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Formas de terreno glaciais de micro e meso-esca¡a (estrias, sulcos, cr¡stas de tilito ou

f/ufes) que ocorrem sobre arenito da Formaçäo Furnas (Devoniano) ou aren¡to flúvio-glacial e

tilito subglacial Subgrupo ltararé (neopaleozóico), configuram, pelo menos, duas extensas
paisagens de abrasão glac¡al de mais de 1.500 km'? da área, exumadas e excelentemente

preservadas, no flanco sul do arco de Ponta Grossa. Feições sobre o aren¡to Furnas foram

erodidas por geleira deslizando sobre substrato "duro"/consolidado; e ,,mole" ou

inconsolidado, no caso dos sedimentos neopaleozóicos. O comportamento reológ¡co dist¡nto

reflete-se em diferenças nas feiçóes presentes sobre os do¡s t¡pos de substrato. Aração

subglacial foi o processo erosivo predominante em ambos os casos, ocorrendo sob geleira

de base quente e na presença de água de degelo.

A despeito do caráter conso dado do substrato Devoniano, formas de terreno glaciais

eros¡vas positivas, tipo rochas moutonnées e dorsos de baleia, não ocorrem na região

estudada. lsto deve-se ao fato de a geleira, de base plana, deslocar-se sobre substrato
previamente aplainado (peneplano) durante longo periodo erosivo pré-ltararé, e de

composição litológica, inicialmente, homogênea, e de disposiçåo horizontal, que deve ter
influenciado a erosäo glacial.

Estriaçóes são retilíneas e paralelas sobre cada uma das paisagens abrasìvas.

Entrecruzamento de estriações de orientaçåo diferente sobre a mesma superfície näo foram

encontradas, indicando formação por um único evento erosivo em cada caso.

A orientaçåo méd¡a das estriaçöes é de N12W sobre o arenito Devoniano, e N20E

sobre depósitos do subgrupo ltararé, indicando considerável mudança no padrão de fluxo da
geleira. Os dois eventos de abrasão glacial foram anteriormente atribuídos a duas distintas
"glaciaçóes" sucessivas, denominadas, respectrvamente, Rio do Salto e Cancela, porém

devem corresponder a dois eventos menores de avanço da geleira.

Duas exposiçöes de superfícies estriadas, formadas sobre rochas do Subgrupo

Itararé, de especial significado em Geologia Glacial pela quantidade e diversidade de feições
preservadas, ocorrem sobre arenito flúvio-glacial e glácio-marinho proximal em palmeira, e

diamictitos (tilito de alojamento) em såo Luís de Purunã. Neste último local, formas de

terreno glaciais deposicionais de pequeno porte, do tipo ftute, foram encontradas. Trata-se

do primeiro registro destas feiçöes em sucessões glaciais pré-pleistocênicas.
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A correlação entre essas superfícies e as que se situam sobre rochas do subgrupo
Itararé em outros afloramentos, näo está ainda clara. Nos dois casos, as superfícies säo
múltiplas, refletindo oscilação da margem da geleira neopaleozóica, envolvendo alternância
de condições de alta velocidade e erosão, e ba¡xa velocidade e deposição. A. clespe¡to de
sua origem subglacial não há evrdências de deformaçäo intensa por esforço cisalhante. A
preservação dessas feições de erosão posterior ocorreu pela deposição de till subglacial
e/ou pela sedimentação subaquát¡ca de sille.

Excelentes exposições do subgrupo ltararé em witmarsum permitem distingu¡r várias
sucessöes de diamictitos, ¡ncluindo tilitos subglaciais e supraglaciais associados a, no
mínimo, sete episódios de avanço e recuo da geleira. Durante uma dessas fases, verificou-
se a ¡nstalação de condições periglaciars, documentadas pela ocorrência de cunhas de areia
(sand wedges) e clastos partidos. lntercalaçóes de arenitos marinhos rasos no pacote de
diamictitos indicam a ocorrência de eventos marinhos transgressivos pós-glaciais. Depósitos
coliniformes de diamictito deformado identificados na seçäo estudada, são ¡nterpretados
como morainas de empurråo sazonais, associadas a oscilaçöes da margem da geleira. A
preservação dessas formas de terreno const¡tui registro singular e inédito em sucessöes
glaciogênicas pré-pleistocênìcas.

os diversos ciclos estratigráficos glaciaìs reconhec¡dos no subgrupo ltararé, no flanco
sul do arco de Ponta Grossa, são atribuíveis à combinaçåo de episódios de avanço e recuo
do lobo glacial Paraná e movimentos glácio iso- e eustát¡cos. Esses movimentos ocorreram
no conte)íto de eventos tectônicos de maior escala, ligados à evoluçåo tectônica do arco de
Ponta Grossa no neopaleozóico.



Landforms of glacial erosion of micro- to meso-scale (striae, fu¡.rows, frutes) occur on
sandstone of the Furnas Formation, and on fluvio-qlacial and subglacial tillite from the ltara!.é
Subgroup They make up two superposed extense landscapes of glacial abrasion of over
'1.5000 km2of area, exhumed and exceflenfly preserved, on the southern franck of the ponta
Grossa arch. Features on the Furnas sandstone have been eroded by a glacier flowing on a
hard (consolidated) bed; the substratum was soft or inconsolidated on the paleozoic
sediments The different reologic behavior of the glacier bed is reflected on differences of
features present on the two types of glacial substrata. Glacial plowing was the predominant
erosional process in both cases, associated to a warm based glacier and presence of
subglacial meltwater.

ln spite its hardness, positive glacial erosional features, as roches moutonnées, whale
backs, etc, do not occur on the Devonian sandstone. This is due to the gracier having
displaced on a previourry existing peneprain formed dur¡ng a pre-rtararé subgroup regionar
erosional phase, plus the homogenous lithology and horizontal disposition of beds.

Striations are rectilinear and parallel on each abraded landscape. lntersection of striae
with different d¡rections was not found, indication a single erosional event in each case.

The mean directron of str¡ations vary from N'r2"w to N20"E on the Devonian and rate
Paleozoic rocks respectively. sense of glacier movement was toward north. The two glacial
erosional events have been assigned to two different successive,,graciations,,, named R¡o do
Salto and Cancela, but correspond most probably to events of glacier advance.

Two exposures of striated surfaces on the fruvio-graciar and grac¡ar-marine beds an on
lodgement tillite of ltararé subgroup in palmeira and são Luís de purunä, respect¡ve¡y,
exhibit a variety of features and bear special importance in terms of Glacial Geology. ln the
later outcrop depositional glacial randsforms similar to glac¡al flutes have also been found.
Th¡s ¡s the first record of such features ¡n the pre-Pleistocene succession. Correlatjon
between these surfaces and those on top of ltararé ersewhere on the ponta Grossa arch
rocks is not entirely clear. ln the two cases above the surfaces are multiple, reflecting
oscilation of the glacier margin and alternating conditions of fast flow and erosjon and slow
flow and deposition. ln spite of their subgraciar origin, no evidence of strong shear
deformation was found. Features were preserved from further erosion by a cover of
subglacial till or of a bed of silt deposited on top of striated surfaces,
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Excellent exposures of rtararé subgroup rocks at witmarsum contain several
diamictite successions made up of subgrac¡âr and supragraciar titites resurting from at reast
seven episodes of advance and retreat of the gracier. During one of those phases perigraciar
conditions occurred as documented by sand wedges and frost shaltered clasts. Intercalatjcn
of sharrow marine sandstone beds ¡n the d¡amiôt¡te section indicate post-graciar, marine
transgressive events H¡ll-like depos¡ts of deformed diamictite found ¡n the studied area were
¡nterpreted as seasonar push moraines, resulting from osciration of the gracier margin.
Preservation of this type of proglaciar randform is unique in pre-preistocene graciogenic
successions.

The severar stratigraphic cycres recognized in the rtararé subgroup in the study area,
have probably been controred by a combination of advance and retreai of the paraná graciar
lobe and associated grac¡o eu- and isostatic movements. These movements occurred in the
context of larger scale tectonic events, that rook prace during the tectonic evorution of the
Ponta Grossa arch in the late paleozoic.



Apesar de qualquer dissertaçáo ser considerada um trabalho individual, esta só foi
possível graças ao auxílio de um grande número de pessoas e instituiçöes. É certo também
que nem todas as pessoas que ajudaram, direta ou ind¡retamente para o término deste
mestrado, serão aqui lembradas, cuja culpa reca¡ certamente sobre falhas de minha memöria
e a "correria" característica de todo término de mestrado. sendo assim, quero expressar,
desde já, minha gratidäo a todos que pÕrventura não estejam aqui relacionados.

com certeza, grande parte dos resultados atingidos deve-se a orientaçäo segura e
constante do Prof. Dr. Antonio carios Rocha-campos. o estilo de orientação do prof. Rocha-
campos é algo realmente pecuriar; poucos orientadores mostram tanta disposição e
entusiasmo pela pesquisa quanto ele, a ponto de calejar as mãos no cabo da enxada,
juntamente com o or¡entado, l¡mpando afloramentos. contudo, devo confessar que em
mu¡tos momentos meu desempenho com a enxada deixou a desejar, pr¡ncipalmente quando
comparada com a do mestre. sem dúvida, o aprendizado proporcionado pelo prof. Rocha,
campos durante esses três anos frcaräo marcados em minha vida, e as exper¡ências vivrdas
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pessoal. sua part¡cipaçäo e experiência de mais de 35 anos em Geologìa Glacial foram
fundamentais para o término desta dissertaçäo. Em muitos momentos, sua dedicação e
amor à pesquisa serviram-me de exemplo e estímulo. princ¡palmente nas horas de desân¡mo
e dúvida, que às vezes me abateram no transcorrer deste trabalho. sendo assim, essas
poucas palavras de gratidäo e admrração não refletem de maneira adequada toda a
importância que reconheço no prof. Rocha-campos, näo apenas para a rear¡zação desta
dissertaçåo de mestrado, mas para diversos ex-orientados, alunos e para a Geologia Glacial
brasileira e internacional como um todo.

Também devo uma paravra de gratìdão ao prof. Dr. pauro R. dos Santos. Tive a
honra de ser seu or¡entado durante meus anos de graduação e desde àquela época tenho
tipo o privilégio de pertencer ao mesmo Grupo de pesquisa que o mestre faz parte. Minha
formação em Geologia Glacial teve e aìnda tem muita influência das idéias do prof. paulo e
este trabalho apresenta muitas de suas concepções. seu auxílio tanto nos trabalhos de
campo, como nas discussöes e na revìsäo do texto apresentado, foi extremamente
importante e valiosa. seu varor como pesquisaclor e professor é inegáver, mesmo quando
nåo reconhecido pela "arrstocracia acadêmica". contudo, seu valor nåo está em suas
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importantes publicações e nem na dedicação incansável ao ensino da estratigrafia, disciplina
que todo ano melhora e renova, mas em seu caráter. o prof, paulo pertence àquele grupo

reduzido e seleto de pessoas, cujas qualidades estão cada vez mais escassas dentro de

nossa sociedade, sua vocação ao ensino e a educacão näo se limita às aulas, em ciiversos

momentos, durante todos esses anos de convívio, pude presenciar mu¡tos alunos o

procurarem atrás de conselhos que vão além de questões geológicas. sua coragem para

falar aquilo que pensa e sente, e também de ouvir e de analisar de coração aberto, mesmo
vindo de um simples estagiário, que um dia fui, faz dele um am¡go sincero e leal que muito

me honra ter.

Meu mu¡to obrigado ao Prof. Dr. José R. Canuto, pela confiança em mim depositada
ao fornecer dados ainda não publicados de sua excelente pesquisa sobre Estratigrafia de

seqûências no subgrupo ltararé, e pela amizade incondicional dispensada a este seu ex-
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| - TNTRODTjçÃO

l.'l - Processos glaciais erosivos e deposic¡onais no neopaleozó¡co

Uma das questöes atuais mais controvertidas da geologia glacial e glaciologia'

refere-se às formas de interaçäo entre geleìras e seus dtferentes substratos (glacier bed),

e aos processos glacìológicos, reológicos e sed¡mentares que ocorrem su bg lacialmente,

pariicularmenie sob mantos de geio ierresires. Unta pesquisa, irresino supeiÍicial, da

l¡teratura internacional moderna sobre glaciologia e geologia giacial recente e quaternária,

demonstra claramente essa situaÇäo. As questöes vêm sendo tratadas, nos úìtimos anos,

em sucessivas reuniões científicas internacionais especializadas. O simpósio

internacional sobre: "G/acle rs and the Glaciated Landscapes", organizado pela

lnternational Glaciological Sociefy, em Kiruna, Suécia (1998) e a Sessão Temática sobre:

"subglacial Processes and the Behaviour of lce Sheefs'| na reuniäo anual da Geological

Society of America, em Denver, EUA (1999), são dois exemplos de conclaves recentes

voltados ao tema.

Com efeito, em razào das dificuldades de acesso que apresentam à observaÇäo

direta, o amb¡ente subglacial é um dos menos conhecidos do sistema deposicional

g lacial{errestre. Sendo assim, os processos e mecanismos de erosão e deposiçäo

subglacial não estão ¡nteiramente compreendidos. Há, portanto, poucos modelos teóricos

que abordam os tópicos ac¡ma. ExceÇóes såo os modelos desenvolvidos por Boulton

(1974) para erosão e deposição subglacial e Hallet (1 979) para erosäo glacial. A despeito

dessas limitaçöes, numerosa bibliografia trata de processos subglaciais inferidos a patlir

da análise de formas de terreno erosivas e deposic¡onais reveladas pela deglaciação.

Destes, os mais freqúentes referem-se à origem de drumlins e eskers (Smalley e Unwin,

1968; Banerjee e McDonald, 1975; Shaw, 1983; Menzies, 1987t Boulton, 1987;

Brennand, '1 994; Hart, 1995 e outros).

