll dele der.ivado.
Esta sequênci a tríp1 i ce poderi a, fácj I e erroneamente, ser
interpretada como produtos de um avanço, recuo, novo avan-
ço e um segundo recuo da ge'lei ra.

(c) Estruturas
da fusão de

sul tam do assentamento de

dos sobre uma superfÍci e

esCruturas de colapso. 0

estruturas, mostrados na

falhas normais e reversas
a 3 m.

De uma manei ra gera'l , a f usão do gel o soterrado
produz doi s resul tados prì nci paì s: a ) fusão general j zada na
interface sedimento/gelo, ou fusão preferenc'i al nas cristas
de geìo localizadas nos flancos de um canal, produzem uma

flexura anticl jnal nos sedimentos do canal (Fìgura 17, A-
B ). Se a fusão ocorre durante a depos i ção, os mergul hos das
camadas aumentarão com a profundi dade das mesmas (Fìgura l7 ,

C-0) ; b) fusão j nduz'i da I ocalmente na base do cana'l , quando
ocorrerã subsj dônc'i a geral dos sedimentos, êñQuanto a base
do sul co será rebai xada mai s rapi damente. Este tì po de sub-
si dênci a durante a depos ìção resul ta na ì ncl i nação para baj
xo dos mergulhos das camadas. Se a subs'i dôncia e deposìção
conti nuam at6 o rebaj xamento sobre o embasamento, os depósi
tos resultantes serão, frequentemente, de topo pìano (F'igu-
ra 17, t-F-G).

de sedimentos estrati ficados resultantes
gelo soterrado. As es truturas que re-

uma sequênci a de sed jmentos s'i tua
de geì o em abl ação, são dobras e

processo de desenvol vjmento destas
Fìgura 17, conduzem ã formação de

, cujos deslocamentos atingem de I
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Figura L7 - seções hipotãticas mos trando o desenvolvimento
de es truturas típi cas em sedimentos, resultanEes
da fusão de gelo soterrado (seg. BOULTON , L972);
A-B: a fusão do gelo é pós-deposicional, resul-
tando assim acamamento paralelo; C-D: fusão con
temporãnea com a seclirnentåção produz um aumento ,rõ
mergulÌro das camadas em direção a base da se-
quôncia; E-F-c: fusão 1oca1 ãuranre a def."içá.
causa ftexuras em sinclinal, sendo que a fãse
final de assenfamento origine uma estrutura an-
ticlinal; H-I: a erosão prã-deposicional produz
s"q,rências de topo plano; J-K: estruEuras resul
tantes do assentamento da sequência sedimenraî
sobre um subsÈrato irregular.

G



As espessu ras dos

sulcos supraglacia'is são ljmj
profundidade do su'l co, e, no

total do ge'lo soterrado.

Aj nda um tercei ro ti po de estrutura de col apso o

corre quando os sedjmentos supraglac'iais são reba'i xados so-
bre um embasamento i rregul ar. Neste caso, fraturas e fl exu-
ras ocorrem.nas zonas situadas 'imed'i atamente acjma das par-
tes mai s i rregul ares do embasamento (Fìgura I 7, J-K).

Cl aro está que os três tì pos de estruturas podem

ser superimpostas umas sobre as outras, como mostra a Fìgu-
ra 17 G, onde um conjunto de estruturas antl'clinais foram
superìmpostas sobre estruturas sìnclinais resultantes da

subsidência, e a Figura l7 K, onde estruturas anticljnajs
foram superimpostas sobre estruturas relac'ionadas ã forma
do embas arnento s ubg I aci a I .

As correntes supragl ac j a'i s podem, ai nda, cortar
profundamente toda a sequôncia g'l aciaì e remover grandes quan

ti dades de ti 1 I e geì o, termi nando por al cançar o embasamen

to subgl aci al . 0s sedimentos de ì avagem que se acumul arem

nestes sulcos ass'im f ormados, não mostrarão nenhum sinal de

col apso, exceto nas suas margens, onde repousam sobre nú-
cleos de ge'lo dos flancos do canal (Figura l7,H-I).

(O) Estruturas em sedimentos estratificados resul tantes

do movimento de deslize por gravidade. Além da de-

f ormação em sed'imentos estrat'i f i cados poder resul tar do as-
sentamento di ferenci al de uma superfícj e de gel o em fusã0,
a def ormação pode ocorrer tamb-em por escorregamento ou f I u-
xo de sed'imentos ao longo de uma superfícje jncl'inada. Este
movimento de desljze não é comum somente entre tills, mas o

corre tambãm nas sequênc'i as supragìacjais espessas.

0 esquema da Fìgura lB revela uma série de falha
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sed'imentos que se acumul am nos

tadas, no prìmeiro caso, peìa
segundo caso, pela espessura



mentos e dobras
c'i a'i s, os quaì s

de ge'l o.

em grande escala
parecem ter des I i
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em sedi mentos s upragl a-
zado sobre uma superfície

l--l rrur-

|==-5| rrLL coM TNTERcALAções nneruos¡s

m coNGLoMERAoo

Figura 18 - !'alhas e dobras em sedimentos supragla-
ciais resultantes do seu deslize sobre
uma superfície de gelo inclinada (seg.
B0uLT0N , 1972) .

E i nteressante notar que

ras possam sugeri r empuxo pel o ge'l o

regalnento superficjal e a tectônica
'lapso e fluxo superfi c'ial.

].'
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E
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(n) Til ls de degelo ou de ablação. A fusão len
ta de espessas massas de ge'l o ri co em detri tos soterradas
sob sed'imentos supragì aci ai s , ori g'i nam ti l l s que retõm al-
guns elementos de sua estrutura engìacial original, para os

quais B0ULT0N (1972) sugeriu o termo "melt out tjlls". Es-

tas mas s as de ge 1o f undem- se para ba i xo , a part'i r do topo,

AREIA

SI LTE

Deposíção engLaciaL

GELO RICO EM DETRITOS

, embora estas es trutu-
, elas representam escor

'i nterna resulta de co-
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e, ass'im, os ti l l s de degel o tendem a se deposi tar acima de

uma superfíci e de ge I o e abai xo de uma superfíci e confj nan-
te de outros sedimentos. Sem a presença destes sedimentos
superiores o novo ti ll assim formado tenderja a fluir para
partes mais bajxas sob a forma de till de fluxo.

A superf íc'i e abai xo da qual o ti I I de dege'lo se
forma pode ser constjtuida por sedjmentos de lavagêrì, ou

t'i ll de fluxo supraglaciaì, para o qua'l muitos tills de de-
ge'lo apresentam gradação.

Tills de dege'l o podem também sen produzidos por
baixo de gelo estagnado em fusã0, em contraste com os tjlls
de alojamento subg'lacia'l , que são deposi tados pelo ge'l o at j

V0, durante as fases de avanço das gelejras.

As mudanças na "fabrjc" e outras estruturas pro-
duzidas durante o processo de deposìção dos t'i lls de dege-
lo, distìnguem-nos dos outros t'i pos de till depositados em

pos i ção suprag I ac'i al ou subg I aci al .

(g) Depósitos estratif icados. As massas de geìo
es tagnado si tuadas al ém das margens das gel eì ras sã0, por
vezes , penetradas por s i stemas de tunei s mui to compl exos ,

f requentemente che j os de ãgua es tagnada ou em mov'imento.

A presença ou ausênc ja de depósi tos sed'imentares
ao ì ongo destes tune'i s 6, provavelmente, control ada pe'l a e-
xistência de um suprimento de sedjmentos.

0s sedimentos transportados são de origem engìa-
ci aì , deri vados das ãreas percorr^j das pel a corrente, e são

constituídos por conglomerados e areias grossas, com pouca

quanti dade de materj al mai s fj no. 0 acamamento é g.ralmente
p'l anar, sendo ma j s para a estrati f ì cação cruzada.

0 processo de f usão da ge'lei ra expõe I entamente
esses sedimentos fluviais ã superfícje e a-s paredes de re-
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tençã0, normalmente verticaj s, desaparecem rapidamente por
deslizamento (F'igura 19, A-C).

A

DETqITOS 

-\*==-_-í-

Exc!-ÁetÂr3--- 

-

1¡¡¡----

"luttEL" PREENcHtooTUNEL.'PREENCHIC
cou SEDIMENfOS

A continua abl ação do gel o conduz ã si tuação mos

trada na F'ig ura I 9 , B , onde os depõs i tos de corrente são

de'ixados sobre uma superf ície de ge'lo. A f usão f i nal deste
substrato provoca um assentamento diferenc'ial dos sedimen-
tos sobrejacentes com consequente formação de planos de fa-
I has e fl exuras no pì ano de acamamento.

Deposíção subgLaeíaL

T¡ìl de alojamento. Embora uma grande espes

sura de t'i I I seja deposi tada durante a retração das gel e j -
ras, uma porcentagem relativamente pequena de t'i I I é ¿epos'i

tada abai xo do ge I o durante o movi mento de avanço. 0 t'i i l
de alojamento subgl aci al assim formado tem a forma de "drum
I i nõi de" , é trequentemente estri ada e ex'i be def ormações cau

sadas pe'lo cizalhamento ìmposto peìo geìo sobreiacente.

Junto ã base da gelei ra, os detri tos são submeti
dos a uma sõrie de processos abrasivos QUê, al6m de provoca

rem um aumento na fração fina nos tills de aloiamento, fa-
zem com que os seus sej xos exi bam facetas bastante estri a-

das.

Figura 19
englaciais (seg. BOULTON , 1972) .

AROUçArEr¡fo E FALHAUENTOS
T{O NUCLE O

COLAPSO OE
C AMADAS



Conforme constatado por B0ULT0N (1972), as se-

quênci as sedimentares g1 acígenas exi bem a1 gumas combi nações

entre os depõsitos supraglaciais, englaciais e subgìac'i a'is,
cuj o grau de va ri a ção I atera I depende , contudo , dos fa tores
locajs que goVernaram o recuo do geìo em uma determjnada re

giã0. Entretanto, trôs estilos bãsicos de padrões de distni
bui ção de sedi mentos foram i denti fi cados em Spi tsbergen.

0 pr jme'i ro é const j tuído por ti I I s em morrotes

ou formando planícies (Figura l4), nos quais as fases de a-

vanços e recuos são representadas, predomi nantemente, por

tills de fluxo e de degeìo com poucas lentes e camadas es-

tratificadas em seu i nterior, si tuados sobre um embasamento

I'i so e estri ado.

0 segundo padrão i dentj fi cado é composto peìo com

plexo tjll/sequências de lavagem. Neste caso' as lentes de

sedimentos de I avagem ocorrem sotopos tas a ti I I s de fl uxo e

recobrem sequênci as f ormadas, de c'ima para ba jxo, por t j I I s
de fluxo, tills de degeìo e tjlls de alojamento subglacjal
(Fìgura l6). Estas lentes de sedimentos estratificados, que

podem alcançar dezenas ou até centenas de nletros de largu-
rô, f ormam sequênci as múì ti p'las nas qua'i s as camadas de ti I I s
são Separadas por camadas de sedimentos estratifjcados. Uma

feì ção mui to comum nestas sequênci as é a sequênci a gradati
va f i na para ci ma ex j b j da pe'los sed'imentos de I avagem, que

representa o f i nal' da ati v i dade das correntes superf i ci a'i s

antes de serem recobertas por t'i lls de fluxo. Por outro la-
do, quando o ti I I superi or representa um ti I I de reaVanço

das condições glacjais, o aumento graduaì na granulometria
que ocorre no depós j to de I avagem estã re I ac i onado ãs des -

cargas mais rãpìdas de sedjmentos, associadas ã proxjm'i dade

da geleìra.