Dentre as formas de terreno erosivas, são particularmente ¡nteressantes as

superfícies e pavimentos estriadosl, pois além de fornecerem evidências sobre processos

de abrasåo glacial, podem dar indicaÇões sobre a natureza dos mecanismos

deposicionais subglaciais, associados a alojamento de clastos, através, por exemplo, de

araçäo (plowing), permitindo interpretar as características das geleìras que as produziram

(Clark e Hansel, 1989; Bennett e Glasser, 1996; Benn e Evans, '1998).

Formas de terreno glaciais deposicionais (moraìnas, eskers, drumlins etc.) säo de

difícil preservação e, ma¡s a¡nda, de identificaçäo, no registro glácio-sedimentar pré-

r Neste texto diferenciamos pavimentos estriados glaciais
consolidado) de superfíc¡es estriadas glac¡a¡s (geradas sobre
"mole").

(formados sobre substrato
substrato não consolidado oLt



2

pleistocênico, havendo poucos casos descritos na literatura (Frakes ef a/., l969; Rocha-
Campos, '1972).

Pavimentos e superfícies giácio-estriados såo, entretanro, de ocorrência
relativamente comum, associadas a sucessões glaciogênicas de vánas idades (ver
Hambrey e Harland, 19Bl I Menzies, I gg6), constituindo evidências frequentemente
apontadas cm favo¡' da origem glaciai cle clianriciiios e ouiras rochas imed¡atamente
superpostas.

A potenciaridade do exame dessas formas de terreno (tandforms) para o
esclarecimento de várias questões cle Geologia Glacial incentivou a procura de locais
adequados ao desenvolvimento de estudo sobre o tema. A ocorrência de superfícies
estr¡adas glaciais múltiplas, rntraformacionais no Subgrupo ltararé no sul do arco de
Ponta Grossa, em afroramento anteriormente estudado por canuto (1gg5) e Rocha-
campos ef a/. (1999), e as informações de literatura sobre a existência de numerosas
exposrçóes de pavimentos e superfícies glacialmente estriadas na área (Bigarella et at.,

1967; Fuck e Bigarella, 1967; Vesely e Assine, 1998) motivaram a seleçäo dessa região
para estudo.

Duas questöes fundamentais da georogia graciar neopare ozoica da Bacia do
Paraná' decorrentes das características acima apontadas, constituem o cerne da
presente d¡ssertaÇåo:

a) identificação e estudo de formas de terreno (erosivas e creposicionais)
subglaciais resultantes da interação geleira/substrato, indicativas de condiçðes de regime
térmico do gelo, reorog¡a cro assoarho graciar, regime hiciroróqico e dinâmica do lobo
glacial Paraná, na parte sul do arco de ponta Grossa; e

b) análise e interpreiação das circunstâncias georógicas que condicionaram a
geração e posterior preservaÇão dessas formas de terreno, mesmo que
descontinuamente, em uma região tão ampra, nos contextos cro sistema creposicionar
glacial e da evoluçäo tectônica cja área, durante o permo_Carbonífero.

o significado e rerevância da primeira questäo, no quadro do atuar estado da arte
da geologia subglaciar, creve-se, entre diversos outros fatores, ao ineditismo de argumas
das estruturas e feições descritas na área, em se tratando do registro da graciaçäo
gondvânica, em especiar o caráter múrtipro cfe argumas superfícies estriadas (ou seja,
estratig raficamente repetidas), contendo evidências de terem sido formadas sobre
substrato não consolidaclo.

A segunda questäo deve ser examinada em cluas escalas e contextos dist¡ntos;
primeiramente, tendo em v¡sta a crinâmica secrimentar que caracteriza os diversos
subambientes glaciais; e, em segunda, no contexto dos eventos tectônicos que afetaram
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a reg¡ão do arco de Ponta Grossa no Permo-carbonífero. lnclui-se no primeiro caso o

problema da preservação de superf Ícies estriadas múltiplas (Rocha-Campos el a/,, 1999;

no prelo, Trosdtort Jr. et al.,2OO1).

Outras questöes de Geologia Glacial surgidas no transcorrer da pesquisa, vieram

a enriquecer e complementar o levantamento clo quadro da glaciaçäo Gondvânica, na

regiãc co arco de Ponta Grossa. A primeira Íefere-se à verificaçåo da existência de

excelentes exposiçöes de diam¡ctitos e outras rochas do subgrupo ltararé, na clássica

localidade de wrtmarsum, onde se localiza o notável pav¡mento estriado glacial (Fuck e

Bigarella, 1967). os diam¡ctitos, que correspondem a cliversos tipos de tilitos, compõem

sucessÕes semelhantes às que ocorrem no pleistoceno do Hemisfério Norte (Boulton,
'1979; Gowan, 1998), suscitando a elaboração de uma ,,estratigrafia de tilitos,,

relacionados à ação do lobo glacial Paraná.

A provável origem g lácio-terrestre dos diam¡ct¡tos sugericlos pelas suas
características fo¡ corroborado pela clescoberta cle estruturas interpretadas como
periglaciais e indicativas de presença de solo perenemente congelado na região, cìurante

o neopaleozóico. As sucessôes de tilitos, por sua vez, intercalam-se com pacotes

arenosos depositados provavelmente em ambiente marinho raso. A estratigrafia g¡acial e
a distribuiçäo dos pavimentos e superfícies g lácio-estriados da área sugerem alternância
de deposição glácio{errestre e glácio-marinha, provaveimente associada a fases de

avanço e recuo do lobo Paraná.

Tornou-se, portanto, atraente examinar a possibiliclacle de reconhecer "cicros

estratig ráficos" controlados glácio-eustática e isostaticamente e suas possíveis relaçöes
com os movimentos tectônicos de maior escala, responsáveis pela complexa história
tectono-sed imentar do arco de Ponta Grossa. o estudo das questões acima e dos etèitos
da tectônica reglonal na área exigiram a elaboração de mapa geológico detalhaclo da
área de Witmarsum, à escala de 1:2S.000.

Finalmente, a interpretação da natureza das formas de terreno, facies e

ambientes sedjmentares das rochas glaciogênicas estudadas, fornecem elementos para
interpretar a paleogeografia re¡nante na porçåo sul do arco de ponta Grossa, duranle a
glaciaçäo Gondvânica. A correta interpretação da paisagem glacial da região redunda em
uma visão mais abrangente e completa da glaciação permo-carbon ífera, não só no flanco
sul do arco, mas em toda a Bacia do paraná.

1.2 - Objetivos

Tendo como base os comentários acima, os seguintes objet¡vos principais

nortearam a realizaçäo da presente dissertação:
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o a análise e inierpretaçäo das formas de terreno erosivas e deposicionais

subglaciais do Subgrupo ltararé (neopaleozóico), na parte sul do arco de ponta Grossa,

em termos dos processos subglaciais relacionados à sua formaçäo;

o a caracterizaçåo das condiçóes subglaciais do lobo paraná e interpretação

das características da geleira neopaleozóica, com base nas feiçöes analisadas;

" o esùlarec¡rÎerjio das conciiçöes geoióg¡cas (cieposiciona¡s e tectônrcas) que

levaram a preservação e exposiçäo das formas de terreno na área de estudo; e
. a análise da evoluçäo paleoambiental e paleogeográfica cla área estudada.

As novas descobertas, refer¡das anterioremente, ampliaram cons¡deravelmente o

projeto de pesquisa, adicionando novos objet¡vos à dissertaÇão, que incluem os seguìntes

tópicos:

. caracterização sedimentológica e interpretação do ambiente deposicional dos

diamictitos e rochas associadas da área de Wiimarsum;

. descrição e interpretaÇåo de deformações g laciotectônicas, em especial,

morainas de empurrão; e

. interpretação e correlaçäo de ciclos estratigráficos do Subgrupo ltararé, na

á¡ea.

A literatura atualmente existente sobre do subgrupo ltararé no contexto da Bacia

do Paraná é ampla e farta (Maack, 1946; Martin, 1961; .1964; Martin ef ai.. 1960; Rocha-

Campos, 1967; Rocha-Campos et al., 1976: 1977;1988;2000; Tommasi e Roncarati,

1970; Tommasi, 1973; Schneider ef a/., 1974; Almeida, 1980; Almeida et at., 19BO;

Fulfaro ef a/., '1980; Gravenor e Rocha-Campos, 1983; Tomazelli e Soliani, 19gZ; França,
'1983; Canuto, 1985; Santos, 1987; Santos et at., j992, 1996; Eyles ef a/., 1993; petri e
Souza, 1993; d'Av¡la ef a/., 1995; Milani, 1 997; Castro, 1 999 e outros). A revisão da

evoluçáo do conhecimento e o atual estado da ade desses tópicos não é objetivo cla

presente dissertaçäo. o presente capítulo almeja somente situar o le¡tor no quaclro

geológico atualmente presente na porção sul do arco de ponta Grossa e as principais

idéias a respeito da evoluçäo geológica da área.

O arco de Ponta Grossa é interpretado como tendo sido gerado principalmente no

Mesozóico, associadamente ao vulcanismo básico juro-cretácico. contudo, diversos

autores apontam evidências de compoñamento tectônico ativo pré-Mesozóico na região.

Mapas de isoespessura total do Subgrupo ltararé (e.g.: Northfleet ef a/., 1g69) ou de

intervalos cronoestratig ráficos da unidade (Santos, 1987; Santos ef a/., 1996), por

exemplo, delineiam uma área mais elevada situada no local clo atual arco. outros ciados,

1.3 - Area de estudo: contexto geológico
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eniretanto (Daemon e Quadros, 1970; Zalán et al., 1951), mostram que o comportamento

tectônico da área pode ter varÍado de positivo a negativo durante o neopaleozóico. Esse

compodamento foi, sem dúvida, um dos principars fatores que controlaram, tanto a

subsidência, ocasionando deposiçåo na regiäo do arco, quanto de sua elevação e

exposìçåo.

Após o Frasniano (Devoniarir: Superior), a porção sul do arco de Ponta Grossa,

assim como toda a Bacia do Paraná, sofreu movimento epirogênico ascensional que os

expôs à erosåo, Consequentemente, o lim¡te superior do Grupo Paraná, tanto em

superficie, quanto em subsuperfície, é de natureza erosiva (Almeida et al., 1980). A

inconformidade angular que separa o Grupo Paraná e o Grupo Tubaráo é tênue e

indistinta em afloramento, mas bem reconhecível em âmbito regional.

O hiato perdurou até o Estefaniano (Carbonífero inferior ou médio; Santos el al,

1996). Este longo período de exposição produziu extensa superfície, onde posteriormente

se instalou o lobo glacial Paraná (Frakes e Crowell, 1969; Santos, 1987). Na porçäo sul

do arco de Ponta Grossa, essa superfície extremamente plana, apresenta leve

basculamento para norte (Northfleet et al, 1969), da ordem de 7' (Canuto, 2001; Canuto

et al.,2001).

Uma característ¡ca marcante da reg¡ão é a presença de lineações,

correspondentes a falhas SE-NW, que cruzam o arco, e que controlaram grande parte da

sedimentaçåo durante o Permo-Carbonífero, condicionando os grandes ciclos

sedimentares e estratigráficos (transgressão e regressão) presentes na area (Canuto,

200'1; Canuto et al., 2001). (Capítulo V.)

Dentro deste contexto geohistórico, a região sul do arco de Ponta Grossa (Fig. l-1)

reúne, pois, condiçöes excepcionais para a realização da pesquisa proposta, pois a

natureza provavelmente terrestre e marinho proximal dos depósitos do Subgrupo ltararé,

sugerida pela associação com extensos e múltiplos (estratig raficamente repetidos)

pavimentos e superfícies estriadas e as próprias características sedimentológ icas dos

sedimentos, sugere por sua vez, a localização da geleira sobre área emersa,

relativamente elevada, em que uma intensa erosão predom¡nou sobre a depos¡ção

glacial.



rig@àreadeestudoegeologiaregionaldoarcodePontaGrossa.Cores
avermelhadas e roxas: embasamento Pré-Cambriano; marrom claro: Formaçåo Furnas (SD0;

laranja: Formação Ponta Grossa (Dpg); verde claro: Formaçäo ltararé (CPi); verde escuro: Grupo

Guatá (Pg); azul: Grupo Passa Dois. Os elementos tectÔnicos do arco incluem: a) enxame de

diques de diabásio, ocupando fraturas de direçåo SE-NW (linhas finas com círculos pretos); b)

grandes lineamentos estruturais de direçäo SE-NW (linhas grossas cinza); c) falhas de direçåo

SE-NW e SW-NE (linhas pretas). Notar distribuiçäo diferenciada dos diversos elementos

estruturais em relaçåo à localizaçäo da área estudada (Fonte: Mapa GeolÓgico do Brasil,

1:2.500.000).

Do ponto de vista da Geologia Glacial neopaleozóica, iâ destacada anteriormente,

a região caracteriza-se pela ocorrência de grande número de afloramentos de rochas

estriadas por abrasão glac¡al sobre arenitos da Formação Furnas (Devoniano) ou sobre

diamictito e arenito do próprio Subgrupo ltararé (Fuck e Bigarela, 1967 Bigarella et al.,

1967; Canuto, 1985; Santos, 1987; Santos et al., 1996; Rocha-Campos, 1967; Rocha-

Campos et al., 1999; no prelo; Vesely e Assine, 1998; Trosdtorf Jr. ef al.,2OO1). Estrias
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glaciais cobrem descontin uamenie uma supedície relativamente plana de

aproximadamente de 1.500 km2, abrangendo uma considerável porçäo do flanco sul (SW)

do arco de Ponta Grossa.

Além dos diamictitos, camadas de arenito feldspático com estratificaçäo cruzada e

arenitos cong lomeráticos, ambos pouco espessos, constituem as litofacies

píeüom¡na¡ìtes Clo Subg¡upo iiarate iìeSSa äreir (Btgirtella ei al.. 196/, i-uck e Bigarella.