Sequãneías gLaczgenas

-79-
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E i mportante notar que o fato dos tj I I s de fl uxo
serem deri vados das partes superi ores da carga de detri tos
englaciais e os tjlls de alojamento subglacjal das partes
i nferi ores des ta ca rga , conduz ã rormação de tj I I s de compo

s'i ções di ferentes , embora sejam produzi dos durante a mesma

fase de retração da geìei ra.

0 tercej ro ti po de sequênci a resul ta quando hã
pouco gelo soterrado alãm da margem atìva da geleira em re-
traçã0. Nestes locais os tills podem ser preservados abaixo
dos sedimentos de lavagem ou estarem totalmente ausentes.

b) Feições pró-glaciais

As ãguas de degel o que correm para fora dos I i mi

tes das gelejras carregam grande quantidade de sedimentos
const'i tuídos de uma fração grossa desagregada e outra, mai s
fina, formada por siIte fino, que produz a sua característi
ca aparênci a I ej tosa. 0s sedjmentos maj s grossos são, non-
mal mente , depos j tados ã tren te da gel ei ra e formam os depõ-
sjtos fluvio-gìaciajs. Desta depos'içã0, resultam dois tipos
pri nci pai s de fei ções que dependem do carãter do rel evo I o-
cal. Se a geleira estã confinada entre paredes de vales es-
trei tos, o consequente confi namento das correntes de I ava-
gem condiciona a formação de depósitos estre'i tos, e alonga-
dos. Por outro lado, se a margem de geìo termjna junto a uma

ãrea extensa e de relevo bajxo, as correntes de degelo, po-
dendo então se espal har, constroem uma superf ic'ie, que rece
be o nome de planície de ìavagem, tambõm conhecida pelo ter
mo jslandês "sandur". 0s depõsjtos estrejtos eaìongados são

assocjados, essencialmente, ã g"lejras de vale e as planí
cies de ìavagem ã geleiräs do tipo cont jnental.

CHURCH & GI LBERT ( I 975 ) revi saram recentemente
as principais características da sedjmentação prõ-g'l acial e

que serv'i ram de base princìpaì para a di scussão que se segue.



As gelei ras representam um reservatõrio natural
que ret-em em proporção var j ãvel , a precì pi tação total anual
de ãgua sob a forma de neve, liberando-a sob forma de ãgua
de rolamento superfjcjal durante os perîodos mais quentes de
verã0. Além disso, durante os perîodos g'l acjajs, um volume
muito grande de ãgua é estocaclo nos contjnentes sob a forma
de gelo, e 6 liuertado tamb6m como ãgua de rolamento duran-
te o recuo da geleira.

Sedimentação fLuuio-gLaciaL

0 fl uxo das correntes dos rios pr6-g'l ac.i ai s 6,
portanto, al tamente vari ãvel e sazonal . Essas águas de rol a

mento sã0, apanentemente, extremamente sensívei s aos even-
tos atmosféricos os quais provocam marcantes djferenças en-
tre as es tações do ano.

Nas áreas próx'imas ãs ge'r ei ras hã ci nco períodos
de águas de rolamento durante o ano: "chegada" (breakup) ,
inundação nivaì, fim do verã0, recongeìamento e jnverno.

vera quando começa a fusão da neve. Entretanto, nas fases
jniciajs do período, grande parte da água é, ainda, reabsor
vi da peì a cobertura de neve por recongel amento. 0 período
da "chegada" torna-se bem caracterj zado quando os canajs fI u

vi ai s , at6 então conge'l ados , transf ormam-se em uma m j s tura
de gelo e ãgua que começa a fìu'i r por sobre as partes ajnda
congel adas das regi ões ma'i s profundas do canal . somente de-
po'i s que este fluxo inicial se estabelece 6 que ocorre a de
sagregação do gel o de 'i nverno do f undo do ri o. Durante este
período os canai s 'i ntenl ì gados são de pequena extensão e res
tr j tos a ãreas de ba'i xas el evações. A desobstrução de tre-
chos ma'i s amplos dos canajs e o consequente jnícjo de um es
coamento mai s sì gni f i cat'i vo, ocorre por causa de períodos
majs extensos de fusão ou queda de chuvas pesadas.

-Bl -

0 período da "chegada" tem o seu -i nîc j o na prima
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As i nundações ni vai s i ni cj am apõs o estabel ecj -
mento de uma grande ãrea de drenagem i n terl ì gada. Nes ta fa-
Sê, grande parte da ãgua armazenada 6 drenada para fora das
gel eì ras propi ci ando o apareci mento de fl uxos anormalmente
al tos , em comparação com a fusão di ãri a.

Durante as j nundações ni va.i s e de f im de verã0,
a queda de chuva na ãrea das geìeìras produz um aumento sú-
bito no volume das ãguas de rolamento, pois grande parte des
ta corre d'i retamente para f ora da superf ície ìmpermeável da
geleìra. Este fato é particularmente signjficatjvo nas ge-
I ei ras subpoì ares cu j a drenagem é i nte j ramente superf j c.i al .

Jã as gel e'i ras temperadas, por possui rem drenagem j nterna
vi a crevasses, tunej s, etc. , podem ìmpor um certo atraso no

tempo de percunso das ãguas superficjais (STtNBORG,1969).

0 período de recongel amento ocorre no outono, de
poì s que cessa a fusão da gel eì ra. Embora o fr uxo total de
ãgua de dege'l o esteja em recessã0, a ex'istônc'ia de passagens

engl ac'i a'i s , f unci onando ã semeì hança de drenos , provoca um

declínio do nível da ãgua no subsolo nas regìões próximas ã

geì ei ra e na p1 anícj e de ì avagem. Nas regì ões subpol ares o

reconge'l amento pode ser rãpì do desde que todo o f I uxo de ã-
gua ã restri to ã superf íci e. Mas, os r^ j os que drenam gel e j -
ras temperadas podem manter uma razão ba'i xa, mas constante,
de fl uxo duran te todo o i nverno, poì s são al j mentados peì a

drenagem das ãguas do subsol o (STENB0RG, I 965 ).

(n) I nundações. A fusão da neve e do gel o dunan-
te as estações do ano é jnfluenc'i ada pelas flutuações diã-
rias da quantidade de caìor, o que introduz um carãter pe-
ri ódjco na variação da quantjdade das ãguas superf icjais.
As osci I ações na quanti dade de ãgua sã0, aparentemente, re-
sul tantes das frequentes quedas de neve e movjmentos de ava
lanche de uma mistura ãgua/gelo por sobre a geleira, QU€ po



dem termjnar por obstru.i r
do, a'lgumas vezes, grandes
ser carregadas pe'l os rios,
guas e, consequentemente,
mentos.

0s r j os pró-g'laci ai s podem, a.i nda, sen at j ngì dos
por grandes 'i nundações, as quaì s ocorrem quando corpos de
ãgua armazenados dentno ou ao redor das ãreas frontais das
geìeìras são subjtamente drenados para fora destes limjtes.
Durante tai s i nundações a descarga total de ãgua aumenta a-
bruptamente atã ati ng'i r um ponto mãx jmo quando, então, vol -
ta a djminuir rapìdamente, atingindo as mesmas condições de
drenagem da s ì tuação i ni ci al .

Nesta f ase, uma prodigìosa quant.i dade de sed jmen

tos de granuì ação vari ando desde a fração argi 1 a até mata-
cões de quase 20 metros, é mobilizada atõ uma distânc.i a m6-
dia de 2,5 krn além da frente da ge'leira quando, entã0, come

ça a ser redepositada (BIRKELAND, l96g).

Estas grandes inundações provocam, ainda, o des_
I ocamento dos cana'i s dos ri os e um consequente rearranjo da
superfície da p'l anícje de lavagem. Em regiões mais distais
da frente da geìei ra, a djmi nuì ção da energi a das águas da
inundação produz um rãpido declinio da competôncja de trans
porte do fl uxo da ãgua e, consequentemente, ocorre uma depo
sìção gradat'iva da carga de sedjmentos que gradam para ter-
mos granul ométri cos ma'i s f j nos a juzante.

(B) Regime hidrotógico. A importância do reg.ime
hidroìógìco no desenvolvimento dos depõsjtos fluviajs prõ-
gì aci aì s res i de na magni tude e na frequênci a dos parâmetros
característìcos dos f'l uxos de ãgua que são gerados,os quaìs,
em Última anãlise, afetam o transporte de sed.imentos. para
ge'l e'i ras de regimes pró-glac'i a'i s d'i ferentes, os f luxos, apa
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os canais fluviais. por outro la-
quantj dades desta mj stura podem

d'i m'i nu'i ndo a tu rbu I õn c i a das ã-
o seu poder de transporte de sedi
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rentemen te , não represen tam uma popu'l ação homogênea de even
tos. De uma manejra geral, contudo, os fluxos de pequena mag
n'i tude ocorrem, pri nci pal mente, no i nîc.i o e no f j nal das es
tações do ano, quando as temperaturas de congel amento res-
trìngem a quantidade das ãguas superfjciais. sjmjlarmente ,.

a espessura da cobertura de neve no inícjo da estação afeta
rã a produção das ãguas superficia'is. por outro lado, oS
grandes fluxos produzidos pelas jnundações n.ivajs e de fi-
nal de verão ocorrem quando uma grande parte da ãrea de dre
nagem fornece água para as ãguas de rol amento superfi ci al .

Superimposta a estes fenômenos estã a contnj buì ção das for-
tes chuvas de verão e outono, que são de grande ìmportãncia
para o transporte de sed jmentos, uma vez que atuam d.i reta_
mente sobre as ãneas das moraj nas e outros depós j tos supra-
gìaciais dos quais deriva grande quantidade de sedl'mentos.
Finalmente, dentro desta sérje de eventos, devem ser regì s-
trados os grandes fl uxos de ãgua de rol amento ori gi nados pe
las grandes e súbitas jnundações resultantes da rãpìda dre-
nagem de corpos de ãgua represados pel a geì eì ra.

As varjações d.i árias no fluxo das ãguas
mento superf i c'i al produzem um evento compl eto de
cada 24 horas , o qua'l atenua-se, un.i f ormemente,
que se afasta dos I imi tes da gel eira. Nestas ocas.iões os se
dimentos são carregados em suspensão e deposi tados, novamen
te, mais adiante no sentido da corrente. Grandes quantida-
des de sed'imentos são tambõm col etadas no f undo dos canai s

dos rj os pró-gì aci ai s e armazenados , temporari amente, sob a

f orma de barras , ao 'longo dos f I ancos dos canaì s ou , quando
os rj os ul trapassam suas margens, são espal hados sobre a su
perf ici e de 'l avagem.

Em suma, as ãguas de rol amento superfi cj al podem
ser expressas em função das cond'i ções termaj s e das caracte
ríst'i cas das preci pi tações. A ocorrênci a de uma sãr.ie de f I u
xos durante o ano, somada com a proporção relat.i.vamente al-

de rol a-
i nundação
à medi da
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ta de inundações, são responsãveis pela movjmentação de uma

quantidade considerãvel de sedjmentos. portanto, os proces
sos de coleta,.transporte e deposição de sedimentos, sendo
repeti dos mu'i tas vezes durante o verã0, dão oportuni dade pa

ra o rãpi do desenvol v'imento e destrui ção dos depõsi tos sedi
mentares , para a mudança frequente do padrão dos ri os e,con
sequentemente, favorecem a rãpì da evo'l ução da superficj e da
p1 anícj e de I avagem.