1967). Apesar de a maioria das litofacies presentes na area serem de natureza

continental ou marinha proximal, na porção ma¡s a oeste da área afloram sed¡mentos

glácio-marinhos relativamente profundos, caracterizados, pr¡nc¡palmente, pela ocorrência

de folhelhos com cìastos caídos, apontando a presença de icebergs.

A ocorrência de estriações glaciais, em do¡s níveis distintos, sobre o arenito

Furnas e diamictito do Subgrupo ltararé, foi atribuída por Bigarella et al. (1967) e Fuck e

Bigarella (1967) a duas fases glacia¡s distintas, denominadas "Glaciaçåo Rio do Salto" e

"Glaciaçåo Cancela". Paleocorrentes medidas por Bigarella e Salamuni (1967) em

arenitos do Subgrupo ltararé indicam fluxo das correntes no geral de SE-NW,

consistentes, com a orientação das estrias glaciais. lgualmente concordantes são os

dados de medição da "fabric" dos diamictitos (Bigarella et a|.,1967). As paleocorrentes do

Subgrupo ltararé diferem das do aren¡to Furnas, or¡entadas em média de NE-SW (Fuck e

Bigarella, 1967), e permitem, assoc¡adamente ao tipo das estruturas sedimentares

destes, djferenc¡á-los dos arenitos do Subgrupo ltararé, aos quais se assemelham.

Novos dados surgidos, altamente relevantes para a melhor compreensão do

ambiente glacial da região, foram obtidos por Rocha-Campos et a/. (1999; 2001 ; no prelo)

e Vesely e AssÍne (1998). Os prrmerros descrevem afloramento nas imediações de

Palmeira (PR), onde foram identifjcadas de quatro a cinco superfícies glac¡almente

estriadas sobre arenitos do Subgrupo ltararé, estratigraficamente repet¡das. Vesely e

Assine (op. cll.), referem-se à descoberta de várias superfícies estriadas sobre o arenito

Furnas e diamictito do Subgrupo ltararé, na região entre Curitiba e ponta Grossa.

Reconhecem a natureza inconsolidada dos diamictitos do Subgrupo ltararé portadores

das estrias, atribuindo essas litologias a tilitos subglaciais.

Com base nos elementos discutidos, é possível, em princípio, comparar o flanco

sul do arco de Ponta Grossa a uma região proglacial, envolvendo um ambiente de

planície de lill (till plain) costeira, baixa, a qual se associam depósitos arenosos e

conglomeráticos flúvio-glac¡a¡s e g lác¡o-lacustres. A regiäo pode, grosso modo, ter-se

comportado analogamente ao escudo canadense sobre o qual se assentou o manto de

gelo da Laurêntida, duranie o Pleistoceno, constituindo o que se denomina de regiäo drift-

/ess, isto é, contendo espessura pequena de drift glacial, em razäo de deficiência na
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deposição glacial e predominância de erosão extensiva (Eyles, 1993). Contudo,

diferentemente do escudo canadense, onde predominam facies terrestres, a porção sul

do arco de Ponta Grossa aponta, como veremos, para um ambiente transic¡onal,

denotando alternância de amb¡entes terrestres (flúvio-gìac¡al, gìácio-lacustre, subglacial e

outros) e mar¡nho proxìmal (plataforma mar¡nha rasa).

l-3.1 - Tectônica Regional

Estruturas maiores, resultantes de tectônica predom inantemente rúptil, incluindo

fraturas e falhas, afetam todo o pacote de rochas sed¡mentares da Formação Furnas e

Subgrupo ltararé. Esses elementos fazem parte do arcabouço estrutural do atual arco de

Ponta Grossa, cuja fase princtpal de deformação ocorreu no juro-cretácico.

Na regiåo da Colônia W¡tmarsum, outras deformações de natureza dúctil e rúptil

identificadas, de menor porte, eståo confrnadas ao pacote rochoso do Subgrupo ltararé e

são atribuídas a: i) glaciotectonismo; e ii) colapso por derretimento de gelo. Sáo, pois,

tidas como penecontem porâneas à deposiçäo da unidade (Permo-Carbon ífero) e seräo

discutidas posteriormente.

A presente dissertação näo vrsava inicialmente deter-se no exame da tectôn¡ca

regional, a näo ser no que se refere à solução de problemas estratigráficos (estratigrafra

glacial) e de preservaçäo geológica de feiçöes subglaciais. A clistribuição

geograficamente próxima de estruturas resultantes dos dois tipos de deformação e a

complex¡dade destas, exigiram, entretanto, o exame mais detido de algumas ocorrências,

visando desenvolver critérios que permitissem a sua discriminaçäo segura. Além de

identificar os efeitos da tectônjca regional, o estudo permitiu reconhecer estruturas

associadas a depósitos e possíveis feições geomórficas de origem glacial.

A análise dos mapas geológicos disponíveis (folhas de euero-euero, porto

Amazonas, Carnpo Largo e Contenda; Fuck el a/., '1965; Muratorj ef a/., 1965; palka ef

a/., 1966; Trein et al., 1965) perm¡te observar que a área cla pesquisa foi afetada por do¡s

sistemas de fraturas SE-NW e SW-NE, em parte ortogona¡s, que controlam a drenagem

atual. Diques de diabásìo de direçäo SE-NW (Fuck, 1966) e falhas SE-NW e SW-NE säo

raras na área.

A principal estrutura presente na região da Colônia Witmarsum (Anexo 1) e a f alha

Cancela, de direção WSW-ENE, que acompanha o vale do rio de mesmo nome. A falha

separa arenitos da Formação Furnas, ao norte, de rochas do Subgrupo ltararé ao sul.

Tendo em vista o traçado da estrutura, situada próxima à ocorrência de numerosas

feiçöes geomórficas ¡nterpretadas como de origem g laciotectôn ica, um exame mais
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detalhado de alguns dos afloramentos da falha Cancela foi realizado, visando caracteriza'

la estruturalmente.

Análise de fraturas realizada por Tomio (em preparação) em afloramento da

Formação Furnas situado junto à Companhia de Laticínios Cancela (Figs. l-2 e l-3)

indicou que a rocha foi afetada por um regime compressivo de esforços. Em afloramento

situado 100 ni niais a leste, entretanto, o traço do plano de falha é ondulado, variando de

vertical a inclinado, com ocorrência de brecha de falha contendo fragmentos angulosos

de rochas das unidades paleozóicas da área, e o acavalamento de diamictito do

Subgrupo ltararé por arenito da Formação Furnas (Fig. l-a). Sobre o bloco acavalado

situa-se o célebre pavimento estriado de Witmarsum. Em outro ponto em que o plano de

falha foi examinado, pouco a leste do pavimento estriado de Witmarsum, mostra-se ele

vertical, exibindo estruturas indicativas de caráter transcorrente e movimentaçäo destral

(Fis. l-5).

Figura l-2: Estereograma mostrando regime compressivo de esforços que afetaram a Formaçäo

Furnas. Afloramento junto à Companhia de Laticínios Cancela Linhas em preto: fraturas, linhas em

verde: acamadamento; linha em vermelho: plano calculado pelos eigen vectors (4. Tomio, em

preparaçäo).
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Figura l-3: Paredäo atrás da Companhia de Laticfnios Cancela mostrando arenitos da Formaçåo

Furnas intensamente fraturados por regime compressivo de esforços relacionado ao falhamento

Cancela. No contato entre as camadas observa-se material silto-argiloso, que provavelmente

serviu de superflcie de decollement (4. Tomio, em preparação).

Superfícies
decolleme

t-/



Figura 14: Brecha de falha produzida pelo falha Cancela. A falha, que apresenta componente

reversa, cavalga arenitos da Formaçåo Furnas sobre sedimentos do Subgrupo ltararé. Notar

dobras de arrasto produzidas pela movímentaçåo dos blocos. Essas feiçöes sÓ ocorrem

associadas ao plano de falha, cuja atitude neste ponto é N55"E/60oNW 1n. Tomio em preparaçäo).

,t'I
t rË
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A

Figura l-5: Plano de falha subvertical. Notar

superfície ondulada, sugerindo uma

componente horizontal (transcorrência)

importante. A falha coloca em contato lateral

os arenitos da Formação Furnas e os

sedimentos do Subgrupo ltararé (100 m a

leste do pavimento estriado de Witmarsum,

Anexo 1).



Situação tectônica ainda mais complexa é mostrada no afloramento situado na

Fazenda Schroeder, a cerca de 1,5 km a oeste do primeiro. Neste local, uma série de

falhas reversas corta a Formação Furnas provocando repetição estrutural de exposição

do pavimento estriado e novamente acavalamento de diamictito do Subgrupo ltararé por

arenito devoniano (Figs. l-6 e l-7).

Arenito Furnas

Figura t-6: Arenito Furnas cavalgando diamictito ltararé. Notar que o pavimento estriado e

sulcado, na posiçäo do martelo, está deslocado pelas diversas falhas que passam pelo

afloramento (Fazenda Schroeder, Anexo 1).

12

Pavimento estriado

Segundo Zalán et al. (1990), estruturas relacionadas a movimentações

transcorrentes säo muito comuns ao longo dos alinhamentos de direção NE e NW

presentes na Bacia do Paraná, e associadas, principalmente, as zonas de falha de

Guapiara, Curitiba-Maringá, Taxaquara e Lancinha-Cubatäo.

Em trabalhos de campo, os autores supra citados identificaram, basicamente,

dois principais estilos estruturais presentes na Bacia: a) deformaçöes associadas às

intrusões igneas; e b) deformações associadas às reativações dos grandes lineamentos.

Os primeiros foram descritos em Zalán et at. (1985), enquanto que as deformações

associadas aos lineamentos NW e NE consistem basicamente de estruturas em flor,

dobras e falhas reversas escalonadas ou grandes falhas normais.

Em termos regionais, a falha Canceta corresponde a uma extensão da Zona de

Falha Lancinha-Cubatão (F¡g. 1-8). Hasui e Oliveira (1984), a denominam de Zona de

e fraturas '
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Cisalhamento de São Paulo, que se caracteriza pela presença de ultramilonitos e

protomilonitos, às vezes com quartzo e mica recristalizados. Segundo os autores, essas

falhas são tardibrasilianas, pois seccionam unidades dobradas e metamorfizadas do

Proterozóico Superior. A distribuição das falhas transcorrentes no embasamento não é

uniforme, mas compõem feixes de descontinuidades sub-paralelas e obliquas,

anastomosantes ou näo, de tal modo que eles, por sua vez, repetem a estruturação em

blocos na escala regional.

Figura l-7: Pavimento estriado cortado pela falha Cancela. Notar degraus causados pela falha

(Fazenda Schroeder, Anexo 1).

Segundo Campanha (1991), numa visão ampla, a geologia da região do alto e

médio Vale do Ribeira em São Paulo e no Paraná, é caracterizada por um conjunto de

rochas supracrustais, de grau metamórfico baixo a médio, classicamente denominado de

Grupo Açungui. O embasamento seria constituído por um conjunto de rochas gnáissico-

migmatíticas, com alguns núcleos charnockíticos maiores e intercalaçöes variadas de

metassedimentos.

Ainda de acordo com o mesmo autor, o Lineamento de Lancinha-ltapeúna (ramo

sul do Lineamento de Lancinha-Cubatão) apresenta-se como um fotolineamento estreito,

balizado em algumas localidades por brechas cataclásticas, raramente milonitos. O

lineamento é tido como de natureza transcorrente destral, que coincide com a

movimentação deduzida para a falha Cancela em Witmarsum.
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Figura l-8: Geologia do embasamento da Bacia do Paraná (Zalân et al. , 1990). Notar distribu¡çäo

da zona de falha Lancinha-Cubatäo em relaçäo à área de estudo.

qbd
f*.'-l, ,'tr.tr'rr '. r.l rr' t'r'^À/J i|r.:
t 

-- l t l¡ ll^lvl tlt)..j trt l)^r/tLl rH^:,rrr^N^

T-;l rJl t,r,l, U¡ Vl(rt /i-,:, L,()t,
lfi I t,r rL'rr..,t ¡r^rrr r^N/\t -.1



15

Outra questão a¡nda não inteiramente resolvida é a idade do falhamento Cancela.

Pode-se afirmar que se trata de um evento pós-ltararé, pois apresenta brecha formada

tanto por fragmentos da FormaÇäo Furnas, quanto do Subgrupo ltararé. Uma idade

associada a ruptura do Gondvana no Mesozóico pode ser descartada, pois segundo

Zalán et a/. (1990), os lìneamentos de direçäo NE näo foram acionados neste evento.

uuira poss¡bii¡d¿ide e de o l¿llirdf r'ìerlto tei ocolflcio nÛ ;erclaflo. assoclaco a loi-maÇao

das bacias do R¡ft Continental do Sudeste do Brasil (bacias de São Paulo, Taubaié,

Resende e outras; Fig. l-9; Riccom¡n¡, '1989).

Figura l-9: Mapa com as principais zonas de cisalhamento da Província l\¡antique¡ra. Notar

relação das zonas de cisalhamento com as bac¡as de São Paulo, Taubaté e Resende, assoc¡adas

ao Rift Continental do Sudeste do Brasil (modificado de Hasui e Oliveira, 1984).

1.4 - Métodos

As atividades desenvolvidas durante a realização desta djssertaçäo foram

divididas em três grandes blocos: trabalhos de escritório, de laboratório e de campo, os

qua¡s são descr¡tos a seguir:

/



Trabalhos de escritório

A pesquisa bibliográfica, dentre as atividades desenvolvÌdas em escritório, visou

ampliar a base de referências especializadas sobre os tópicos da pesqu¡sa,

principalmente as novas publicaçóes surgidas no periodo. Além de dados sobre direções

de estrias, granu lométricos, estratig ráficos, mapas de isoespessura da área etc., a

pesqr"risa envolveu consulta a uma ampla gama de publicações especializadas sobre

Geologia Glacial e Glaciologia.

A fotointerpretaçäo foi utilizada tanto antes dos trabalhos de campo para localizar

novos afloramentos e possíveis feições morfológicas glaciais preservadas, como após

estes para detalhar a geologia e feiçöes observadas em campo e planejar as próximas

atividades. Esta técnica também foi importante na elaboraçäo do mapa geológica de

Witmarsum, apresentado nesta dissertação.

Também foram tratados os dados de paleocorrente, através dos programas

TectonicsTF 1.6.'1 157-DEM e Quickplot, análise granulométrica por diagrama triangular

(TriDraw 2.9) e calculados os parâmetros estatísticos pelo método dos momentos de

Pearson (Momento4). Além destes, realizou-se a confecção de painéis, o empilhamento

de seções estratigráficas ìevantadas em campo e cálculo das curvas de subsidência do

Subgrupo ltararé através da man¡pulação de poços profundos e mapas de isoespessura.

Trabalhos de laboratório

os trabalhos de laboratório consistiram na execuçåo de diversas análises, tais

como:

i) análise granulométrica de amostras coletadas, pr¡ncipalmente, nas regiöes de

Witmarsum e Palmeira, através de método já consagrado na área (pipetagem e

peneiramento);

ii) descrição de seçoes delgadas; e

iii) rnicroscopia eletrônica de varredura (SEM-/DS) para siltito maciço amostrado

em Witmarsum.

Trabalhos de campo

Os trabalhos de campo visaram, em um primeiro momento, o reconhecimento da

geologia da área estudada e seus pnncipais aspectos factológtcos e estrat¡gráficos. No

estudo dos afloramentos vìsitados util¡zou-se a metodologia clássica de análise de facies,

conforme descrita por Walker (1992)- Além da coleta de amostras para estudos

laboratoriais, também foram obtidas medidas complementares de paìeocorrentes

(estratificação cruzada acanalada, tabular, marcas onduladas, d¡reçóes de estrias glaciais

16
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e cristas de tilito), visando obter um quadro mais completo da paleodrenagem e do fluxo

do gelo na regiäo.

Também foram levantadas seções estratigráficas e elaborado um programa de

mapeamento nas proximidades da Colônia Menonita de Witmarsum (PR), em escala de

semi-detalhe 1:25.000. Como resultado desse trabalho, numerosas ocorrências de

diamictitos, de feições e estruturas associadas, bem como de estruturas atribuídas à

tectônica regional foram identificadas e d¡scriminadas, o que enriqueceu e valorizou

sobremaneira a dissertaçäo aqui apresentada.
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II _ SEDIMENTAçÃO E EROSÃO SUBGLACIAL: FUNDAMENTOS TEóRICOS

No sentido de colocar as questões enfocadas na presente dissertaçäo dentro de

um quadro conceituai mais claro, torna-se pert¡nente apresentar abaixo um resumo da

problemática de geologia glacial envolvida na atual pesquisa.

Diversos fatores influenciam nos tipos de interaçäo existentes entre uma geleira e

seu substrato. Entre eles podemos citar os regimes térmico e hidrológico e a reologia do

substrato sobre o qual a geleìra se assenta, fatores que também influenciam os

processos e mecanismos de erosäo e deposiçäo subglacial.

Regime Térmico

As geleiras podem ser classificadas, quanto ao seu regime térmico, como

temperadas, subpolares e polares, Segundo Rocha-Campos e Santos (2001), a

distribuìção da temperatura no gelo é funçäo da troca de calor gerado na superficie,

¡nternamente e na base da geleira, Dependendo das condiçôes ìmpostas ao fluxo térmico

da geleira, teremos a ocorrência de gelo frio e/ou gelo quente. No primeiro caso, a

temperatura do gelo está abaixo do ponto de fusáo por pressão e, no segundo, encontra-

se próximo ou acima deste.

O regime térmico basal das geleiras tem grande importância para a dinâmica da

geleira e os depòsitos relacionados a ela. São reconhecidas três condiçöes térmicas

basais para uma geleira: a) base fria ou seca, onde predomina o congelamento, näo

havendo, portanto, água de degelo e as geleiras estão aderidas ao substrato; b) base

quente ou úmida, onde predomina fusão, formando-se água de degelo na base da

geleìra, estando, portanto, a mesma desligada do seu substrato; e c) a terceira condição

seria intermediária, onde ocorrer¡a tanto congelamento, como degelo basal.

O reg¡me térmico basal de uma geleira tem conseqüência direta sobre o seu

compodamento dinâmico, particularmente nos mecanismos de fluxo do gelo, e os efeitos

destes sobre os d¡ferentes substratos sobre os quais as geleiras se movimentam, que

ainda irão controlar a ocorrência e a intensidade dos processos erosivos e deposicionais

subglaciais,

O fluxo de uma geleira de base fria ocorre por deformação interna, o que

envolve o deslocamento relativo dos cristais de gelo; em uma geleira de base quente o

fluxo se dá, além da deformaçäo interna, por deslizamento basal, que é causado pela

presença de um filme d'água entre o gelo e o substrato, e se o substrato for constituído

de material deformável (sedimento inconsolidado), teremos o fluxo da geleira favorecido

pela deformação do substrato (Fig. ll-1).
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Figura ll-l: Distribuição da velocidade de fluxo do gelo em geleiras de diferentes regimes térmicos

basais. O deslocamento ocorre pela soma de deslizamento basale deformaçäo interna do gelo em

(A); só deformaçåo interna em (B); e soma de deformação subglacial, deslizamento basal e

deformaçäo interna em (C). Figura extraída de Rocha-Campos e Santos (2001).

O regime termal de uma gele¡ra também pode variar espacialmente. A Figura ll-2

mostra a comb¡naçäo de três zonas termais dentro da mesma geleira. Ela pode ser

entendida como a passagem contínua entre condições térmicas de gelo frio e quente

(Fig. ll-2 A - E) Na condição A ocorre derretimento basal do gelo (gelo quente). Neste

caso o calor gerado na base da geleira é maior do que pode ser removido por condução

deformével- - -
Comodo

esróvel
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ao grad¡ente de temperatura. A condição B representa uma zona de equilíbrio entre

derretimento e congelamento. Neste caso o calor gerado na base da geleira é igualmente

conduzido ao longo da direçåo do gradiente cle temperatura. Na condição C ocorre

congelamento (gelo frio)- Neste caso, o calor gerado na base da geleira é rapidamente

retirado da camada basal, a qual o gelo então adere.

Na F¡gura ll-2 A ocorre uma situaÇåo limite, predomìnando a condição C, onde o

subslrato está congelado (permaÍiost), não ocorrendo, pois, deslizamento basal. No

próximo diagrama, na porção central não há predomínio de derretimento e nem de

congelamento (condição B). Ocorre ai deslizamento, resultando em grandes zonas

compressivas na margem da geleira, A Figura ll-2 C mostra um cenário ma¡s complexo

de regime térmico, no qual o centro da capa de gelo exper¡menta derretimento basal. A

água de degelo percola em direçåo à margem da geleira, resfriando-se na zona

intermediaria onde novo gelo basal é formado (regelamento). As Figuras ll-2 D e E

mostrarn outro extremo, onde há predomínio de derretimento basai (gelo quente,

condiçåo A).

,::
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Figura ll-2: Diagrama esquemático ¡lustrando os d¡ferentes cenários possíveis para o regime

termal basal coexistindo denlro da mesma geleira. Condiçáo A = quente; Condiçäo B = equilíbrio

termal; Condiçäo C = frio. Modificado de Bennet e Glasser (1996).

Na prática, o cenár¡o ou ordem desses limites ou fronteiras termais dentro da

geleira pode var¡ar drasticamente. Por exemplo, irregular¡dades do subslrato ou t¡pos

climáticos diferentes a qual a geleìra está exposta produz cenários locais mais
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complexos, A Figura ll-3 A mostra uma seção esquemática de uma grande capa de gelo

que se extende desde latitudes polares a médias. Neste caso, o reg¡me termal é

controlado primeiramente pelo efeito da espessura da capa de gelo e pelo clima. A

variação climática da capa de gelo resulta em contraste entre as margens norte e sul;

entre cond¡ções de clima continental frio e marinho quente, respectivamente. A Figura ll-3

B mostra como a presença de uma camada deformável pode ser afetada apenas onde a

geleira possui base quente. Este cenário pode ser complicado pela introdução da

topografia basal (Fig. ll-3 C).

A

ContinentaUpolar Mãrinho/médiá lãt¡tude

Concliçào: \.
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Concl¡ção

F¡gura ll-3: Seçäo esquemática de três capas de gelo mostrando cenários de regime termal basal

d¡stintos e o papel do c¡¡ma e da topografia do substrato modificando este cenário. Condição A =
quente; Condição B = equilíbr¡o termal; Condiçäo C = fr¡o. Modif¡cado de Bennet e Glasser (1996).

Da mesma maneira que a temperatura de uma geleira pode variar espacialmente,

ela pode também variar com o tempo, pois o regime termal basal dentro de uma capa de

gelo não é estático. Do¡s fatores prìncipais controlam essa variaçåo: a) o aumento do
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calor causado pela fricçåo do gelo com o substrato; e b) resfriamento ocas¡onado pela

advecçäo2 na parte central da capa cle gelo que permanece frio.

Em escalas muito pequenas o regime termal basal e, em particular, os limites

entre as zonas termais podem mudar como resultado de flutuaçöes locais e regionais: (1)

velocidade do gelo; (2) acumulação; (3) fluxo de calor geotermal; e (4) espessura do gelo.

Em larga escala de tempo, a erosäo glacial pode modificar a topografia basal, causando

variaçöes no regime termal.

Regime Hidrológico

A água de degelo glacial possui um ¡mportante papel em muitas geleiras, pois:

(1) é o principal produto da ablação; (2) está intimamente envolvida no deslizamento da

geleira; e (3) é responsável pela remoção de detritos na interface gelo-rocha e seu

transporte além dos limites da geleira. O derretimento ocorre quando há calor suficiente

para o gelo tornar-se água. O calor pode ser suprido pela: (1) radìação solar; (2) fricçäo

devido ao fluxo do gelo, e (3) calor derivado da crosta terrestre abaìxo da geleira (calor

geotérmico),

A drenagem da água de degelo glacial dá-se principalmente por uma rede de

canais e túneis. O tipo de sistema de canais dentro de uma geleira depende

primariamente de seu regime termal, Uma geleira consistindo de gelo frio não permitirá

que a água de degelo penetre, tendendo a ficar confinada na superfície da geleira, Em

uma geleira de gelo quente, a água pode penetrar através da massa de gelo e o fluxo

d'água ocorrerá através de canais supraglaciais (superfície), englaciais (dentro) e

subglaciais (entre a geleira e o substrato).

Canais supraglaciais tendem a terem poucos metros de largura e exploram

fraquezas estrutura¡s do gelo. Em planta eles podem adotar um curso meandrante ou

entrelaçado. A velocidade dentro desses canais é normalmente alta devjdo à sua

superfície lisa. Em gelo quente, canais supraglaciais são normalmente pequenos e såo

interrompidos por poços verticais (verlical shaffs) que desviam a água para dentro da

geleira. Esses poços podem ser simplesmente creyâsses ou, alternativamente, eles

podem ser túneis verticais cilíndricos, chamados de moulins.

Segundo Holmlund (1988) a geometria interna de moulins pode ser estudada em

detalhe na Storglaciâren na Suécia. O mapeamento detalhado da superfície desta geleira

mostrou que os moulrns exploraram antigas crevasses.

2 Advecçäo é a transferência de calor (energia) em uma direçåo horizontal ou vertical por
movimentação do gelo ou da neve (Bennet e Glasser, 1996, pg.44).
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Com a movimentaçäo do gelo ocorrem mudanças no campo de esforços da

geleira, podendo causar a abertura, aprofundamento ou fechamento de c¡eyasses.

Quando a creyasse fica preenchida por água, esta pode se aprofundar suficientemente

para interceptar a drenagem englacial e condicionar o fluxo de água de degelo da geleira.

Quando o fluxo da geleira move a creyasse para dentro de uma zona de compressão, a

crevasse pode fechar, mâs o calor transportado pela água de degelo pode fazer com que

o canal de drenagem permaneça aberto e deste modo lormar um moulin.

Os moulins de Storglaciären consistem de pclços praticamente vert¡cais de 30-40

m de profundidade, os quais alimentam túneis englaciais que descem da base do moulin

em ângulo entre 0o e 45o. A orientaçäo desses túneis englaciaìs é fortemente controlada

pela orientação da creyasse original que formou o moulin.

Os moulrns integram uma rede de canais e túneis. A orientaçåo dessa rede é

controlada pela pressão do gradiente d'água dentro da geleira. A água flui dos pontos de

alta pressåo para os de baixa. A Figura ll-4 mostra uma situação hipotética, de um tubo

preenchido por água dentro de uma geleira, O peso do gelo acima do ponto A é igual à

pressão d'água da coluna BC. A linha entre A e C define a superfície de igual pressáo

potencial. Ao longo desta linha, a pressäo devida ao peso do ge¡o acima é igual à

pressäo d'água gerada, Se movêssemos o tubo para a direita, o peso do gelo sobre o

ponto A diminuiria, conseq uentemente a coluna d'água BC iria diminuir e uma nova

superfície equipotencial poderia ser definida (Bennet e Glasser, 1996). Sendo ass¡m, o

fluxo d'água será de uma superficie equipotencial de alta pressäo para uma de menor.

Por conseqüênc¡a, os condutos e túneis englaciais seräo or¡entados perpend¡cularmente

as linhas de equ¡potenc¡ais (Fig. ll-5).

r---.. ___*s_gry.f ,:,"9g,"1.