(C) Transporre de sedimenros.0 transporte dos
sed'imentos clãsticos 6 feito por mejo de dois mecanjsmos prin
cipais: a) transporte em suspensão, no quaì a carga de se-
djmentos é suportada pe1 as correntes e b ) transporte como

carga de fundo, por rolamento, desl jzanlento ou saltitaçã0.
Embora esta di stì nção se ja puramente arbi trãr'i a, uma vez que
os materi ai s transportados dependem da competênci a da cor-
rente, a fração areja (0,062 mm - 2,0 mm), em part'i culap,pâ
rece ser o l'inri te natural entre a carga de f undo e a carga
suspensa. 0s materiais majs fjnos, quase sempre, constjtuem
a carga suspensa, ao passo que os ma'i s grossos são,
mente, a carga de fundo.

0 tamanho das particulas transportadas em suspen
são parece vari ar entre os I jm'i tes de I mm a 0,001 ûlfi, sen-
do que a ordem de grandeza dos materiajs mais fjnos depende
da geo'l og'i a I ocal , do j ntemperi smo e comi nui ção g1aci a1 . En

tre os materi ai s ma j s grossos a d'i sti nção entre carga de

fundo e suspensa é arbjtrárìa, poìs as partículas de uma de

termjnada granulometria podem mover-se sobre o acamamento
por uma certa dj s tâncj a , serem pos tas em suspensão , onde a

turbulênc'i a é mais intensa e serem depos'i tadas, novamente,
sobre o acamamento mai s adj ante ã juzante.

ma te ri a'i s

Em mu'i tos rì os , entretanto, a mai or proporção de

do tamanho areì a ou mai ores, predomj nando , nes-ã

usual



te caso,
rãte r do

de carga
ti cos de

tê, deste

-86-

o transporte como carga de fundo em vj rtude do ca-
sedimento- Al tas taxas de transporte sob a forma
de fundo são características de canais conglomerá-
alto gradiente. 0s rios pró-g1acia.i s são, geralmen
tìpo, pelo menos em suas extensões proxjmais.

(0) Depos ição de sed imentos. A depos.i ção de sedi
mentos ocorre sob condìções reversas daquelas vìgentes na õ
poca de sua coleta. A deposìçã0, na major parte dos sedjmen
tos fluvjais, processa-se em um estjlo majs ou menos ordena
do, enquanto as ãguas selecionam e deposi tam os materia.i s.

0 fator mais importante no estudo do ambiente prõ-
gìacial ã o reconhecimento dos ambjentes proxjmal, caracte-
ri zado por f e'i ções que revel am ma'i or prox j mi dade do geì o ou
pe'l o acamamento rudimentar em congl omerados , e o di stal , ca
racteri zado por uma variedade de estruturas sedjmentares en
contradas em barras de areja. Estas barras progradam, fre-
quentemente, por meio de aval anches frontais de sedjmentos,
orìginando fjnos "sets" de estratos cruzados, preservando
ainda, uma grande variedade de estruturas superficia'i s.

Nos ambi entes proxinra'i s ocorre uma ampì a var.i a-
ção no tamanho dos grãos e o acamamento 6 rud.imentar. A de-
posição rãpìda do material transportado conduz ã formação de
depõs'i tos de acamamento horì zontal rudimentar e descontínuo,
pobremente selecjonados, com jmbrìcação e "fabric,, preferen
cjajs. 0 aprìs'ionamento de sedjmentos finos, juntamente com

os grossos, tende a obscurecer quaìquer estrutura origina'l
que os depõsi tos possam ter al ém de tornar menos v.isívejs as
estrat'i f i cações.

Nos depõs'itos f inos o acamamento em estratos f ron
tajs ("foreset" ) desenvolve-se nas extrem'idades d'istaìs das
barras de arej a. A estrati fì cação cruzada desenvol ve-se de
uma forma majs típìca nos depós'i tos arenosos das regiões djs
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tai s, do que nos conglomerados proxjmais , al ém de ser rara
onde ocorre rápido assoreamento.

0s sedimentos, de uma mane.i ra geraì , tendem a gra
dar para termos mais finos tanto na vertical como no sentj-
do ã juzante, podendo este pa<1rão ser compì ì cado por vãri os
epi só¿l os de erosão e depos i ção.

(e) Depós i tos de i nundação. Embora a grande maio
ria dos rios pró-gìaciais esteja contida dentro de canais on
de o movjmento de sedimentos é sempre contínuo, a ocorrên
cia de jnundações perìõdicas promove a d'i stribuição de par.-
te deste materj al por sobre uma ãrea muj to grande. 0s gran-
des desl ocamentos da posì ção dos canai s , de grande importân
c'i a na determi nação dos I oca i s de depos ì çã0, são , usual men-
tê, as soci ados aos fenõmenos das i nundações. À incidôncia de
tnansbordamentos e, se a planíc'ie de ìavagem for mujto atj-
Vâ, uma grande ãrea pode seli nundada vãr'i as vezes durante
o mesmo periodo de verão. Por outro I ado, SUperfîcj es de I a
vagem rel ati vamente 'i nat j vas podem sof rer um ou do.i s even-
tos em cada estaçã0. Em grande parte da ãrea inundada a pe-
quena profundidade da lãmi na de ãgua e a bai xa vel ocidade
do mejo'liquido, fazem com que a carga de fundo raramente se
ia afetada, embora ocorra um consj derãver movjmento e depo-
sição de sedimentos finos. Jã nas ãreas majs próxjmas dos
grandes canais fluviais um grande volume de conglomerados
e/ou arei as pode ser remobi I i zado.

Desde que os canai s possam mudar rapi damente de
posição, qualquer local sobre a superfîcìe da pl anícje de
I avagem pode sofrer retrabal hamento e receber novos sedjmen
tos dentro de um perÍodo de poucas dezenas de anos.0s depó
si tos sedimentares assocjados às i nundações tomam trãs for-
mas principaìs: a) preenchjmento de canal; tajs depósitos
são f ormados no f inal do processo de escavação e preench'i -
mento que acompanha o fenômeno de trans bordamento dos ri os .
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No estãgi o de depos'i çã0, grandes quanti dades de sedjmentos
carregados junto ao fundo são depos i tadas no canal assim que
o rj o perde sua capaci dade de transporte; b ) ombrei ras: es
tes depõsitos não são bem desenvolvjdos em r.ios de fundo con
gìomerãtico. Entretanto, quando os fluxos de ãgua ultrapas-
sam as margens dos rios os depõsi tos alongados de conglome-
rados alí depositados, gnadam para depõsitos de granu'l ação
mai s f i na s'i tuados em ãreas ma'i s af astadas. Estas barras con
g'lomerãticas, de forma alongada e de desenvolv.imento paraìe
lo ãs margens dos rios, são chamadas de ombreiras, ou ,,le-
vees" , e estão, frequentemente, associ adas com depõsi tos de
preenchjmento de canal. As ombre'iras de pequena elevação as
soc'i am-se com canai s de f undo arenoso; c ) peì icul a super-
ficjal: term'i nada a jnundação grandes ãreas ficam cobertas
de sedjmentos cuja granuìação vari a de cascalho f.ino a areia,
esta úl ti ma recoberta de marcas de onda. A subsequente de-
fl ação pe1 o vento remove os sedimentos maj s fj nos dej xando
um concentrado superfic'i al constituído de conglomerados gros
sos que caracterizam o depósito.

S e dímen taç ão g L ã.cí o- Lacus l;y,e .

0s ì agos gì ac j a'i s , atuaì s e antì gos, são respon-
sãveis pela formação de depósitos e formas de rerevo que jn
cl uem fe'i ções marg'i nai s (ì i nhas de prai a e del tas ) e depõsi
tos de fundo, tal como as argilas laminadas. Atualmente, e-
xj stem ì agos que são resul tantes do represamento pel o gel o

e outros onde este constitui suas prõprias margens, de modo
que as relações com o geìo são tão varjadas quanto no caso
dos cana'i s de ãgua de degel o. 0s I agos gl aci ai s podem ser
supragìacjais, margjnais ou, ainda, engìaciajs ou subgla-
ci ai s, embora o estudo destes doi s úl timos tì pos raramente
se ja possível.

No caso dos ì agos represados por ge1e.i ras tempe-
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radas a drenagem é subgìacia'r ou englacjal. Jã a perda de
ãgua por sobre a barreira de geìo õ mais rara, exceto no ca
so das ge'le j ras sub-po'l ares e pol ares , onde as temperaturas
abaixo de zero impedem o escape das ãguas pon rotas subgla-
ciais ou englacjais.

Linlta,s d¿ ptnía. Estudos realjzados em lagos
glaciajs modernos mostraram que dentro de um perîodo de tem
po surpreendentemente pequeno, as ãguas , ao permanecenem em
um determjnado nível, são capazes de construir uma ljnha de
praia: pFOvando, assìm, a existência de sedimentos inconso-
lidados ã disposiçã0. As rjnhas de praìa aparecem como cor-
dões hori zontai s, frequentemente em posi ções sucessi vas so-
bre o decl'i ve da margem, marcando, assìm, as diversas mudan
ças do nível das ãguas do 1ago.

A definìção das I inhas de praìa estã intinramente
relacionada aos depõsitos a elas associados, construidos den
tro dos terraços das praias, cuja granul ometrj a vari a de
si I tes a matacões e sei xos. A caracteri zação de taj s depõsi
tos depende da natureza do materjal local djsponíve'l , do ta
manho do lago e da intensidade e dìreção das ondas.

Se depõs'i tos de morai nas estão ao ar cance das ã-
guas dos lagos, a ação das ondas tende a lavar esse mate-
rial , carregando e redeposi tando a f ração ma js f .i na em ou-
tros loca'i s, deixando, sobre a praia, um extenso depósito de
matacões e seì xos.

Feições associadas.

As mudanças no nível do ì ago são , tambõm,de gran
de importãnci a, sendo que as acumu'l ações mai s macìças de se.i -
xos e matacões podem estar rel acjonadas a I evantamentos do
nivel das ãguas e consequente avanço da lìnha de praìa, êr-
quanto que as cristas menores estão, talvez, assoc.i adas com
linhas de costa ma'i s estãveis ou mesmo recessivas.
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0eLta¿. A súbita djminuìção da velocidade das
correntes , no ponto onde el as ati ngem os I j mj tes dos I agos ,
resul ta na formação de del tas I acus tres. 0s del tas são par-
ticularmente grandes quando formados peìa água de degeìo que
fl ui dj retamente do ge1 o ou, j ndi retamente, por um canal de
rio, desde que a razão entre a descarga de sedimentos e a

carga transportada seja alta. Em sua forma típica um delta
õ consti tuido de um tal ude frontal , rel ati vamente íngreme e

lobado, e de uma superfíc'ie suavemente jnclinada em direção
ao 'l ago. 0 ponto de junção destas duas superfícies ocorre pr!
xjmo da superfície do lago, embora o nível das ãguas esteja
sujeì to a fl utuações. Mudanças posi ti vas ( para cima ) no ní-
vel das ãguas resul tarão em submersão e soterramento do d.L
ta. Jã as mudanças negativas (para ba'i xo) causarão a emer-
gência de parte ou de todo o delta, com a consequente inci-
são da corrente que o al 'imenta, e a cons trução de um novo
delta em posição mais distal. Mudanças repetjdas no nível da

ãgua produzj rão, assim sedimentos del tai cos de formas mui -
to. compl exas.

A estrutura i nterna de um del ta 6 composta pel as

camadas de fundo , camadas fronta j s e camadas de topo, mas

tal arran jo nem sempre é ev'i dente. As mudanças no nível do

lago provocam escorregamentos e redeposição de sedjntentos
condicionando o aparecimento de acamamento contorc'ido. Al6m

disto, algumas complicações adic'i onajs surgìrão no caso do

delta ser do tipo de contato de ge'lo.