F¡gura ll-4: Diagrama ilustrando uma situaçåo hipotética de um tubo preenchido por água dentro

de uma geleira e seu potencial hidráulico. A pressäo exercida pelo peso do gelo acima do ponto A

é igual à pressäo d'água da coluna BC, O fluxo de água será sempre de uma superfície

equipotencial de maior pressão para uma de menor, ft¡odificado de Bennet e Glasser, 1996.
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Completando este quadro (reg¡me h¡drológico) estäo os canais subglaciais. Os

canais subglacia¡s podem escavar tanto o gelo siiuado acima (Röthlisberger ou canais-

R) como o substrato (Nye ou canais-N). No caso dos cana¡s-R sua direçåo será

determinada pelo gradiente de pressåo de água, enquanto que os canais-N podem

explorar fraquezas do substrato.

F¡gura ll-5: Superficies equipotenc¡ais de uma geleira (linhas interrompidas, superfíc¡es de igual

potenc¡al hidráulico). A água sempre flu¡ de áreas de alto potencial para âreas de baixo potencial.

Notar altos ângulos dos túneis e canais englaciais em relação às superfícies equipotenc¡ais. O

moul¡n que captura canal supraglacial, extendendo-se até a base da geleira, sendo por sua vez

capturado por um túnel subglacial. l\4odificado de Bennet e Glasser, 1996.

No geral, a drenagem glacial abaixo de uma geleira fluindo sobre substrato

consoljdado, pode apresentar dois tipos de sistemas de canais, que coex¡stem: canais e

cavidades interligadas. O primeiro pode constitu¡r uma série de grandes canais, que

descarregam a mâior parte do fluxo da água de degelo. O número de seus canais

decresce em direçåo a margem do gelo onde as descargas comumente ocorrem através

de um único canal. O segundo, em adição a essa rede de canais, pocle drenar a água de

degelo por uma série de cavidades subglaciais interligadas (Fig. ll-6),

Outro aspecto ¡mportante do regime hidrológico såo as flutuações na descarga de

água de degelo. Essas flutuaçöes podem variar drasticamente tanto d¡ariamente, quanto

sazonalmente. As variações quotidianas refletem a temperatura aimosférica e, portanto, o

cenário diário da ablaçäo da geleira. As descargas säo normalmente baixas no início da

manhã e aumentam até o final da tarde. Essa flutuação é suprimida no inverno, mas

aumenta com a chegada do verão, quando a taxa de ablação diária atinge seu máximo.



Planta

Figura ll-6: Esquema em planta de uma rede de cavidades interligadas, Notar que o fluxo da água

dentro dessas cavidades acompanha, grosso modo, o fluxo do gelo. Modificado de Bennet e

Glasser, 1996.

As flutuaçöes sazonais são igualmente dramáticas e refletem dois fatores: (1) a

natureza sazonal da ablação; e (2) o desenvolvimento sazonal da rede de drenagem

interna de geleiras de base quente.

Em algumas geleiras essas flutuaçöes diárias e sazonais säo interrompidas por

eventos catastróficos, chamados jökulhlaups. Esses såo eventos de alta magnitude,

normalmente de várias ordens de magnitude acima do p¡co normal do fluxo de água.

Jökulhlaps podem ocorrer devido a: (1) atividade vulcânica abaixo da geleira ou (2)

barragem da drenagem da água de degelo (ice-dammed /akes), Atividade vulcânica

abaixo de geleiras é comum na lslândia, um exemplo disto é Grimsvöfn. A média do

volume de descarga de Grímsvötn fica entre 3 e 3,5 km3, Em 1922 a descarga de um

jökulhlaps atingiu aprox¡madamente 7,1 km3 de água com um máximo de descarga

d'água de 570.000 mt s-'. lsto é mais que o fluxo do r¡o Congo e quase um quarto do rio

Amazonas (Bennet e Glasser, 1996).

Jökulhlaps causados por rompimento de barragem de gelo säo mais comuns.

Lagos formados por barragens de gelo ocorrem quando blocos de gelo rmpedem a

passagem da água, relacionados normalmente a geleiras de vale. A liberaçäo catastrófica

da água represada pode esiar associada a várias hipóteses: (1) alçamento da barragem

de gelo causado pelo aumento do nível de água do lago, que por conseguinte, aumenta a

pressåo hidrostática na base da barragem; (2) transbordamento, causado pelo ráp¡do

denetimento da barragem devido a fricção do fluxo de água; (3) destruiçäo ou

fissuramento da barragem de gelo por terremotos; e (4) ampliaçâo de túne¡s pré-

existentes abaixo da barragem por aumento do fluxo de água e derretimento devido ao

calor da fricção.
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Reologia do Substrato

Até o final da década de 70, os modelos desenvolvidos para o fluxo glacial eram

baseados em geleiras do tipo alpino, que se deslocavam sobre substratos rígidos. Da

mesma forma, aceitava-se que os processos de erosåo/deposição, resultantes do

deslocamento das geleiras sobre embasamento rochoso, poderiam ser aplicados

universalmente.

Com o avanço das pesquisas sobre a glaciação pleistocênica na Europa e

América do Norte, aventou-se que espessas seqûênc¡as de sedimentos inconsolidados

podiam ter servido de substrato para d¡versos avanços do gelo, durante a glaciaçäo

quaternária.

Bouton e Jones (1979) sugeriram, de forma pioneira, que a reologia dos

sedimentos subglaciais deformáveis poderia constituir fator determinante do

comportamento dinâmico das coberturas de gelo. Já em 1987, Alley ef al., haviam

apontado a possibilidade do fluxo de pelo menos uma das maiores correntes de gelo da

Antártica (lce sfreams) poderia estar sendo controlado pela deformaçäo de sed¡mentos

subglaciais com alto conteúdo de água, o que foi posteriormente confirmado por

Engelhardt et a/. ('199'1), através de perfuraçåo de poços até a base da geleira,

lnìcialmente tentou-se caraclerizar as condições necessárias para o início da

deformação, através da Lei de Coulomb (Smalley e Unwin, 1968; Eoulton, 1982).

¿t)

onde,

(p = limite de elasticidade dos sedimentos sob ação da tensão de cisalhamento;

Pe = pressão efetiva, definida por Pi - Pw;

Pi = pressäo normal exercida pelo gelo suprajacente;

Pw = pressão hidrostática exercida pela água interstìcial no sedimento;

d = ângulo de fricçáo interna;

C = coesão dos sedimentos

(pc = Pe tan(þ + C

Entretanto, algumas dificuldades se interpõem à utilização deste modelo. A

primeira diz respeito ao pressuposto que, em condiçöes naturais, os sedimentos são

substâncias perfe¡tamente plásticas, que não apresentam deformaçöes até que seja

(1)
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alcançado o seu limite de elasticidade, exibindo uma razáo de deformaçäo infinitamente

alta para aquele l¡mite de elasticidade, desde que não haja incremento de tensão.

Outra dificuldade refere-se ao fato do modelo näo incorporar nenhuma razão

méd¡a, que deve ser levada em conta para o entendimento do comportamento isolado de

duas substâncìas de reologias diferentes: o gelo da gele¡ra e o sedimento subjacente.

Boulton e Hindmarsh (1987), em experimentos de campo realizados no sudeste

da lslândia, sob a geleira Breidamer-Kirjökull, uma grande geleira de escape da capa de

gelo Vatnajökull, demonstraram que a razäo de deformaçäo dos sedimentos subglaciais

depende de duas variáveis: o esforço cisalhante (rp) e a pressäo efetiva (Pe).

Admitiu-se que o till se comporta como um fluído de Bingham, näo exib¡ndo

deformaçäo até que o limite de elasticidade de Coulomb seja alcançado (equaçåo 1), e

após o que apresenta um comportamento viscoso,

onde,

0 = taxa de estiramento

K,m,n=constantes

rp" = limite de elasticidade de Coulomb, v¡de equaÇäo ('l)

A equaçäo (2) é apropriada para um fluído de Bingham, em que não ocorre

deformaçäo até que seja alcançado o valor de Mohr-Coulomb do lim¡te de elasticidade

(rp"), sendo que, para valores elevados de esforÇo, o comportamento é viscoso nâo linear.

Todavia, Boulton e Hindmarsh op. ciT., mostraram a ocorrência de deformaçåo

elástica-plástica significativa a níveis de esforços abaixo do limite de elasticidade (ç"),

podendo, num longo período de tempo, produzir deformações importantes nos

sedimentos.

Na equação (1), os vâlores de K, þ, C, n e m são funçöes diretas da litologia e de

seu estado de consolidaçåo, tendo, portanto, grande influência na razäo de deformaçâo

para um dado valor de esforço.

Outro parâmetro de grande importância na anál¡se da deformaçäo de sedimentos

subglaciais é a pressão efetiva (Pe), expressa pela relação Pe = Pi - Pw, que reflete a

interação entre a pressão do gelo suprajacente e a pressão d'água intersticial.

Esta interação pode controlar a pressão efetiva de tal forma que, em geral,

sed¡mentos de granulometria fina e mais ricos em argila respondem, para um dado

û = K, Pe'' (rp - e")n (2)
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esforço, com taxas de deformaçäo bem mais altas (Boulton, 1975, 1982 e '1986; Boulton

e Jones, 1979). Esse processo ocorre por duas razöes: a) a fr¡cçåo ¡ntergranular é

reduzida e o conseqüente desenvolvimento progress¡vo de fabric no sedimento facilita o

deslizamento interno interparticulas; b) sedimentos de granulometr¡a fina possuem baixa

permeabilidade e, conseq üentemente, para que a descarga de água através deles seja

mant¡da é necessário que sejam mantidos altos gradientes piezométricos, os quais, por

sua vez, produzem altas pressões intersticiais e baixas pressões efet¡vas, Sendo assim, a

resposta ao esforço deformacional dependerá da eficiência da drenagem subglacial, que

também rnfluenciará a determinaçäo das pressöes efetivas,

Pode-se, portanto, imaginar um outro caso, oposto ao descrito acima, onde a

geleira repousar¡a sobre um substrato constituído por sedimentos de granulomelria

grossa, permeáveis e não litificados. Neste caso, mesmo quando submetido a altas

pressões efetivas, näo ocorreriam deformaçóes nos sed¡mentos, que se manteriam

rígidos e passivos. O estabelecimento de uma drenagem eficiente (baixa pressåo de

água intersticial, Pw), sob condições de alta pressão efetiva (Pe), ocas¡ona às condições

reológicas básicas de substrato rígido, que promovem a deposiçäo de tills de alojamento

e/ou o desenvolvimento de superfícies polidas e estriadas.

Neste sentido, torna-se interessante comentar de que modo o regime térmico

basal e sua variaçåo afetarn as cond¡çoes deposicionais e erosivas subglaciais. Uma

geleira cujo regime térmico basal seja frio, não irá propiciar condiçóes favoráveis à

deposição subglacial, pois, estará acoplada ao substrato. No caso de geleira de regime

térmico quente, a presença de um filme d'água entre a geleira e o substrato, propicia

condrçôes para que haja deposição e/ou erosåo subglacial, relação que irá depender do

comportamento reológico do substrato e da eficiência de sua drenagem.

A aplicação dos conceitos acima no caso de depósitos glaciais pré-pleistocên¡cos

depende, obviamente, da possibilidade de reconhecer feições diagnósticas das

condições discutidas, sob a forma de depósitos e estruturas sedimentares.

Os pavimentos e superfícies estriadas produzidas por ação glacial sobre

embasamento consolidado (Devoniano; Pré-Cambriano) ou intraformacionalmente, sobre

sedimentos inconsolidados (Subgrupo ltararé) constituem as evidências mais importantes

a serem estudadas. Outras estruturas, como as de deformaçäo glacial (glaciotectônicas),

afetando sedimentos inconsolidados do Subgrupo ltararé, também ocorrem na átea

estudada, confirmando que a reologia do substrato, junlamente com o regime térmico

basal do lobo glacial Paraná rnfluenciaram a gênese das formas de terreno aqui

estudadas.



Erosão e deposição subglacial

Segundo Bennett e Glasser (1996), erosäo glacial é a remoçäo de fragmentos de

rocha por uma geleira. lsto pode ocorrer através de 3 processos: abrasão glacial (glacial

abrasion); arrancamento glacial (glacial plucking); e pela açäo da água de degelo.

Abrasäo glacial envolve o lixamento do assoalho glacial por detritos cárregados na zona

basal da geleira e é controlada, princ¡palmente, pela pressäo efetiva normal e a

velocidade da geleira. Arrancamento glacial implica fraturamento do substrato e seu

arrasto em baixo da geleira, Erosäo por água de degelo, por sua vez, envolve a

fragmentação e transporte do substrato através de abrasåo fluvial, cavitaçäo fluvial e

solubilização quimica. A natureza da erosäo glac¡al é dependente do regime termal da

gele¡ra, do suprimento de água de degelo na sua base e da taxa de deslizamento basal

do gelo.

Boulton (1974) desenvolveu um modelo teórico para abrasäo glacial, o qual

assume que a pressão normal efetiva de uma gele¡ra é função da pressåo normal

exercida pelo peso da capa de gelo e a pressåo d'água presente na base da geleira, que

age em oposição à pressão normal. Segundo esse modelo, a pressão normal efetiva

controla a taxa de abrasäo. Com o aumento da pressão normal efetiva, há o aumento da

pressäo normal sobre os clasios na base da geleira, Contundo, se a pressäo normal

efetiva aumenta, a fricçäo entre o clasto e o substrato também aumenta e por fim esta

começará a retardar o movimento da partícula, ocasionando a diminuição da abrasão

glacial. Conseq uentemente, se todas as outras variáveis permanecerem constantes (e.g.,

velocidade de deslizamento), a abrasäo aumentará num primeiro instante em nzäo do

acréscimo na pressåo efetiva normal e diminuindo em seguida pela fricção entre os

clastos e o substrato, o que leva à cessaÇäo do movrmento das partículas e seu

alojamento (tilito de alojamento, clastos embutidos etc.). (Fig. ll-7.)