0s deltas de contato de ge'lo possuem uma forma um

tanto di ferente do anteri ormente descri to e são tambõm cha-
mados de del tas de "esker". Tajs feìções possuem uma super-
f ici e prox'ima1 i ncl j nada e em contato com ge'l o, embora sua
porção frontal , cons truída dentro do ì ago, seja do ti po nor
mal. A presença de geìo condj ciona o aparecimento de depres
sões ("kett'l e" ) nas camadas de topo, ass jm como provocam es

truturas de escorregamento quando da sua fusão.0s "eskers"



que aparecem associ ados a

correntes subglaciais que

ìago.

Dep6'síto¿ d¿ (lundct. Em ambi entes lacustres não
ã possíve1 reconhecer nenhuma I i nha di v'i sõri a níti ¿a entre
os depós i tos de f undo e os das margens dos 'l agos. Embora se
dimentos fi nos e grossos possam ser encontrados nas praì as

e del tas, os chamados depõsi tos de fundo, si tuados al 6m dos
I imi tes de crescimento dos del tas, sã0, predomi nantemente ,
finos e alcançam grandes espessuras nas partes majs centrais
e profundas dos I agos. 0s si I tes e argì ì as que representam
a "farjnha de rocha" de origem glacial e são responsáve'i s

pel a al teração da cor natural das ãguas dos r agos e corren-
tes , requerem períodos extremamente I ongos e ãguas muito cal
mas para o seu assentamento. segundo KUENEN ( 1 g5ì ) as cor-
rentes de turbi dez são de grande ì mportânci a no processo de

distribuição de sedimentos sobre os fundos dos ìagos,pois a

ãgua de degel o, carregada de si'l te, 6 ì ige'i ramente ma'i s den
sa do que as ãguas do lago.

A espessura da I ãmi na de ãgua 6 um fator ì mpor-
tante a afetar a natureza dos depósi tos I acus tres , sendo os
I agos profundos os que proporci onam mel hores condi ções para
o aprjsionamento e deposição de sed'i mentos f inos. No caso de

lagos rasos, alimentados por ãguas de degeìo, a existênc'i a

de correntes mais potentes impede a deposìção dos sed'imen-
tos mai s fi nos ê, frequentemente, causa seu transporte para
fora dos l'im'i tes dos'lagos e a sua consequente perda. tsta ó

a razão porque o assoreamento de lagos antìgos produz, fre-
quentemente, uma sequênc'i a de sedjmentos que gradam para ter
mos mais grossos para o topo, a par do fato de que os úl tj-
mos estãgios do prccesso de assoreamento são levados a cabo
por correntes anastomosadas de al ta taxa de deposìção.

este tì po de del ta representam
transportavam sedimentos para
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0s sedimentos fi nos de fundo de ì ago contõm quan
t'i dades varì ãvei s de seixos e/ou matacijes, por vezes 'i sol ados ,
que são interpretados como provenjentes de gelos flutuantes.
0 peso e o 'impacto desses materi ai s são responsávei s peì as
dobras presentes nos sedi mentos de f undos de 'l agos.

uma característ'i ca comum e a'l tamente s i gn i f i cati
va dos depósitos de fundo de ìagos gìac'i ais é a sua nature-
za I am j nada. Ta'i s I am'i nações são evi denc j adas por mudanças
bruscas na granu'lação dos delgados lejtos sucess.ivos que va
riam de lama fina a silte grosso. uma mudança de cor acompa
nha também a mudança de granul ometr j a, sendo que a I âm'i na

majs deìgada 6 mais escura que a de granu'r ação majs grossa.
Em tais depósitos, regularmente acamados e que têm sjdo cha
mados de ritmjtos, o lejto deìgado e escuro, constjtu.ido de
materi al argììoso, representa uma fase de deposição mu.ito len
ta sob condi ções de ãguas mu'i to caìmas, tar como poderìa sen
esperado no período de jnverno quando o lago fjca com sua
superfíc'i e congelada e quase não recebe ãgua de degelo.
KiNDLt (1 930) mostrou que a "fari nha de rocha" permanece enl

suspensão em ãguas j nativas o tempo suf i c'i ente para permi -
tir uma deposição continua durante muito meses, mesmo que ne

nhum outro tì po de sedjmento seja carregado para dentro do
lago durante esse tempo.0 sjlte claro, QUê compõe o membro
de granulometri a mai s grossa do par I l'toì ógi co, representa
uma acumu'l ação mai s rápi da de sed'imentos sob condi ções de
major energia. Tais perturbações podem ser verjficadas quan
do as ãguas de degelo atìngem os ìagos, ou quando as prôprìas
correntes deste, especi al mente correntes de turb'i dez , são
suf j c jentemente f ortes para promoverem o espaì hamento do s'il
te sobre toda a ãrea dos f undos dos 'l agos. KUTNEN (r 9br ) a-
trj bui u a depos ì ção das I âmj nas de granul ação mai s grossa
a fluxos de turb'i dez subaquãt'i cos de sedinrentos carregados
pela ãgua. A F'igura 20 mostra um padrão típico de correntes
densas ao at j ngì rem um 'l ago pró-gl ac'i al sob a f orma de f I u-



xos basais i ntermedi ãri os

Figura 20 - Padrão
rentes
(seg.

Em termos de espessura os pares I jto'lógi cos rít-
micos podem variar de menos de I mm a vãrjos decímetros, sen-
do que a variação mais comum estã entre I e 5 cm. Diversos
fatores, de carãter I ocal , podem afetar a espessuna dos pa-
res litológicos, tais como a carga e o volume das correntes
que entram no lago, a profundidade e o relevo do fundo, a e

nergi a das correntes do lago e a dì stãnc j a do amb'iente de

deposìção dos ritmitos do ponto de entrada da corrente de de

geì0. Desta manei ra, õ pratjcamente 'impossível correlac jo
nar sequônci as rítmj cas de 'l agos di ferentes baseando-se so-
mente nas suas espessuras absol utas. A apl i cação de t6cni -
cas estatíst'i cas, entretanto, tem se mostrado promi ssora na

sol ução do probl ema.

0s depósjtos de fundo de lagos g'l acjais incluem
ritm'i tos guê, em muitos casos, tênr uma natureza sazonal. Dt

GEtR (1912) desenvolveu a teori a da natureza anual de cada
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idealizado da entrada de cor-
densas em um lago pró-glacial

GUSTAVS0N, 1972) .
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par de lãminas ritm'i cas e introduziu o termo "varves,, para
descrevê-los. Na verdade exjstem fortes evjdêncjas de que
mui tos pares de I ãm'i nas são anuaì s , embora ha ja tamb6m ago-
ra o reconhecimento de que nem todas o sã0. De qualquer for
fÌlâ , um grande cui dado deve ser tomado pa ra provar um dos
dois pontos de vjsta.

Domínþ gìácio-marinhg. 0 esquema proposto por
ANDtRS0N (1972), sjntetisado nas Figuras 21-zz, engloba o

model o da gl aci ação g1ác'io-mar j nha e demons tra as mudanças
na sedi mentoì ogi a e bi ofáci es referentes a um cj cl o compì e

to de avanço e recuo de uma geìeìra, respect.i vamente, sob
condì ções de base seca e base úmi da, conforme defi ni das por
cAREY & ADMAD (1961 ).

Assim, quando uma calota de geìo avança sobre o

mar, expondo seu núcleo ãs ãguas frias subjacentes (Figura
21 , A), o conge'l amento da ãgua na jnterface ãgua/gelo pro-
duz uma massa de água com al ta concentração de sais, denomi
nada ãgua sal'i na da pl ataf orma (sst.l), a qual se tornarã do
mi nante junto ã p'l ataf orma cont j nental .

Nestas cond'i ções , embora a taxa de sedimentação
atjnia graus mínimos pelo fato de não exjtìr fusão do gero,
pode ocorrer deposição de are'ias lamítjcas se'ixosas junto à

linha basal da cobertura de geì0. A subsequente seleção la-
teral deste materj al , por correntes de turbj dez e/ou cor-
nentes de fundo, promove o espal hamento das arei as I amitj -
cas, que gradarão para I am'i tos em dì reção ao mar. Ambos os

depósi tos contênr uma fauna de forami níteros quase totalmen
te arenãcea e consti tuem a bi of ác'i e arenosa de ãgua rasa
(sl.lAF). A característica carência de material calcãrio de-
ve-se ao fato dessa ãrea da pìataforma estar sj tuada abaixo
da espessa cobertura de gelo, a qual jnjbe a produtjvidade
biológica nas ãguas superfjcjais. Estas, por sua vez, são
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Figura 2I - Modelo para reconhecimento de depósitos g1ácio-ma
rinhos antigos proposto por ANDERSON (1972). A: I
nício do avanço de uma calota glacial sob condi-
çoes de base seca; B: posição al cançada pela calo
ta após o avanço sob condições de base seca
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Figura 22 - Modelo para reconhecimento de depósitos g1ácio-ma
rinhos antigos propos to Por ANDIlRSON (I972) ' A: ca
lota gtaciai .'m recuo sob condições de base úmiI
da. B: f ases f inais do processo cle recuo '
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sub-saturadas em reì ação ao canbona to de cál cj o, o que pro-
voca a di ssol ução de todo o mater j al cal cãr'i o dentro da ã-
rea de fluxo das ãguas salinas da plataforma (SSbl).

0 i níc'i o do processo de f usão dos j cebergs ocor-
re no ljmite extenno da calota de geìo e condiciona a depo-
si ção de I ami tos arenosos ri cos em mi croorganj smos pì antôni
cos. A ãrea de distrjbuição destes sedimentos cojncjde com

o talude continental, onde ocorre a mjstura das ãguas sali-
nas da pì ataf orma (ssl^J) com as ãguas quentes ma'i s prof undas
(l,lDt^J) para f ormar as ãguas de f undo do oceano antãrti co
(AABl^J). Neste processo de mjstura - onde as ãguas mais quen
tes são deslocadas para cima peìas águas majs frias,saljnas
e ma'i s densas - o fluxo ascencional de ãgua contribuì para o

enriquecjmento em nutrjentes, o que conduz a um florecjmen-
to das faunas de ãguas frias dentro da zona de fusão dos
'i cebergs. As tes bas dos f oram'i níf eros cal cãr j os , contudo,
serão preservadas somente nos sedimentos situados acima do

nivel de d'issolução dos ca'lcãrìos, que cojnc'ide, aprox'imada
mente , com a ba se do ta I ude con ti nen ta I .

Quando as margens da cobertura de geìo se es ten
dem além dos I jmites do talude continental (F'igura 21 , B) ,

o material cal cãrio estarã ausente em todas as profundida-
des, ocorrendo, somente, forami níferos arenáceos das biofã-
cies da plataforma e das profund'idades abissajs.

Assjm que a cobertura de gelo começa a fundj r e

recuar (F'igura 22, A-B), as ãguas doces da plataforma(FSl^l)
subst j tu'i rão as ãguas salinas da pl ataforma (ssl,l), como massa de

ãgua domj nante na ãrea da plataforma conti nental. 0 primei-
ro efej to sobre os sedimentos é a deposi ção de grandes quan
tjdades de material detrítico, até então retjdo na calota de

gel o e nos i cebergs. Nas prox'i mi dades do I im j te j nf eri on da

calota a deposi ção de di ami ctos escuros e não estrati fi ca

dos ocorre sob condì ções de ãguas relati vamente calmas. Nes
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te processo, as ãguas de degel o podem dar orì gern a corren-
tes densas QUê, ao fl uj rem para fora da margem da gel ei ra,
promovem a separação das arei as, s i I tes e argi 1 as dos di a-
mi ctos mai s prõxìmos , sel ecj onando, lateralmente,estes se
dimentos at6 a regìão do assoalho oceãni co.