Contudo, o modelo acima pressupõe a pré-existência de uma saliência do

embasamento, desse modo explicando satisfatoriamente a gênese de rochas

moutonnées, whalebacks (= dorsos de baleia) e outros corpos alongados gerados em

substrato duro. lnexiste na literatura de Geologra Glacial um modelo conce¡tual de erosão

glacial aplicável ao caso de substratos glaciais essencialmente planos como é o caso do

flanco sul do arco de Ponta Grossa.

Um modelo alternativo de abrasåo glacial, proposto por Hallet (1979), baseia-se

na premissa de que os clastos estäo completamente envoltos por gelo e desse modo

"flutuando" dentro dele. lsto ocorre porque o gelo deforma-se ao redor dos clastos por

deslizamento, devido ao peso do gelo sobreposto, fazendo com que os clastos basais
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sejam efetivamente circundados por gelo todo tempo. Neste caso, a pressäo de contato

entre um clasto e o substrato é funçäo da velocidade com que o gelo flui para baixo,

forçando o clasto ao contato com o assoalho. Este modelo de abrasåo independe das

variaçöes da pressäo efetiva normal e está, principalmente, relac¡onado à taxa de

derretimento basal e velocidade de fluxo glacial.
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Figu¡a ll-7: Representação gráfica do modelo de abrasão de Boulton. O gráfico mostra taxas de

abrasäo teóricas (ordenada) plotadas contra pressåo normal efet¡va (abscissa) para diferentes

velocidades do gelo (v). Na zona A, as taxas de abrasão crescem com o aumento da pressáo,

enquanto na Zona B, as taxas de abrasäo diminuem com o aumento da pressão. A Zona C,

localizada à dire¡ta do maior valor de x, para qualquer velocidade, é uma zona de não-abrasão,

onde o sedimento basal é depositado como till de alojamento. (Boulton, 1974).

Em resumo, portanto, o modelo de abrasåo de Boulton envolve as seguintes

premissas:

a) variação na espessura do gelo, que controla a abrasäo e o alojamento, via

pressåo normal efetiva;

b) variação na pressäo de água basal, que influencia na permeab¡lidade do

substrato, controlando a abrasäo glacial via, também, pressäo normal efetiva;

c) velocidade de fluxo do gelo, que também influi na taxa de abrasão;

d) abrasão e alojamento formam parte de um continuum.

Pressão normal efetiva (kpa)



b) abrasåo é independente da pressåo normal efetiva e, portanto, da pressão de

água basal, embora a espessura da geleira ajude a controlar a taxa de derretimento

basal; e

c) alojamento e abrasão são processos independentes.

As principais implicaçôes do modelo de Hallet säo as que seguem

a) abrasão é alta onde o derretimento basal é grande;

Esses dois modelos contêm d¡ferentes implicaÇões que, à primeira vista, parecem

conflitantes. Entretanto, apesar de cada modelo representar diferentes condiçöes

subglacia¡s, ambas säo válidas. O modelo de Boulton e as implicaçöes decorrentes

deste, podem ser aplicadas a gelo basal particularmente "sujo" e rico em detritos e,

portanto, comportando-se como uma espessa camada rÍgida. A natureza rígida desta

camada impede a deformaçäo do gelo ao redor de cada clasto. Em contraste, o modelo

de Hallet pode ser mais apropriadamente utìlizado em geleiras onde a camada de detr¡tos

basais seja fina e o gelo é, consequentemente, menos rígido.



III - FORMAS DE TERRENO GLAC¡AIS EROSIVAS E DEPOSICIONAIS

AIém de grande número de formas de terreno subglaciais erosivas identificadas

na área de estudo, feições subglaciais deposicionais associadas foram também

localizadas, embora em menor número.

Os trabalhos de campo revelaram também a ocorrência de prováve¡s formas de

terreno deposicionais g lácio-marg inars, aparentemente com sua morfologia típica

preservada, que foram pela primeira vez identificadas no reg¡stro geológico pré-

pleistocênico. Embora o estudo do primeiro grupo de feiçöes constitua o ob.leto principal

da presente dissertação, as formas de terreno deposicionais sub e pró-glaciais foram

também incluidas no estudo, não só pelo ineditismo de sua descoberta, como pela sua

relevância na reconstituiçäo das características do lobo glacial Paraná.

Para efeito sistemático, a discussão das formas de terreno erosivas e

deposicionais neopaleozóicas seguirá as classificações de Summefield (1991, apud

Bennett e Glasser, 1996) e Bennett e Glasser (1996), respectivamente (Tabela lll-1).

Tabela lll-1: Classificaçäo das formas de terreno glaciais erosivas e deposicionais Summefield

(1991, apud Bennett e classer, 1996) e Bennett e Glasser (1996). Somente alguns exemplos

estão citados.

A. FORMAS DE TERRENO EROSTVAS (NEGAT|VAS)

a. Microescala (tamanho < 1 m)

Estrias

Sulcos e cristas

b. Macroescala (tamanho > 1km)

Paisagem de abrasäo superficial

B. FORMAS DE TERRENO DEPOSICIONAIS

a. Subglaciais

Cristas de till (flutes)

b. Próglaciais ou glácio-marginais

Morainas de empurräo (push moraines)

32

No flanco sul do arco de Ponta Grossa, feiçöes erosivas de microescala (estr¡as e

sulcos) ocorrem em numerosos afloramentos de arenito da Formação Furnas, que

constitui embasamento regional (Fuck & Bigarella, 1967; B¡garella ef a/., '1967; Rocha-

Campos, 1967), e intraformacionalmente sobre rochas sedimentares do próprio Subgrupo

Itararé (arenitos e diamictitos; Canuto, 1985; Santos, '1987; Santos ef a/., 1996; Vesely e
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Assine, 1998, Rocha-Campos et al., lggg; no prelo; Trosdtorf Jr. et a\.,2001). Em São

Luís de Purunã elas estäo associadas a feiçóes deposicionais ou construcionais e por

esta razão serão tratadas conjuntamente. No primeiro caso, os processos ocorrem sobre

substrato duro (consolidado), enquanto que no segundo, sobre sedimentos não

consolidados, Correspondem, pois, respect¡vamente, a pavimentos e superfícies

estriadas. Embora as exposiçoes rochosas possam variar em tamanho, de poucos dm2 a

centenas de m2, a área total afetada pelos fenômenos erosivos compreende cerca de

1.500km2, configurando uma forma de terreno erosiva de macroescala (paisagem de

abrasão glacial).

As formas de terreno da área estudada seråo discutidas com referência a

algumas das principais exposiçöes onde foram examinadas mais detalhadamente, a
saber: a) erosivas (pavimento estriado de Witmarsum; superfícies estriadas de palmeira e

superficies estriadas de São Luís de Purunã); e b) deposicionais (afloramentos junto ao

rio Cancela).

lll.1 - Erosivas

lll.1 .1 - Pavimento estriado de Witmarsum

Dezessete exposiçöes de pavimentos formados sobre o arenito Furnas foram

identificados na regiåo (Bigarella et al., 1967, Fuck e B¡garella, 1967; Canuto, 1985). As

exposições, no geral horizontais, localmente basculadas por falhamento, correspondem à

superficie de discordância pré-Subgrupo ltararé. O afioramento mais conhecido na região

ocorre em Witmarsum, junto às instalaçóes da Cooperativa Agrícola de Witmarsum

(Bigarella et a|.,1967', Fuck e Bigarella, '1967), Outra ocorrência excepcional foi localizada

em afloramento da Fazenda Schroeder (Fig. l-6). Em vários locais os pavimentos såo

recobertos por diam¡ctito e arenito permo-carbon ifero. A sua posiçåo topográfica var¡a

grandemente, envolvendo um desnível total de cerca de '180 m, provavelmente em razäo

do arqueamento tectônico imposto à região. A característica comum dos pavimentos é a
presença de estrias e sulcos retilíneos e paralelos. A orientaçåo média das feiçóes é de

N12W.

No famoso pavimento de Wttmarsum, sulcos predominam sobre estrias, que

ocorrem dentro daqueles e sobre as cristas intermediánas (Fig. lll-1). Sulcos têm

comprimento máxìmo visível de 10 m, e largura e profundidade máximas de 40 cm e 10

cm, respectivamente- Uma característica marcante do afloramento é a impregnaçäo de

limonita sobre o arenito. Esta cimentaçäo secundária pode ter contribuído para a

consolidaçåo da rocha, favorecendo a preservaçäo das feiçöes.
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Dois corpos tabulares de diamictito subglacial superpostos (amarelo e vermelho),

de alguns decímetros de espessura, recobrem o pavimento. Sobre o diamictito inferior

foram notadas evidências pouco distintas da presença de sulcos, paralelos aos do

pavimento.

Vale também ressaltar a inexistência de estruturas e/ou feições que indiquem o

sentido de nrovimento do gelo. O fluxo glacial de sul para norte é inferido a partir de

estruturas/feiçöes presentes em outras localidades (e.9., superfície estriada de São Luís

de Purunã) e dados de paleocorrentes do Subgrupo ltararé (Fuck e Bigarella, 1967).

Origem e preservação

A morfologia das microfeições, o modo de ocorrência e a associaçäo direta com

diamictito subglacial são inteiramente concordantes com a origem das microfeições por

erosão subglacial do lobo Paraná, já aventad a parc o pavimento (Bigarella et al., 1967).

As dimensöes dos sulcos sugerem abrasão sob condições de pressäo efetiva

relativamente alta, sob geleira de base quente (Bennett e Glasser, f 996). O paralelismo

dos sulcos e estrias sobre o pavimento indica terem sido formados por um único evento

erosivo. Sua cobertura por diamictito subglacial proporcionou proteção da superfície à

erosão posterior. Neste caso, é provável que as estriações tenham a mesma idade que o

diamictito imediatamente acima.

Figura lll-1: Pavimento estriado de Witmarsum. Notar sulcos e estrias retillneos e paralelos.

Camada de diamictito subglacial recobre o pavimento ao fundo.
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Itl.1 .2 - Superfícles esfrladas de Palmeira

Afloramentosclemicro-feiçõesglaciaiserosivasformadassobrearenitosou

diamictitos do Subgrupo ltararé säo também de ocorrência comum na regiåo' com onze

localidades conhecidas (Fuck e Bigarella' 1967; Bigarella et al,' 1967; Canuto, 1985;

Vesely e Assine, 1998; Rocha-Campos et a/', 1999; 2000; no prelo; Trosdtorf Jr. et al''

2001). Do mesmo modo que no caso dos pavimentos estriados sobre o arenito Furnas'

os afloramentos de superfícies estriadas são grandemente variáveis em área (dm2 a m2),

tambémnogeralhorizontaisoulige¡ramentebasculados,quandoafetadasporfalha'ede

dìstribuiçãoregionals¡milar.somentenoafloramentodeWìtmarsum,osdoistiposde

ocorrência de estriações glaciais foram encontrados estratigraficamente superpostos, no

mesmo local. Estrìas e sulcos sobre as superfícìes säo retilíneos e paralelos Sua

orientaçåo méd¡a de N25E difere sìgnificativamente, entretanto' da obtida para os

pavimentos, N 1 2W.

A descoberta de afloramenios de supefícies estriadas múltiplas,

intraformacionais, em arenito do subgrupo ltararé (canuto, '1985; vesely e Assine, 1998;

Rocha-Campos ef a/., 1999; 2000; no prelo; Trosdtorf Jr' et al ' 2001) suscitou enorme

interesse e controvérsia quanto à sua origem, modo de preservação e implìcações

glaciológicas.AlémdoexemplodePalmeira,outroafloramentofoilocalizadodurantea

presente pesquisa na regiäo de Witmarsum (Fig lV-10) Formado sobre arenito médio a

grosso, marinho, é caracterizaclo por estrias e sulcos paralelos e retilineos, sendo que os

sulcosmaioresatingematéS0cmdelargura.oexemp|omaisnotáveìdesuperfície

erodida sobre diamictito ocorre em sáo Luis de Purunä (Vesely e Assine, 1998) Tendo

emvistaassuaspeculiaridades,assuperfíciesdePalmeiraePurunämerecem
cliscussäo mais Pormenorizada.

AssuperficiesdePalmeiraocorrememváriosniveisestratigráflcosdentrode

pacote c|e cerca de 3,5 m de arenito com intercalaçóes de siltito argiloso da parte inferior

do Subgrupo ltararé, aflorante em cortes dos dois lados da rodovia BR-277' km 157' A

Figura lll-2 exibe esquema ilustrativo da sucessåo estratigráfica neopaleozóica da área'

O contato clo Subgrupo ltararé com arenito da Formaçäo Furnas' embora não aflorante'

deve situar-se a poucos metros abaixo do nível da rodovia'

Vale notar que o afloramento foi mapeado como pertencente à Formaçäo Furnas

porFucketa/,(1965;FolhaQuero-Quero,1:50'000).Caracteristicassedimentológicase

orientação de paleocorrentes permitem' entretanto, separar as duas unidades' o que é

confirmado pela ocorrência das estriaçöes glaciais
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seleção ao longo do afloramento. Estruturas sedimentares primárias presentes incluem

estratificação cruzada acanalada e iabular de médio a pequeno porte, às vezes

contorcidas por fluidificação e associados à estruturas de escape de água. Marcas

onduladas assimétricas são visíveis na parte média e superior do corte, onde

estrat¡f¡caçåo plano-paraìela e cruzadas de ba¡xo ângulo tornam-se mais freqüentes e

elas ocorrem lado a lado com estriaçóes em uma das superfícies (Figs. lll"7 e 8).

ù

lt

trans cronal

^
ò

Figura lll-2: Seção colunar do Subgrupo ltararé em Palmeira, PR. As letras A a D indicam

superfíc¡es estriadas.

Exposiçöes de pelo menos quatro superfícies estriadas foram distinguidas na

seção de Palmeira, denominadas, de baixo para cima A - D, a primeira no chão, do lado

direito da rodovia (em direçäo à Palmeira) e três outras no code do lado esquerdo (Fig.

il-2).