A transição injcial das condições de baseseca pa

ra as de base úmida provoca um pronunciado aumento no núme-
ro de jcebergs, o que causa um aumento abrupto na quantida-
de de sedimentos transportados por ge'los flutuantes nos de-
põsitos de mar profundo.

A ãrea da plataforma adjacente ã calota de

é frabi tada por uma fauna de foramj níferos bentônj cos
tas calcãrias espessas, da bl'ofãcjes da calota de gel
associ adas a di ami cti tos e arei as I amíti cas sei xosas.

A parte maj s externa da pì ataforma contj nental é

caracter j zada pe'l a deposi ção de are j a I amiti ca e por pos-
sujr uma asserxbló'ia diversifjcada de foram'inîferos, domìnan
temente cal cíferos , mui tos dos quai s pertencentes também ã

b'iof ãci es da cal ota de geì o ( I sF). Es ta popuì ação é chamada
biofãcjes de ãgua doce da p'lataforma (FSt,.lF) por causa da sua

afinidade com esta massa de ãgua. A profundjdade e a conse
quente dj ssoì ução dos carbonatos são fatores control adores
da sua distrjbuição.

0s I ami tos são os tì pos de sed'imentos dom'i nantes
desde os I im j tes da p'l ataf orma cont'i nental até o assoal ho a

bi ssal . somente os forami níferos cal cãri os mai s res i s ten
tes da biofãcies da calota de geìo ( ISF) são encontrados nas
prof und j dades entre 550 e 3000 m. A ausênc'ia quase total de

formas calcãrjas al6m da profundidade de 300 m, sugere que

o nível de soìução do carbonato de cãlc'i o (CCD) esteja alí
sj tuado. Aba'i xo desse nível ocorrem somente espécjes areno-
sas e consti tuem a b jof ãcies arenosa (AF). Somente um reba'i
xamento do nível de so'l ução do carbonato de cãlcio poderìa

geì o

de tes
o(iSF),
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permj ti r a deposì ção de materi al cal cãr j o b jogên.i co ou nã0,
a grandes profundi dades. correntes densas carregadas de se-
di mentos , geradas por bai xo da cal ota de gel o, podem depo-
si tar areias moderadamente e/ou bem selecionadas sobre o as
soalho abissal.

uma vez que as cobertunas de gel o tenham recua-
do, o intenso retrabalhamento dos depósitos glãcjo-marinhos
torna-se o processo sedjmentar dominante.



5. FÃCIES DE DIAMICTITOS E ROCHAS ASSOCIADAS

do no capítulo anterjor, mormente
processos sedj mentares em operação
gì ãc'io-mari nho da gl aci ação e seus
grande uti I i dade na j nterpretação
mi ctj tos do Subgrupo I tararõ e de
sociadas.

0s elementos do modelo sedimentar gìacia'l discuti

0utras evi dênci as dì sponívei s e que fornecem i n-
formações complementares úteis para o reconhecjmento dos re
gi stros l'i toì õgi cos dos dj versos subambj entes deposi cj onaì s,
representados na sequênci a sedjmentar do subgrupo I tararã,
correspondem aos fõssej s assocj ados e as característi cas se
d'imentolõgicas.

aqueles relacionados aos

no ambi ente terrestre e

produtos,revel aram-se de

das fãcies (.l.s.) dos dja
a'l gumas das I jtoìogìas as

EVIDÊHCINS PALEONTOLOGICAS. FóSSCJS SãO CONSidE-
rados como rel ati vamente raros na sequônc'i a do subgrupo I ta
ra16 (RocHA-cAMpos, 1967).

SAAD (1977) descreveu a composìção e posìção es-
trat'i grãfìca das 4 assembléjas faunísticas conhecjdas na ã-
rea em estudo, distribuindo-se descontinuamente tanto na
vertj cal quanto na hori zontaì , al ém de mencj onar a presença
de mjcrofósseis atõ então não registrados no Subgrupo Itara
16, mas de interesse do ponto de v'i sta paleoecolõgìco (Fìgu
ra 2).

- 
.l00-

Embora de mane'i ra I im j tada, aì guns grupos de f ós-
se'i s (mìcro e mega) conhecidos são de grande jnteresse pa-
ra a'i dentificação das fãcjes de diamictjtos e de aìgumas
rochas assocj adas em que ocorrem.

em peì o menos duas I ocal i dades na ãrea em

Fo ram i n Í f e ros. Fo rami níf e ros arenãceos ocorrem
estudo; na assem-



bléja de Araçoiaba (SAAD, 1977) e na de Capìvarì

Incluem espéc'i es dos

cLts r Bruns'ieLLct, 'I'eï LutuLaria
narnmina (Capi vari ) , dentro de

sa. Enl Capìvari associarn-se a

cuti dos.

A composìção das assenrblãias sugere uma biofãc'ies
de pì ataforma ì nterna, ou mesmo de ambj entes maj s nlargi nai s

do contj nente ( BANDY, I 964; |^lALT0N, I rj69 
) . Nos do.i s 'l ocaj s

associ am-se a urna I i tof ãci es I anllt'i ca, que de acordo com AN

DERS0N (1972 ) caracteri zari a as zonas de pì ataforma externa
nas regìões ntarginais da calota glacìal antãrtjda.

Tasrnanites. "Esporos" atribuíveis a este grupo de
posìção taxonômjca ajnda aìgo controvertjda, atualrnente a-
tri buídos a algas (classe Prasjnophyciae) foranr c0nstabadas
assoc'i adas a v'ãrios corpos de djarnictito na parte superi or
da sequôncja sediment.ar (SAAD, 197l; tigura 3). Na seçao Ca

pão Bon j to- itapetì ni nga, f it::n'tení Let; ocorrenr descont'i nuamen-
te ao"longo de uma sc'çã0 espessa, cerca de 150 m, na parte
Superi or do Subgrupo Itararé.

SARJTANT (1973) discute aìguns aspectos da paìeoe
coìogia de ocorrências triãssicas de tl'e:;ntdrLf,Lcs indjcando es-
tarem eles associados a l'itologìas e outros fõssejs indjca-
tjvos de condìções 'i nternrediãrjas, ou de mares rasos, junto
a- linha de costa.

Megafósseis. 0s grupos de megafõssejs .i nvertebra-
dos presentes no Subgrupo I tararé e de ì rnportãnci a na re-
consti tuì ção de fãci es,são os mol uscos (bì val ves, gastrópo-
des), braquìõpodes e crinóicles, que comparecenì nâs assem-
bléias de Itaporanga, cap'ivari e Hortol.ìndja. Em capìvarí
assocjam-se a foraminiferos arenãceos (Fìgura 3). tm todas

gener0S llyperammina, Amntodis

rz Ìlectphaæ (Araçoì aba ) e Itype-
matri z lamítica s'i lto-areno
outros megafóssei s abaj xo di s

-l0l-



as três localidades a litofãcies ó caracterist.i camente
t'i tuida de um lamjto silto-argiloso.

0s generos presentes abrangem formas predomi nante
mente bentônicas e provavelmente da região sublitorânea (Rq
cHA-cAMP0s, 1969). Esta'interpretação 6 cons.i stente com as
i nf ormações I 'i toì ógi cas e estratì grãf i cas deri vaclas da se-
quãncìa sed'imentar em que se jnserem os fósseis.

EVtDÊNCtAS GE0LóctCAS. Evidôncias geo'l ógìcas ob-
servãveis em afloramento e consideradas diagnõstjcas para a
'i nterpretação de fãcies são de do'i s tipos. 0 prì¡reiro refe-
re-se a uma sãrie de estruturas sedimentares qile vônr sendo
.i dentjfjcadas no Subgrupo Itararé e que são geralmente con-
sideradas resultantes de processos sedimentares em operação
no amb j ente gl acì al . Aì gumas del as permi tem j dent j f .i car os
mecanismos de deposìção e a prõpria posìçdo clos depósjtos
sed'imentares em re'l ação às calotas gìacjaìs.

0utras referern-se a litoìogìas e suas relações ver
tica'i s e horizontajs que se assemelhanr ãquelas resultantes
dos processos de sed'imentação atualmente ocorrentes em ge-
I ei ras conti nentaì s.

1 02-

cons

a) ,rEskers". A despe'i to do seu valor como jndj_
cador ambiental, os depõs'i tos tìpo "esker" são consìderacjos
es truturas de ocorrênci a rel ati vamente rara e de di fíci I re
conhecimento no regìstro geolõgìco de uma região que tenha
sjdo afetada por gl acì ações. contudo, uma referêncj a ã pos-
sível ocorrôncia dessas estruturas na sequêncja sedimentar
do subgrupo Itararé no tstado <le São pauro foi feita por
FRAKts, FIGiJEIRtD0 FILH0 & l:uLFAR0 (.l968), junto a Granractj-
nho, que as i nterpretaram como correspondentes a possivei s

"eskers" fósse'is associados a diamictito, conforme jã corììgn

Estruturâs g I ac ia i s .



tado no Capítulo 3.

Se, alternativamente, as estruturas ac'ima referi-
das representassem preench'imentos de tunei s engl aci ai s, con
forme proposto por (B0ULT0N , 1972; ver p.7B), el as eviden-
c'i ari am que na época de sua f ormação a reg'i ão estar j a I oca-
l'i zada al ãm dos I ì mi tes mãx j mos das gel e'i ras neopal eo z6i-
cas. Além disso, a grande quantidade de ãgua necessãrja pa-
ra o seu desenvolvjmento seri a indicativa de uma fase de re
tração da frente gìacìal ou, peìo menos, de um período de

degeìo mais acentuado.

b) Formas alongadas moldadas.Segundo o

vista clãssjco do modelo glacial cont'i nental, essas
alongadas seriam resu'ì tantes do deslocanlento dogeìo
daria não só os próprios sedimentos gìaciais, como

as rochas constitu'i ntes do embasamento local.
Na ãrea da presente pesqu'i sa, R0CHA-CAMP0S, FAR-

JALLAT & Y0SHIDA (1968) descreveram uma estrutura desse ti-
po exposta em duas f aces de um corte s.i tuado no Knl 107 do

le'i to da FEPASA (ponto 24, do perf iì Sorocaba-Cerqui I ho, Fi
gura 3) junto a c'i dade de Sorocaba. Segundo a interpretação
desses autores a erosão e/ou deposição pelo gelo poderia ser
responsãvel peìo desenvolvimento da estrutura, neste caso
constituída de sedimentos arenosos.

Tal s'i tuação , contudo, pode ser também i nterpretq
da como resul tante do assentamento, sobre o embasamento, de

sedjmentos supragl ac'i ai s s'i tuados sobre uma superfície de

gelo em ablação, de acordo conì o esquema de deposìção supra
gìacial apresentado no Capitulo 4.

Uma segunda ocorrênci a dessas estruturas é regì s-
trada junto a c'i dade de Salto, onde ALMEIDA (1948) descre-
veu uma superfícìe glacìal poìidae estriacla, desenvolvida sobre ro
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chas do embasamento crj stal i no, e recoberta por di amj cti to
e aren'i tos estratìfjcados. As direções das estrias sobre a

superficie da estrutura, consjderada como do tipo "roche
moutonée" por ALMtIDA (1948), ind'i cam um valor méd jo de

N45olnl, constituindo-se elementos val iosos para anãl jses pa-
'ì eogeogrãf i cas.

c) Pseudomorfos de cunhas de gelo.A ocorrencia de

estruturas cune'i f ormes e sua posslvel correspondônc'i a a pseu

domorf os de cunhas de ge'l o, ou f raturas de congel amento sa-
zonal , tem ìmportantes consequências no entend'imento do pa-

leoclima da Bacia do Paranã.

Ambos os tìpos de estruturas são características
do amb.i ente perìglacjal e decorrem de severas condicões de

temperatura que afetam o substrato de regìões glaciadas.

Como iã apontado anteri ormente (p.37) a ocorrên-
cja mais signifjcativa dessc tipo de estrutura loca'ì iza-se
no ponto 97 da Rodovia Castelo Branco (Fìgura 3), e foi des

cri ta por R0CHA- CAMP0S, SAAD, SANT0S & 0L I Vt I RA (1977 ) , que

as interpretaram como possive'lmente correspondentes a pseu-

domorf os de cunhas de ge'l o desenvol vi das em sol o perenemen-

te congelado (pernrofrost).

tsses tìpos de estrutura decorrem de condìções de

temperatura muìto baixa que afetam o substrato de regiões
glaciadas. Além disso, conforme apontam R0CHA-CAMP0S, SAAD,

SANT0S & 0LIVEIRA (1977) a formação das cunhas de geìo ocor
re a temperaturas de -l5o a -20oC, durante o inverno, em á-

reas adjacentes ãs calotas gìacìais, a distãnc'i as variãve'i s

destas de 50 a I 00 km em ambj ente peri gl ac i al .

A suposição de que a ocorrência de pseuclolnorfos

de cunhas de gel o deve i ndì car um período de retração gl a-

ci al não é ace'i ta por B0ULT0N (1972) , o quaì af irna que nos
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amb'i entes gì ac j a'i s modernos estruturas de congel amento po-
dem se desenvolver durante curtas 'i nterrupções na sedjmenta
ção suprag'l aci al.

FRAKES' FIGUttRED0 FrLH0 & FULFAR0 (1968) descre-
veram estruturas cunejformes sirnjlares, no geraì, às acima
ref eri das, 1 ì gadas a camadas de areni to 'i ntercal adas em di a

mi ctj to do Subgrupo Itararé, junto a Gramadjnho (ponto 7B

da Rodovja capão Bonito-ltapetìnìnga, Fìgura 3), ident.i fj-
cando-as como provãve'i s preenchjmentos de fi ssuras abertas
em antìgo till congelado, propagadas a part'i r de crevasses
formados em geìeiras superjacentes. uma possivel correspon-
dôncja a pseudomorfos de cunhas de geìo foj descartada por
esses autores devido ã ausência de solo fõss.i l, que normal
mente ocorre associado a estas estruturas.

Solos fóssejs, contudo, nem sempre são regìstra-
dos em assocìação com pseudonlorfos de cunhas de geì0, uma

vez que podeni ser renìovjdos do regìstro geoìõgìco peìos pro
cessos de erosão que acompanham as fases de avanço das ge-
leiras.

0utras estruturas desse tipo, possivelmente cor-
respondentes a pseudomorfos de cunhas de gel o, foram também
regìstradas no ponto lB0 do perfíì medido entre as cjdades
de Sorocaba e Cerquì'l ho (FtPASA).

d) Pavimento de cl astos. Concentrações I jneares
de c'l astos i ntercal adas entre d'i am'i cti tos , associ adas a su-
perficìe de djscordâncìa, ou ocorrentes dentro de um únjco
corpo de d'i arn'i ctito do subgrupo Itararé, tônr sido regìstra-
das na parte norte da Bac'i a do Paranã.

Dentro da ãrea j nvestì gada, uma

meiro tìpo ocorre no km l0l da Rodovia Cas

CHA-CAMPOS, SAAD, SANTOS & OLIVIIRA, 1977)
tìdo anteriormente, parece corresponder ã

estrutura do pri-
telo Branco (R0-
e conforme d'i scu

pav'i mento de clas



tos i nterti I ítì cos

Considerando-se que esse tìpo de concentração de

clastos parece resultar de processos de erosão supercjfial
de um till anteriormente depositado, pode-se especular, com

reìação à disposìção da frente glac'i a'l , que o lobo teria ul
trapassado aqueì a I ocal'i dade durante o seu des'l ocamento em

dìreção ao ìnterior da bacia.

Concentrações de cl astos ocorrentes dentro de um

úni co corpo cle d'i anli cti to, ref eri das anteri ormente com0 do

t'i po jntratilítìco, foranr observadas entre os knt 35 e 36 da

Rodovia SP-101, prõxìmo a cidade de Capìvarì (R0CHA-CAMP0S,

0LIVEIRA, SANT0S & SAAD,'l 976) e em Jumirim (R0CHA-CAMP0S,

FARJALLAT & Y0SHIDA, l96B). Estas estruturas, embora de ori
gem controvertida, são extremamente úteìs para a caracteri*
zação de fãcies de djanlict'i to, poìs os processos responsá-
vejs pela sua formação estão relacionados a fenôntenos dinã-
micos ocorrentes junto a base de unìa geìeìra enì mov'i nlento,
originando-se dentro de tills basajs.

e) Pseudomorfos de vênulas, veios e diques de gelo. Es-
tas estruturas, localizadas nos pontos 69 e 279 da Rodovja
Marechal Rondon ( SP-300, Fì gura 3 ) , coi ncì dem, em seus as-
pectos geométricos e disposìçã0, com vênulas, ve'i os e di-
ques de ge'l o desenvolvidos em solo conqelado (TABtR, 1943;
SCHAFtR, 1949), das quais podem representar pseudomorfos.

f) Solo estruturado. Uma possível ocorrência des-
se tìpo de feìçã0, de óbvio sìgnificado paleogeogrãfìco e

paìeocljnãtico, ocorre enì unì afloranento situado junto ao

entroncamento da Rodovi a SP-l 0l com a Rodovi a do Açucar, ao

lado esquerdo desta, prõximo a cidade de Capìvarì.

Tajs estruturas são caracterizadas por fendilha-
mentos poìigonais, pfêench'i dos por material arenoso, desen-
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volvjdos em djamìctito argiìoso, assemelhando-se a estrutu-
ras desenvolvidas enl solos perenemente congelados.

Lirologias e RelaÇões Estratigrãf icas. As sequên-
cjas sed'imentares aflorantes nas djversas seções estratìgrã
f i cas estudadas , abrangem um con junto de l.i toì og.i as , cu j a

estrutura e dì sposição espacìa'l são aná'logas ãquel as decor
rentes da deposìção glacìaì conforme os modelos discut'i dos
anteri ormente.

A discussao que se segue refere-se ã alguns exem-
pìos que serão discutjdos no sentjdo de perm'i tìr vislumbrar
o esquema i nterpretati vo apì i cado na ãrea em estudo.

Sequências continentais. Depósitos de contato de
ge'l o, embora raros, possuem um ri co dote de característ'i cas
atravãs do qual os processos de erosã0, transporte e depos'i

ção operados p,eì o gel o podem ser nìel hor compreendi dos.

Doìs depõsitos desse tìpo, pêgjstrados no Estado
de São Pau'l o, os jã referjdos pavimentos de clastos cle Jumj
rim e Cap.i varj, possuenl características comparãvejs a estru
turas sim'i lares ocorrentes no Pleistoceno do Hemisfãr'io Nor
ts, as quai s têm s i do i nterpretadas como resul tantes do re-
juvenescjmento de unra ge'l eìra. Neste processo ocorre uma re-

tomada da erosão subglacjal apõs a deposìção de um tjll sem,

no entanto, haver a i nterferônci a de um período de recuo das
condìções glac'i aìs (FLINT, 1957, l96l).

Contudo, uma expl ì cação al ternat j va é a'i nda pos-
sível com base no modelo de deposìção de ge'l ei ras atuais di s

cut i do por B0ULT0N (1972) .

Neste caso, é possível que os pavìmentos de clas-
tos representem concentrações pì anares resul tantes do assen
tamento, durante a fase de deposìção e degeì0, de concentra



ções pìanares de detritos que se formanl nas

ci zal hamento, na zona frontal das gel ei ras

ao longo das quais os detrjtos basais podem

ções supra-glacia'i s.

A dìsposìção atual relat'i vamente regular e subho-

rizontal das concentrações pìanares de clastos, parece ìndì
car não terem elas sofrjdo grandes deslocamentos verticais
durante o degeìo e "assentamento" sobre o substrato.

Por outro I ado, dì versas sequênc'i as sedìmentares
exi bem combì nações de depós i tos mu'i to semel hantes ao padrão

de distribuição de sedimentos do tipo till/sequências de"ì a

vagem.

As característìcas jnternas desses depósjtos,prin
cipalmente no que tange às relações e disposìções dos seus

dìversos corpos I i tológicos, pernli tem ìdentificã-los com a-
queìes desenvolvidos segundo o esquenta proposto por B0ULT0N

(1e72).

Dessa fornra, a ocorrênc'i a de corpos litolõgìcos 'i n-

clusos em djam'i ctjtos da ãrea estudada, cuia gênese não es-

tã ainda adequadanrente descrìta, pode representar sedimen*

tos deposi tados por correntes sobre a superfíci e de unl ti I I

a qual terja s'i do subsequentemente recoberta por till de

f I uxo.

A sjtuação acjma descrita possui distri buìção es-

tratìgráfjca bastante generalizada ao ìongo de todas as se-

ções examinadas (Figura 3). Por outro lado, intercalações
SjltoSaS e/ou argilosas, tamb6nl ocorrenles interacamadas com

diamjctitos, poderi am representar o fluxo de t'i lls para den

tro de ìagos.

A'i nda dentro do âmbito tcrrestre da gìacìação,a1-
gumaS sequênc j as de I i tol ogì as associ adas aos di anl ict'i tos

são i ndj cati vas de deposì ção em ãreas mai s externas em rel a

-l0B-

superfícies de

em mov'imento, e

ascender a posì



çao a f rente glacjal, caracterjzando
ci al .

Dentre os jnúmeros afloramentos jnterpretados co-
mo depõsjtos fluvio-g'l acia'i s, dois deles devem ser destaca
dos pel a rìqueza de detal hes que oferecem a observaçã0.

No prime'i ro deles, sjtuado no ponto número ì (ba-
se) do perfìì medjdo ao longoda Rodov'ia Anhanguera (sp-330,
Fìgura 3) , um corpo de aren'i to de f orma aparentemente I enti
cular estende-se por mais de 200 m ao ìongo da face sl,J do
afloramento, repousando d'i scordantemente sobre uma sequôn-
c'i a arenosô r de granu'l ação mai s f ina e com abundantes estra
tjficações cruzadas, exposta nas extremjdades do afloranìen-
to (Figura 23).

A parte i nferi or do corpo prì nc'i paì é const.i tuída
por uma sãrj e de canaj s que se i ntersecci onam e apresentam
vari ações granul ométri cas desde aren j to congl omerãt'i co, na
base, atõ arenitos finos, ou argiìito, no topo. Junto a ba-
sÊ, erosjva, nunìerosos fragmentos angulares de argiì'i to, ou
aren'i to fino, oFìgìnados ao que parece das partes superìo-
res de canais subjacentes, dìspõem-se com sua maior djmen-
são paralelamente aos plano de estratifjcaçao.

A parte superìor do afloralnento õ constjtuída por
arenì to, no gera'l , f ino, âpârentemente mac'i ço embora, I ocal
mente, apresente estrat'i ficações e marcas de ondas âssocja-
das a estruturas tipo "flaser" Embora de difícjl caracteri
zação o contato com a sequêncìa 'i nferior parece ser brusco.