A superfícìe A, mais bem exposta, com cerca de 2,5 m2, mostra-se horizontal e no

geral plana, Está densamente coberta por estrias e suìcos retilineos e paralelos de até 4

cm de largura e profundidade de até 'l cm. Depressóes arredondadas, rasas, de cerca de

10 cm de diâmetro, contornadas pelas estrias, podem representar moldes de objetos,

temporariamente fixados sobre a superfície (Figs, lll-3 e lll-4).

As superfícies B-D situam-se no lado esquerdo da rodovia, ao longo de extenso

corte com cerca de 70 m de comprimento. As exposições são menores em área,

ocorrendo sob a forma de patamares de largura variável de até 80 cm. Em corte, os

traços das superfícies, grosso modo, subhorizontais, são ondulados podendo às vezes

juntar-se, ou ser menos visíveis, o que torna difícil sua distinçäo.

LEGENDA

E Dramictito arenoso

I sittito

f] rotnutno

E Arenito

¡;,'q Camada silto-argilosa

'\ Ðrreçao oe estnas gracrars

*<= Estralifi cação cruzada acanalada

: Estratifìcação plano-paralela

,--: Estralifcação cruzada de baixo ângulo

. Clâsto câído

X Encoberio

].

_].



Figura lll-3: Superfície estriada inferior(A), lado direito da rodovia BR-277, km 157, em direçäo a

Palmeira. Notar sulcos e estrias retilfneos e paralelos.
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Figura lll4: Marcas de assentamento de objeto sobre a superfície estriada A. Notar alteração no

curso das estrias ao redor das marcas.

Em vários locais, as superfícies estriadas B e C estão separadas do pacote de

arenito que recobre cada uma delas por camada fina (centimétrica) de siltito argiloso,

lateralmente descontínuas (F¡g. lll-5). Essa relaçäo sugere que as superfícies estriadas
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correspondam a planos de estratificação irregulares do arenito. As microfeições glaciais

erosivas parecem menos preservadas nos locais em que o siltito argiloso não está

presente. A superfície estriada D, por sua vez, está recoberta por camada lenticular de

siltito-arenoso de 40 - 1 m de espessura.

Sulcos e estrias retilíneos e paralelos ocorrem nas três superfícies. Os primeiros

variam no geral de 2-3 cm até 7-10 cm de largura e 1-2 cm de profundidade. Estrias

cobrem as cristas entre os sulcos e no seu interior. A orientação das feiçöes varia de N10

- 24W (Fig. lll-6). As dimensöes dos sulcos parece aumentar entre as superfícies B-D,

onde chegam a formar calhas de até 12 cm de largura (Fig. lll-7).

Figura lll-5: Camada silto-argilosa intercalada entre duas camadas de arenito, recobrindo

parcialmente a superffcie C. Linhas interrompidas: fraturas

A despeito das evidências de intensa erosão glacial do arenito, näo se nota no

afloramento evidências de deformação interna intensa, no interior das camadas estriadas,

por exemplo, através de cisalhamento. Estruturas sedimentares, por exemplo, parecem

estar relativamente íntactas, como no caso da superfície estriada D, que alterna

lateralmente com áreas cobertas por marcas onduladas assimétricas, as quais indicam

direçåo de transporte para NNW (Fig. lll-8). Em alguns locais, entretanto, as camadas de

arenito abaíxo das estriações estão cortadas por fraturas internas, verticais a

subverticais, que terminam ao nível das estriações, sem afetá-las (Fig. lll-9).



Figura lll-6: Estrias e sulcos sobre a

superfÍcie estriada B. ,Area à direita da

linha branca está erodida.
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Reconhecimento realizado nos arredores do afloramento revelou que o arenito

estriado é sucedido por camada de folhelho siltico contendo clastos caídos, que passam

transicionalmente para diamictito silto-argiloso. O tipo de contato entre estas litologias e o

arenito inferior não está, entretanto, visível.

Origem e preseruação

A origem glacial das microfeiçöes erosivas, formadas sobre rochas sedimentares

do Subgrupo ltararé, pode ser estabelecida com base no contexto geológico geral das

ocorrências e suas características morfológicas (Bigarella et al., 1967 Rocha-Campos ef

al., 2OO0; no prelo; Trosdtorf Jr. et a\.,2001).
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Figura lll-7: Superffcie estriada D, mostrando estrias e sulcos paralelos, sob camada de siltito.

Notar sulcos mais largos e profundos que das superfícies inferiores e a persistência as estruturas

em lâminas inferiores do arenito.
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Figura lll-8: Marcas onduladas assimétricas de

superfície estriada D.

direçåo de transporte para NNW, sobre a
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Figura lll-9: Fraturas subverticais em arenito abaixo da superffcie estriada D. Notar que fraturas

nåo deslocam superffcie estriada D.

O mesmo raciocínio aplica-se ao caso das superfícies múltiplas. A repetição

estratigráfica de superfícies estriadas glaciais intraformacionais const¡tui, entretanto, um

aspecto geológico peculiar, com importantes implicaçöes na reconstituiçäo da dinâmica

do lobo glacial Paraná, conforme aqui discutido.

Em ambos os casos acima, várias evidências indicam que a abrasão glacial

ocorreu durante a movimentação de geleira sobre substrato sedimentar, ainda

inconsolidado. Rocha-Campos et al. (2000; no prelo) listam as seguintes evidências

observadas em superfícies estudadas no neopaleozóico e pré-cambriano do Brasil.

. A própria ocorrência repetida das superfícies estriadas, paralelas entre si e
separadas por espessuras pequenas do mesmo sedimento, face as condições envolvidas

no processo de litificação ou diagênese;

. a presença de abas de sedimento escorregado a partir de cristas adjacentes,

para dentro de sulcos, recobrindo estrias;

. grande sinuosidade de sulcos e estrias.

41
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Descriçóes de superfícies esiriadas, de qualquer idade, similares às aqui

discutidas são, excepcionalmente raras na l¡teratura. O único exemplo de que temos

notícia é a de O'Brien e Chr¡stie-Blick (1992), no neopaleozóico da Austrália. Os autores

descrevem uma série de seis superfícies estratigraficamente repetidas, formadas em

arenito glácio-marinho, geradas por erosão recorrente de gele¡ra aterrada sobre

depósitos de lavagem glacial, marinhos rasos.

Nos depósitos glaciais pleistocên¡cos e recentes, formas de terreno subglaciais

deposicionais (flutes, drumlins etc.) têm sido observadas em áreas deglaciadas, bem

como sob a forma de marcas de sola, na base de camadas de till (Sharp, 1982; Boulton,

1987; Boyce e Eyles, 199'1). Nossa pesquisa revelou ainda a quase ausência de relatos

sobre a ocorrência de superfícies estriadas extensas formadas em substrato "mole". Um

único caso é descrito por Clark e Hansel (1989), no Pleistoceno de lllinois. Os autores

atr¡buem a preservaçäo da estrutura à cimentaçäo carbonática do substrato arenoso por

cimentaçäo subglacial sinssed¡mentar.

Obviamente, essas superfícies podem ter-se formado e ocorrer, internamente, em

sucessões glaciogênicas pleistocênicas e recentes. Como regra geral, contudo,

provavelmente não se tornam facilmente expostas, em razâo da erosão rápida dos

depósitos. A possibilidade de preservaçåo através de cimentaçåo subglacial por

carbonato, proposto por Clark e Hansel (1989), para superfície estriada do Pleistoceno de

lllinois, não parece aplicar-se ao caso de Palmeira. Uma possìbìlidade que pode ser

aventada é que as superfícies tenham sido protegidas de destru¡ção pela sua cobertura

por depósitos silto-argilosos, formados em corpos de água instalados sobre a superfície

arenosa.

O caráter intra-bacia sedimentar dos depósitos pré-pleistocênicos, de outro lado,

implica contínua subsidência e acumulação de sedimentos mais jovens, que podem

incluir camadas marinhas transgressivas pós-glaciais, segurda de diagênese (Eyles,

1993). Superfícies estriadas, compactadas subglacialmente, são ainda frequentemente

sujeitas à cimentaçäo superficial adicional e endurecimento durante o intemperismo.

As superfícìes estriadas de Pãlmeira indicam fluxo ou deslizamento de geleira de

regime térmico basal quente sobre substrato arenoso, inconsolidado. A ausência de

clastos alojados no arenito, em associaçäo com estrias e/ou sulcos, mostram que a

erosáo da areia foi feita por protuberânc¡as do gelo na base da geleira, de base plana. A

marca de objeto, acima mencionada, poderia pois, estar associada ao desprendimento de

fragmento de gelo. O processo de erosäo subglacial parece, pois, ter sido por aração

(plowing) do substrato, Clark e Hansel (1989) descrevem processo s¡milar para a

formaçáo da superfície estriada de ll!nois.
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A despeito da natureza inconsolidada do substrato, näo encontramos alças de

sedimentos acumulados pela açäo da araçäo (sed¡ment prows) descritos pelos autores

acima, a nâo ser em torno da marca de objeto. As únicas evidências claras de

deformação do arenito säo as fraturas que cortam as camadas de arenito estriado. A

pressåo efetiva do gelo sobre o arenito, teria gerado distensão horizontal e a formação de

fraturas de tensåo. O arenìto ter-se-ia, pois, comportado como um substrato rígido,

relativamente incompetente, possivelmente em Íazão de baixa pressäo de água

intersticial e boa drenagem da água de degelo subglacial. A geleira possivelmente tocava

levemente o substrato de maneira descontínua, em parte flutuando sobre camada de

água subglacial.

O ambiente glacial apontado pelas características sedimentológ icas do arenito é

de planície de lavagem glacial arenosa, proglacial, na porçäo basal do afloramento.

Estruturas sedimentares na parte superior do pacote sugerem passagem para condições

marinhas rasas. Neste caso, pode-se pensar em amb¡ente de planície proglacral costeira.

Condições marinhas mais francas estariam documentadas pelo folhelho com clastos

caidos na parte super¡or da seçäo, provavelmente refletindo uma transgressäo posterior

ao recuo final do gelo. Vale também ressaltar, que o ambiente marinho raso propicia

maior proteçåo a superfície estriada, sendo por isso que as mesmas se apresentam mais

extensas (aproximadamente 60 m) e melhor preservadas que as superfícies inferiores.

A repetição do processo abrasivo glacial, documentado pelas superfícies

múltiplas, separadas por pequenas espessuras de sedimentos e o paralelismo das estrias

e suicos, coaduna-se mais com uma osc¡lação de margem de geleira relativamente

rápida e não múltiplos avanços glaciais. Deve-se lembrar, contudo, que parte da areia

depositada sobre uma superfíc¡e deve ter sido erodida durante avanço posterior,

A inexistência de depósitos de diamictito (=till subglacial) na seçäo, é também um

tópico controvertido. O deslocamento da geleira sobre substrato formado pelo arenito da

Formação Furnas poderia levar a incorporação de grande quantidade de areia na

camada basal de detritos do gelo, posteriormente depositada e retrabalhada pela água de

degelo.

Assim como o pavimento de Witmarsum, não há evidências do sentido de fluxo do

gelo nas superfícies estriadas de Palmeira. Coniudo, forma de relevo positiva, formado

sobre arenìto, com estrias em seu lado sul, semelhante a uma rocha moutonneé, iîdlca

fluxo de sul para o norte,



Outro afloramento de excepcional importância para os objetivos da presente

disserlação situa-se junto ao km 136, no lado direito da rodovia BR-376, no sentido de

Curitiba, nas proximidades de São Luís de Purunã, PR. Vesely e Assine (1998)

descreveram in¡c¡almente as formas de terreno glaciais erosivas presentes e discuiiram

sua origenr (Fig. lll-10). Observações feitas durante a presente pesquisa complementam

a descrição apresentada e ad¡c¡onam novos elementos para a interpretação do modo de

formação das feições. A localização do afloramento no quadro da estratigraf¡a local do

Subgrupo ltararé e seu signtficado em termos de Geologia Glac¡al é mostrada na Figura

ilt-l 1.

lll.1.3 - Superfícies esfr¡adas de São Luís de Purunã

:;f 'À+

F¡gura lll-10: Visla geral da superfície. Sulcos/estrias glaciais e adificiais sobre superfÍcie estriada

superior em Såo Lufs de Purunä. Os últimos foram produzidos durante a construçäo da rodovia

Martelo ¡nd¡ca a direçäo das estrias glaciais. Notar que os sulcos artificiais cortam os glacia¡s

Características do diamictito e outras rochas Iocais mostradas na Figura lll-11,

foram observadas em ravina que desce paralelamente à rodovia, na extremidade oeste

do afloramento. Vê-se aí que o diamictito, no geral maciço, em bancos decimétricos a de

aIé 4-5 m intercala-se com camadas de aren¡to, também decimétricos e métricos,

compondo pacote de cerca de 10 m de espessura, assentado sobre arenito da Formação

Furnas.
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LEGENDA E SíMBOLOS

f;| Diamict¡to maciço, ocre a avermelhado, com
clastos cm-dm e lentes de arenito intercaladas

Êal Siltito com clastos caídos

m Arenito

lffi Arenito Furnas

: Estratifìcaçäo cruzada de baixo ângulo

Eslruturas de sobrecarga

J Deformações (fraturado e cisalhado)

\ Superfície estriada
-rù.. Estrat¡ficaçãocruzadasigmoidal

Figura lll-11: Seção geológica de Säo Luls de Purunã, Notar estruturas de sobrecarga e lobos

arenosos que ficam ma¡s freqi¡entes no topo da seçåo.