Consìderando que as característìcas dos sed'imen-
tos depositados no ambìente prõ-glac'i al variam de acordo com

a distância do sítio deposicional a frente da geìeìra, a s_L

tuação ac'ima descrj ta parece corresponder a depós'i tos flu-
viais desenvolv'i dos na parte média do anlbiente pró-glacjal.

0 segundo afloramento c'i tado sjtua-se na base (pon

ambiente

-t09-
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to l), da seção Salto-Rio das pedras, próxìmo
Sal to.

A sequência estratigrãfica locar possue cerca de
80 m de espessura e é consti tuída, prì nci pal mente, de al ter
nânci a de camadas dec'im6tri cas de areni to f i no a méd.i o,f eds
pãtì co e centinrótri cas de argì 1ì to ou arg i1ì to síl t-i co. 0s
arenjtos exibem contatos bruscos com os argì'l jtos inferio-
res e transicionais com os superiores (Fìgura '24).

0s areni tos e argi I i tos correspondem a uma suces-
são de unjdades gradadas para cjma ("finning upward,,) depo-
sjtadas, provavelmente, em condições fluvio-glaciajs.0s pri
me j ros correspondem aos depõsi tos de areias ern cana j s/barra e

os segundos ã argilas e sjltes das fases de transbordamento
sobre a planicie aluvial em ambjentes distais.

sequências glácio-marinhas. Ao longo da sequência
sedimentar est,udada, pelo menos dojs 'i ntervalos com jnfluên
cia marinha puderam ser melhor observados. Estas sequôncìas,
exp0stas no ponto 87 da Rodovia salto-Rio das pedras e en-
tre os pontos 40 e 45 da Rodovia Raposo Tavares (Fìgura 3),
após serem reconst jtuídas na vert'i cal, f oranr comparadas com
aqueì as que poderi am resul tar do esquema de avanço e recuo
de cal otas gì aci aì s em ambi ente mari nho, proposto por ANDTRSON

(1e72).

Desta fornra foi possível verìficar que as exposì-
ções acima referidas parecem representar apenas partes de
sequências I jtoìógicas formadas durante os epìsõdjos de a-
vanço e recuo de calotas gìac.i ajs. Entretanto, nas duas lo-
calidades, as litofãcies e biofácies associadas são muito se
melhantes àquelas do modelo proposto.

a

-llr-
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EVIDENCIAS SEDIMENTOLÓCICRS. DUTANtC O dCSCNVOIVi
mento da presente pesqu'i sa, uma investiqação a respeìto das
caracteristicas sedimentoìógicas da matri z dos diamictitos
do Subgrupo Itararõ, foi fe'ita com o sent'ido de se tentar
uma caracterização das fãcjes dessas rochas.

A anãl i se da I i teratura prãvì a rever a que a abor-
dagem ao problema de fãcjes dos djamjctjtos do subgrupo Ita
raré, tem sjdo fejta atravõs da manjpuìação de dados sed.i -
mentoìóglcos e, segundo alguns autores, tem fornec.i do resul
tados conclusivos.

Autores como LANDIM & FRAKES (1968) e LANDIM ('t 920)
por exempìo, afirmam ser possiveì a distìnção de t.iljtos den
tre "mistjtos" do subgrupo, no Estado de são paulo, atravãs
de abordagens sedi¡nentolõgìcas.

Entretanto, conforme se depreende dos resul tados
apresentados peì os métodos anal it'i cos ut j l-i zados na presen-
te dissertaÇãû, a caracterjzação de fác'i es de djamictitos a

través das característjcas sedirnentoìõgicas da matrì2, não
parece ter grande sign'i ficado. Ao contrário, algumas formas
de tratamento de parâmetros estatísticos da nratr.i z dos d.i a-
mjctjtos analisados, jndjcaranr relações com ambientes de se
di mentação d.i f erentes do gl acì aì , como pode ser observado
na Fìgura 13.

Al ém d'i sso, em a'l guns casos em que as evi dênci as

sed'i mentológìcas, segundo aìguns autores, indicariam tjli-
tos verdade'i ros , as ev'i dênc'i as pal eontor õgi cas mostram que
se tratam de sedjmentos deposìtados em anrbjente gìãcio-mari
nho. Este é o caso: por^ exemplo, do dianli ctito situado no
ponto 74 da rodov'i a sP-127, próxìmo a Gramad'inho, que f oi
considerado conìo til¡to verclade'i ro por LANDIM (.ì970), mas
que segundo sAAD (1977 ) conl.em nricrofósseis atri buiveis a

1'e:)nleltít.,,,r:. Na Figura 2 estão resunl'idos os resultados da 'i ntenpre
tação de fãcies reconhecidos ao longo da sequência Itararé.



rencr a repeti ti va de I i toì ogì as no Subgrupo Itararó, os cha
mAdos cJcIos (LEINZ, 1937; FRAKES & FIGUTIREDO FILHO,I967),
jã é oe muito conhecida, tendo sido reracionada com mecanis
mos de avanços e recuos das condìções gìaciais às quaìs as_
soc'iam-se os f enômenos eustãt'i cos e isostãti cos.

As sequências tìpo "finning upward,,e,, coarsening
upward"'identificadas a partir da reconstituição das rela-
ções I jtoìógicas do Subgrupo Itararé (p. 57) fornecem evj_
dênci as adi ci onai s útei s para a i nterpretação das provãvei s
fases de avanço e recuo seja enì condìções terrestres,ou grã
cio-marinhas.

0 primei ro ti po parece caracter izar uma sequênci a
que seri a composta pela seguinte sucessão Iito1ógìca: dia_
mjctjto,com contato basa'l brusco ou erosivo, arenjto grosso
ou conglomerãtico, arenito méd.io, arenito fino, s.iltito e/
ou fol hel ho e 1 ou ri tmi to. Sequênci as desse tì po parecem re-
petir-se vãrias vezes ao ìongo das seções estudadas, mas po
dem ser melhor observadas entre os pontos z6 e b3 da Rodo-
via Raposo Tavares e entre os pontos l0B e l0g da estrada
entre Sal to e Rjo das pedras (Figura 3).

Sequônc'i as do segundo tipo parecem ser caracteri-
zadas por uma tendôncia "coarsening upward", cuja sucessão
verti ca'l de l'i to1 ogì a estari a dì sposta na segui nte ordem,
de bai xo para cima: s i r ti tos e/ou f ol hel hos e/ou ri tm.i tos ,
aren'i tos f inos , areni tos nrédi os , areni tos grossos, superf í-
cie de erosão.

0s processos sedinrentares envolvidos na formação
dos dois tipos de sequênc'i as litoìógìcas abrangeriam,no pri
meiro caso, fases de deposìção de um till, seja subglacjal_
mente sob a forma de unì till de alojamento e/ou ablação (nor
malmente raro) ou, rnais comufiìente, durante os processos de
abì ação que ac0mpanham as fases de estagnação e retração das

REC0NHEC tf,tENTo DE FASES DE AVANçOS E RECU0S. A

-il4-
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gelejras. 0 recuo destas provocaria no local a sedjmentaÇão
de depós'i tos prõ-glaciais (fluvio-glacìajs e glãcjo-lacus
tri nos), sendo a tendência geral de dimjnuìção granulométr.i
ca rel aci onada ao afastamento da frente da ge1 eì ra e, por-
tanto, da fonte de sedimentos. A sequênc.i a pode, contudo,
ser complìcada, e frequentemente o é,atravõs da intervenção
de processos de sedinrentação supragìaciais e da tectônjca
sed'i mentar rel aci onada ao degel o e assentamento das massas
sedimentares e sua acomodação ã topografìa local. Desse mo-
do o emp'i lhamento de tjlitos que se poderia interpretar co-
mo resultantes de vãrjas fases de avanço e recuo, poderia
corresponder a uma únì ca fase de recuo (B0uLT0N, j97z, fig.
r).

No segundo caso, a sucessão dos processos sedìmen
tares obedeceri a uma ordem i nversa. Aquì a sequônc'i a I j tol õ

gìca abrangeria sedimentos depositados enì ambiente pró-gla-
cial ,estando a tendônc.i a geral de aunrento na granulometria
dos depõsitos relacjonada ao incremento da at'ividade das cor
rentes de I avagefl, neste caso revi goradas por descargas de
ãgua que se tornam maìs rãpidas com a aprox'imação da frente
glacial. Nesta fase, pode ocorrer erosão e, 'i nclusive, de-
formação de sedimentos pró-glac'iais anteriormente deposjta
dos , como também sedi mentação subgl aci a I de ti I I de

mento o QU€, no entanto, é nornlalmente raro.

Vale lembrar, ainda, que a presença de

rinhos assocìados, fato este que vem contplìcar as
facjoìõg'i cas das sequêncìas, clependerã, cohtudo,
varìação geogrãfica da Iinha de costa em relação
glaciaì, como tamb6m da ampìitude dos eventos de

recuo das gelejras.

Um problema que resta ainda a ser
tivo ã nistórja sed'inlentar do Subqrupo Itara
ao sìgnificado das fases de avanço e recuo,

aìoja-

nive'i s ma-

rel ações

não só da

ã trente
avanço e

resol vi do rel a-

ré, ref ere-se
em termos do re
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gjme gìacìaì cicl jco demonstrado pela gìacìação neopaleozõi
ca da Bacja do Paranã (Fìgura ZS).

A 'i ntercaiação de sed'imentos nlarinhos pouco espes
sos dentro da sequôncì a g1 acì a1 reconhecjdanrente cícl j ca e

a ocorrênc'i a de fõssej s vegetai s e até carvã0, 'l evou LEINZ
('1937) a propor o reconhecimento de vãr'ias fases olacia'is
(5 no Estado de São Paulo). tstas seri am separadas por in-
tergìac'i aìs, quando então ocorrerjanr ìngressões nrarinhas
de curta duraçã0, que seri am con Lrol adas por mudanças eustá
tì cas do nível do mar, em decorrênci a do degel o e reajuste
gìãcio-'i sostãtico, em anaìogia com a histõrja gracìaì qua-
ternãri a.

tvidências da 0corrênc'i a de intenrperìsmo químìco
e o desenvolvìmento de paleosoloS,gue normalnente acompa-
nham as ¡nodifìcações climãticas dos jnterva'r os intergla-
cj a'i s da gì acì ação quaternãrj a, não foram ai nda 'i dent'i fi ca
dos na sequônci a Itararé ( R0CHA-CAMp0S, I 967).

Alterações cljmãticas substancjais são, contudo,
jndjcadas pelo desenvolv'imento de vegetação quc levou a for
mação de depõsitos de carvão na ãrea em estudo (Buri, Cer-
quiìho, Monte Mor).
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pRoVENtENCtA E DtSpERSÃ0. Adicionalmente aos da-
dos iã conhecjdos da I jteratura (R0cHA-cAMp0s, lg6l; FRAKTS

& cROwtLL, I 969 ), durante a presente pesqui sa foram col eta-
dos aìguns outros elementos importantes para o entendjmento
da proveniênci a dos sed"imentos do subgrup0 Itararé e local j

zação de ãreas-fonte assinr como para a visual'i zação dos
padrões de dìspersáo de sed'imentos.

Estes referem-se ã teìções erosjonajs do embasa-
mento e estruturas construciona'is do tìpo pavìmento de clas
tos, que fornecem evìdêncjas diretas da direção e sentido
do fl uxo das gel e'i ras neopal eozõj cas, e a es t.ruturas sedj -
mentares direcionais (estratifjcação cruzada) dos aren.i tos
associ ados, que i ncli cam o padrão de dì spersão dos sedinren_
tos pró-glaciais.

Graças ã exjstôncia de unt arcabouço estratìgrãfj
co regionaì, o comportamento vertjcal e hori zontal dos da-

I)lr PALll0CF,0(iRAI; I^

dos direc'i onais coligidos puderanr ser exam'i nados
mjtiu visualizar as variações ocorridas durante
sedimentar da sequôncia g'l aciaì.

-llB-

Feições er_osionais. Na

se somente duas localidades onde
prã-cambri ano contendo evi dênci as

vel ã ação glaciaì.

Em Sa'l to, 0corre a clãssica exposição do embasa-
mento granltico sob a Fornra de uma "roche rnontonnée" conten
do estrias orjentadas N45o|,J. 0 sentido do nrovimento do geìo
no local para Nl^J foi determinado por ALMEIDA (lg4B) com ba-
se na morfoìogia da estrutura. Recentemente, a exunração de
parte da estrutura permi ti u reconhecer a presença de unìa

ãrea em estudo, conhecem-

se expõe o embasamento

de ação erosiva atribui-

, o que per
a histõria
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fratura em crescente, cuja orientação permì te corroborar a

dedução do senti do do movimento .i nterpretado por ALME I DA

(re4B).

AMARAL (1965) descreveu ainda outr"a ocorrência de

embasamento estr j ado um pouco ao Sul da I ocal j dade ac'ima ci
tada. As rochas do embasamento, formadas pelo mesmo corpo
granítico, são escavadas formando d'iversas depressões peque

nas que são preenchidas por d'i anlictitos. A co'i nc'i dêncja en-
tre a orientação destas com outras depressões contendo es-
tri as sobre o granì to, I evou o referi do autor a supor a e-
xistênc'i a de um vale pré-gìacìaì na área. As direções das

estri as vari am de N45ot^J a N60ol,J, sendo esta úl tìma a mai s
característ'i ca.

de Jumjrim e Capìvarì fornecetn também 'importantes i

ções sobre a cl'i reção e sentido do nlovimento do gelo
tes mõd'i a e superjor da secìuôncia Itararé.

Fe ições cons

Enr Jumirjm, R0CHA-CAMP0S, FARJALLAI & Y0SHIDA

(1968,'l 969a) descreveram um pavìmento g'l acìaì desenvolv'i do

sobre clastos de um dianli ctito, cuja observação ma'i s deta-
I hada destes permi t'i u a obtenção de dados ref erentes ã d j re
ção do deslocamento das gele'i ras neopaleozóicas no local.As
medjdas das djreções de estri as e sulcos desenvolvidos so-
bre as superf íci es superi ores bi sel adas de cl astos do pav'i -

mento, assim como a orìentação dos e'ì xos de marcas erosivas
(marcas em crescente) verif icadas sobre a superfície supe-
ri or pl ana de um matacão graníti co, também pertencente ao

pavìnrento descrito, 'i ndicaram orientação N60ol,l. Taìs dados,
adicionados de outro relativo ã aìreção de imbricanlento de

alguns clastos do pavìmento (N40t'hl), pernitjram a R0CHA-CAM

trucionais. 0s pavimentos de

P0S, FARJALLAT & Y0St-llDA (ì969a) deterntinarem o

N60ol,J para o movimento do gelo no loca.l .

cl astos
nforma-
nas par

sentido
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A medìção de estrjas sobre os clastos dos dojs ex
tensos pavimentos de Capivarì, foj fe'i ta por R0CHA-CAMP0S,

0LIVEIRA, SANT0S & SAAD (1976) e 'i nd'i caram d'i reções mãdias
de N75oW para o pav'i mento inferjor e NS para o Superior. Pa

ra cada uÍn dos pav'imentos o sentjdo dos nlov'imentos da gelej
ra neopaleoz6ica assoc'i ada ã ¡ormação dos pavìmentos, foram
interpretados com base na jncl i nação para o sul das super-
ficjes superiores b'i seladas de clastos dos pavimentos,o que

indicou um fluxo para N e Nt^l. Contudo, um sentido geral de

movimento,provavelmente para N37"W, foì, aìnda, interpreta-
do por R0CHA-CAMP0S, 0LIVtlRA, SANT0S & SAAD (1976) com ba-
se na médi a entre as d j reções médi as dos do'i s con juntos de

estri as.

Como se depreende da anál jse dos elementos acima
discutìdos, verifjca-se, po'i s, uma persìstêncja relativanren
te grande no sentido geral de mov'inlentoglacial na parte cen-
tral do Estado de São Paulo, desde o 'i nício da sedjmentação
do Subgrupo Itararé (Saìto) atã a fase final de deposição
dos sedjnlentos glaciais (Junrìrìm).

tringìu-se ã ¿eterm'i nações
das frontais de sequôncias
prõ-gl aci ai s.

Paleocorrentes.

0 objetìvo do levantamento foi coletar dados s'is-
temãticos com a finalidade de verificar a eventual variação
do padrão de paìeocorrentes, jã de inicio suposta, tendo em

visba a analogìa com a evo'l ução da hjstór'i a sedjmentar das

sequônci as pró-gl ac'i ai s rL'centes.

0s dados oirtidos confirrnaram a hìpótese in'i cial e,
conforme pode ser visualizado no qrãfjco da Fìgura 26, o pa

drão de distri buìção da direção da:; paìeoc.orrentes, nobadanten-

te, nos conjuntos A e B,não mostrou ser consistente, enquan

A nrcdiCão de paleocorrentes res-
do senti do do mergul ho de cama-

de estratos cruzados de areni tos



IfAPORANG¡

VYvvVY

E¿--l Flr

-f,r1F/ 35,11, tl-/
/z/ tltt-

t-l G

^ ^oç 
o'reí¡1;//

@

E¡
E

f-) ugrrrllvon -

-.-- 
[{¡onror-rtorr

t!¡ti
i,_Ti

L!Ð

'toI'

I
I

""L-

LEGENDA

0rAlficTrTo

INÍERVÀLO COI¡ IXFLUE¡CIA I RIXXA

crnvÃo

olscoRoÂrc¡e ERosrvl

FErcö€s cL^c¡ars

LtutfE 
^PROXn¡ÀOO 

DOS CO¡JUXÍOS LTTOLOOTCOt

_E3ClLAa

SO l-

..i..¡

--- LrHrT€ aPROXlr,rAOO D€ rtrTERV^LO 8tOÊ5lR^Î¡Cl^FrCO

PONlO D€ A9OSfRAGEI¡ PARA PAL¡'¡OLOGIA

I

tN

I



F'igura 26

-122-

Dì r"eções de transporte de sedìmentos no Sub-
grupo Itarar6 a part'i r de diferentes evjdên-
ci as di reci onai s. Expl i cação i <**rr\r " roche mou-
tonnée" e superf íc j es estr j adas ; ,,',@,,' estri as
em clastos de diamictitos; + estratificação
cruzada.

to que no con j unto D hã uma pequena 'i nc j dônci a

voltados para o sul.

sfNTEsE PALE0cE0cRAFlcA. 0 mapa da Figura 27 resu
me a1 guns el ementos i mportantes de natureza pa'l eogeográfi ca

deri vados do presente trabal ho, associ adamente ãs 'i nf orma-

ções deri vadas de mapas de I i tofãci es e de vari ações de es-
pessura da sequêncja examinada (SAAD, 1977; figs. ll,l3,l5,
l6).

Infelizmente, o control
vel é a'inda 'insuficiente para se

quemas regionai s mai s detal hados.
bãsjcos da interpretação adotada
tãrio.

A djstribuição das ãreas principais de fãcies pre

dom'i nantemente marj nha e terrestre basei a-se, grandemente,
na djstribuição das I jtofãcr'es conhecidas do Subgrupo Itara
rõ (% de folhelhos, areias e djamjct'i tos). Com relação ao

primeiro parâmetro, postula-se que a predominãnc'i a (>- 40%)

de fol hel hos na seção deva corresponder ã fãci es predom'i nan

temente subaquáti ca, provavelmente mari nha, que predom'i na-

ria na regìão oeste do tstado de São Paulo.

A reg'i ão j ntermedi ãri a, até a atual margem erosi -
va da Bacia do Paranã, deve, dentro do nìesmo racjocínio,
corresponder a ãrea de sed'imentação mi sta onde, pel o menos

nas suas partes próxìmas ãs margens da bac'i a, ex'i stem evi dên

cjas de condìções terrestres nítidas que predominam na ma'ior

parte dos diamictjtos.

de valores

e estratìgrãfico dìsponí-
tentar a construção de es-
Alguns pontos'importantes

merecem, contudo, um comen
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Mapa paleogeográfico construí,lo a partir
de elementos de natureza paleogeogrâf i,ca
derivados deste trabalho, associados ãs
informações derivadas de mapas de litofã
cies " á" variações de espessura da ,"1
quência examinada (SAAD, 1977; figs. 11,
13,15,16). Explicação: níveis marinhos; H:
Hortolãndia; C: Capivari; A: Aracoiaba;
I: Itaporanga.

EXTENSÀO MAXIMA DAS IN GRESSõES
MARINHAS

DrREçÃO pRTNCtPAL DE DESLOCA -
MENTO DAS GELEIRAS

DEVONIANO

Figura 27

J-\-.T\ POSIQÃO DA FRENTE GLACIAL

LIMITE ATUAL DOS......' AFLORAMENTOS

"å



duas pos ì ções da frente g1 ac i aì . A pri mei ra, maj s recuada
corresponderja a uma posìção provável durante um jnterval
correspondente ã base do conjunto D, fj xada com base na o-
corrência de estruturas perigìaciais ocorrentes no Km lll
da Rodov'ia Cas tel o Branco (SP-280 ) , e que, de acordo com a

I i teratura, se desenvolvem dentro de uma faj xa de 50 a 100 kms

na frente da geìeira, ex'ig'i ndo temperaturas bastante baixas
e solo perenenrente congelado (PEtlE, 1973).

A segunda posiçã0, maìs avançada, fo'i fixada com

um pouco ma j s de precar j edade,uma vez que pe'l a existêncja de

estruturas construcionais na sequêncìa sedimentar do Sub-
grupo Itararé, como é o caso do pavimento de cl astos de Ju-
m'i rim, pode-se saber, apenas, que o geìo ultrapassou os Ij-
mites oeste da fa'i xa de afloramentos do Subqrup0 Itarar6.
Por outro I ado, embora o 'l jm j te nlãximo do avanço da f rente
glacia'l não possa ser exatamente estabelecido, pode-se su-
por que esta não tenha ati ngì do ãreas mu'i to 'i nterj ores da

Bac'i a do Paranã, uma vez que a predom j nânc j a de clãsticos f j
nos verificada nessa reg'ião não se coaduna com a cotnpos'ição
granulométrica da sequência glaciaì normal terrestre.

F'i nalmente, o mapa da Fìgura 27 mostra,ajnda, os

pontos mãximos conhecjdos de ìngressões marinhas dentro da

f ai xa de sed jmentação i ntermedi ãr'i a, podendo ser notada uma

aparente migração merìdional do limite setentrional das 'i n-
terca'ì ações. 0 aparente control e tectônj co dessa mi graçã0,
conforme di s cutem SAAD, SANT0S & R0CHA-CAMP0S ( I 978) , pode-

ri a constjtuir o reflexo local do processo de "basculamen-
to" para o sul da margem norte da Baci a do Paraná, postul a-
do por DAEM0N & QUADR0S (l 970), após a sedimentação da par-
te jnferìor do Subgrupo Itararé.

l. l

l';

I

No mapa da F'igura 27 , estão representadas tambõm
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