Formas erosivas

As feições mais notáveis do afloramento såo sulcos e estrias, no geral, retilíneos e

paralelos, irregularmente distribuídos por toda a superfície plana do terreno, com cerca

de 1500 m2. A rocha local é um diamictito de matriz silto-argilosa, no geral maciço, de

textura heterogênea. Clastos centimétricos a matacões de mais de 1 m de diâmetro,

muitos facetados e estriados, estão caoticamente dispersos no diamictito. Sulcos atingem

pelo menos 11 metros de comprimento e têm largura e profund¡dade variável, de até 40
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cm e 5 cm, respectivamente. Sua orientação varia entre NSE e N2W. Estrias distribuem-

se sobre as cristas entre os sulcos e clentro destes, em âmbos os casos paralelamente.

Dimensöes de sulcos e estrias variam também long itudìnalmente, näo só refletindo açäo

erosiva irregular, em parte controlada pela natureza textural heterogênea do diamictito

original, como tambèm pela alteração ¡ntempérica posterior.

O afloramento foi artificialmente exposto por escavaçäo, durante construção da

rodov¡a. Desse modo, sulcos paralelos similares aos glaciais cruzam o terreno, porém de

or¡entação variada, interceptam as feiçöes glac¡a¡s (F¡9. lll-10). Estrias internas, paralelas

no sulcos glacia¡s e sobre cristas, e outras feiçöes erosivas e deposicionais associadas,

permitem, entretanto, diferenciar as feiçóes glaciais das artificiais.

Outras formas de terreno de micro - escala associada às estrias e sulcos,

relevantes para o entendimento da origem das feições incluem:

. abas de diamictito cobrindo lateralmente estrias internas a sulcos,

Representam, provavelmente, massas de sedimento removidos dos sulcos durante a

erosåo glacial e acumulados nas cristas laterais e, posteriormente, escorregadas para

dentro das depressóes (Fig. lll-12). As abas podem exibir estriamento denotando

continu¡dade do processo erosivo:

. infiexöes de sulcos, indicando comportamento "plástico" da matriz, formando,

às vezes, conjuntos arqueados;

c clastos alojados no diamictito, de topo truncado e estriado paralelamente às

outras fe¡çöes lineares (Fig. lll-13); e

. cristas de diamictito a.iusante de clastos embutidos no diamictito. A dimensâo

das cristas variam de 10 cm a cerca de 10 m de comprimento, 80 cm de largura e 15 cm

de altura. Embora, provavelmente, também geradas su bglacialmente, estas formas de

terreno säo tecnicamente consideradas depos¡c¡ona¡s e serão, portanto, tratadas a pafte.

Além da acima descrita, a erosäo atual expöe uma pequena porçäo de superfície

estriada, cerca de 20 cm abaixo da principal. Apesar do mau estado de preservação, é

possível observar estrias e sulcos retilíneos, paralelos e s¡milares às superìores. A erosäo

expöe também uma superfície irregular formada por camada de arenito conglomerático,

intensamente deformado com micro - dobras irregulares, deitadas. A camada intercala-

se no diâmìctito, entre os dois níveis estriados. Em alguns casos foi possível medir a

orientação dos erxos das dobras, SE e NW, com vergência para o norte, grosseiramente

normais, portanto, às estriaçöes.



Figura lll-12: Aba de diamictito escorregado dentro de sulco a partir de crista (lado superior da

foto). A estrutura indica estado inconsolidado do substrato quando da abrasão glacial. Superffcie

superior.

..t
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Figura lll-13: Clasto embutido em diamictito no fundo de sulco, com topo truncado e estriado

(margens do clasto). Seta indica alocalizaçâo das estrias. Superflcie superior.



Alguns exemplos de cristas gue separam sulcos em Såo Luís de Purunã sáo

mofologicamente semelhantes as cristas de t¡ll ou flutes, forma de terreno subglacial

comum em regiöes deglaciadas do Pleistoceno e Recente.

As cristas, formadas por diamictito, têm tip¡camente comprimento de vários metros

(até pelo menos 10 m), largura decimétr¡ca (35-40 cm) e altura de 20-30 cm, Seu perfil

retangular, de topo plano, exibindo estrias paralelas, difere do perfil típico das cristas de

till do Pleistoceno. Um a dois matacöes, às vezes representados por seus clastos,

ocorrem adjacentes a uma das extremidades das cristas, com altura e largura próximos

às delas (Fig lll-1a). Algumas cr¡stas afinam-se ao se distanciarem dos clastos. A

despe¡to das dimensöes relativamente pequenas, as características coadunam-se com as

das cristas de till descritas na ìiteratura (Gordon et al., 1992; Bennett e Glasser, 1996).

A orìgem de formas de terreno subglac¡ais do tipo f/ule está ainda envolta em

relativa controvérsia, conforme se depreende da extensa bibliografia disponível (e.g.,

Gordon ef al.,1992; Harl e Smith, 1997). Flutes ou cristas de till säo pequenas elevaçöes

que se alongam na mesma direção de fluxo do gelo. Uma das teorias mais aceilas afirma

que a gênese dessas estruturas está relacionada a presença de grandes matacöes ou

obstáculos no substrato. O fluxo do gelo produz uma zona de baixa pressåo (ZBP) atrás

do obstáculo, e, como ao redor dessa ZBP existem zonas de alta pressáo (ZAP), o

sedimento pode fluir ao longo desse gradiente - alta pressåo para baixa - formando a

estrutura. Säo tipicamente compostos por till de alojamento, embora possam também

conter areias fluviais e cascalho, Essas feições também sâo ótimas indicadoras de fluxo

de geleira (Bennett e Glasser, 1996), no presente caso, de S-N,

Em alguns loca¡s, seixos säo acompanhados por sulcos duplos, separados por

cristas baixas, lembrando estrias do tipo grampo de cabelo (hairpin). (F¡9. lll-15.) Uma

descrição detalhada dessa estrutura pode ser encontrada em Shaw (1994). Este tipo de

estrutura poderia ainda corresponder a um mini-//uúe, cuja interpretaçäo melhor se

encaixa as característìcas reológicas do substrato (soff bed), pois estrias do tipo grampo

de cabelo se formam, normalmente, sobre substrato consolidado.

Formas deposicionais ou construc¡ona¡s
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Flgura llþ14: Crísta de sedimento depositado a jusante (na sombra) de clasto. Sentido de

movimento do gelo de baixo para cima. A crista pode corresponder a um tipo de crista de till (tilito)

ou flute. Superflcie superior.
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Figura lll-15: Estrutura geometricamente semelhante a mint-flute. Notar clasto alojado no início da

estrutura (obstáculo) e inflexåo dos sulcos. Seta indica posiçåo de mini-flufe. Fluxo glacial de baixo

(sul) para cima (norte) Superffcie superior

Além das acima descritas, várias outras feições erosivas e deposicionais menores

foram notadas em associaçäo com as estr¡ações. Algumas delas são, entretanto, pouco

nítidas e de identificação imprecisa, dado o grau de intemperismo e erosão atual do

afloramento. lncluem-se aqui corrugações paralelas , transversais, dentro de sulcos, que

sugerem contato interompido do agente erosivo com o substrato. Conjunto de clastos

embutidos no diamictito, no fundo de sulco largo e de topo, possivelmente, truncado,

formam um tipo de pavimento de clastos. Os eixos maiores destes, grosseiramente

paralelos, têm direçäo N27E.



51

Origem e preseruação

As características d¡scut¡das apontâm inequivocamente para o estado

inconsol¡dado do diamictito durante o processo erosivo e a or¡gem subglacial das

estruturas no guadro da história geológica do Subgrupo ltararé. Essa associação e as

características do diamrctito indicam tratar-se de tilito de alojamento. As intercalações

arenosas deformadas representam, provavelmente, depós¡tos de água de degelo

subglacial erodidas e deformadas pela reativação da deposiçáo de till (Ëyles, 1993).

O paralelismo das estrìas e sulcos das superfícies indica que cada uma dela foi

produz¡da durante um único evento erosivo. Este ter-se-ia repetido algumas vezes em

intervalos relativamente curtos, a julgar pela pequena espessura de sedimentos que

separa as estruturas, semelhante ao caso das superfícies estriadas de Palmeira.

Como se depreende dos conceitos discutidos anteriormente, a ocorrência de

alojamento requer uma camada subglac¡al rígida, sobre a qual os detritos englacìais

possam ser agregados. Outro processo subglacial importante, visível no afloramento, é a

ocorrência de aração (plowing) do till subglacial por clastos, posteriormente alojados

sobre o substrato inconsolidado, Aração é um mecanismo erosivo subglacial nc qual uma

substância mais dura escava ou sulca uma substäncia mais mole (Drewry, 1986). O

processo ocorre, por exemplo, quando um clasto transpodado na base do gelo entra em

contato e desliza sobre rocha da mesma composição (e dureza) ou sobre um substrato

"mole", como é o caso das superfícies de Säo Luis de Purunå.

Clark e Hansel (1989) assoc¡am a araçáo ao processo de deposiçåo subglacial de

sedimentos através do alojamento, Este tem lugar quando a força imposta pelo fluxo do

gelo é ¡nferior a fricÇão do clasto sobre o substrato, inibindo o seu movimento. O

retardamento do movimento de clastos grandes gera o desenvolvimento de acumulaçåo

de clastos por alojamento. Segundo Drewry (1986) a aração predomina no caso do

substrato da geleira ser composta de materiais deformáveis, como é o caso das

superfÍcies estr¡adas de Palmeira, de São Luís de Purunå e outras encontradas na área

de estudo.

Os elementos acima discutidos (Formas deposicionais ou construcionais)

sugerem que as cr¡stas de till possam representar um trpo de flute subglacial. Uma

diferença que pode ser significativa em termos dos processos subglaciais envolvidos

refere-se à morfologia mais regular das cristas de São Luís de Purunã, com perfil

retangular e superfície relativamente lisa e estriada.

A morfologia mais regular ("alisada") das cristas de Säo Luís de Purunå e a

presença de estrias pode sugerir terem sido elas em parte moldadas em contato com a

base deslizante da geleira. Um tanto especu lat¡vamente sugere-se que o acúmulo linear
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de sedimento possa ter resultado da presença de obstáculo e da compressäo lateral

causada pelos clastos que sulcaram o diamictito na base da geleira.

Um pouco mais problemática é a natureza das cristas menores. Embora a sua

formação possa envolver processo similar, é possível, alternativamente, que representem

feições erosivas do tipo estria em grampo de cabelo, em razäo da presença de dois

sulcos latera¡s ao clasto embutido na sua extremidade a montante. Hairpin é a

combinaçäo de sulco em crescente e duas estrias/sulcos paralelos, Sua gênese está

relacìonada a anteparos (obstáculos) do substrato e erosão por fluidos turbulentos,

denominados de vórtìces ferradura de cavalo (horseshoe vorfices).

Embora a questäo da origem das superfícies estr¡adas de Säo Luís de Purunä

seja, em princípio, mais fácil de entender do que a de Palmeira, alguns aspectos

relacionados à preservaçäo geológica das superfícies ainda não estão ¡nteiramente

esclarecidos, particularmente no câso dos afloramentos da superficie eslriada superior.

O recobrimento do diamictito por uma camada de siltito laminado, que apresenta

clastos caídos mìlimétricos, indicando recuo da frente glacial, sugere novamente a

possibilidade de preservaçåo dessas estruturas sob depósitos lacustres e/ou marinhos.

Este é intercalado por lobos arenosos, com estratificação sigmoidal e seguida de espessa

seqüência de arenitos interpretados como de origem flúvio-deltaica (Fig. lll-11),

Sendo assim, duas hipóteses podem ser aventadas quanto ao ambiente no qual a

geleira atuou:

a) a geleira pode ter se deslocado subaereamente, neste caso os depósitos

flúvio-deltaicos seriam pós-glaciais; e

b) subaquática, a geleira estaria aterrada em um corpo d'água, mar¡nha ou

lacustre.

A escolha de uma das duas hipóteses acima levantadas geraria, qual fosse a

escolhida, muìta controvérsia. Contudo, algumas características não conclusivas devem

ser apontadas:

a) facilidade e rápida destruição dessas feições, caso expostas à erosäo;

b) grande extensåo das superfícres;

c) o fato do amb¡ente subaquático (marinho ou lacustre) apresentar condiçöes

mais propícias a sua preservaçäo;

d) inflexäo de sulcos e cristas;

e) espessa sequência flúvio-deltaica cobrindo a superficie; e

f) ausência de deformaçöes significativas no diamict¡to,
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lll.1 .4 - Paisagem de abrasão superficial

Os tipos e a distribuiçäo superficial das formas de terreno glaciais acima

discutidos, no flanco sul do arco de Fonta Grossa, perm¡te caraclerizar na região pelo

menos dois tipos de paisagem glac¡al eros¡va ou área de abrasäo superficial, amp¡amente

exumada e excelentemente preservada. Às feições erosivas associam-se formas de

terreno subglaciais deposicionaìs (f/ufes, morainas de empurråo etc.) e depósitos glaciais

(diamictitos e rochas associadas) que configuram uma assembléia de formas de terreno -
sedimentos - do tipo subglac¡al (Eyles, 1993; Bennett e Glasser, 1996).

Assembléias com a extensão e riqueza de feições, como às aqui descritas, näo

säo conhecidas na literatura de Geologia Glacial pré-pleistocên ica. Näo encontram

também paralelo no reg¡stro glacial pleistocênico e recente (Prof. Dr. Matthew R. Bennett,

informação verbal). A sua ocorrência e preservaçäo resultam da conjugação de fatores

geológicos, especialmente de natureza tectônica, durante o neopaleozóico e

posteriormente discutidos no Capítulo V.

Estudos realizados em regìöes glaciadas no Pleistoceno e recentes indicam que

as forrnas de ierreno erosivas e depos¡cionais têm sua distribuição controlada por

variações de condiçöes que ocorrem nas geleiras, tanto espacial quanto temporalmente,

entre elas: velocidade, espessura, regime térmico, balanço de massa, geologia e

topografia do embasamento. O reconhecimento da ocorrência recorrente de diversos

tipos de assembléias de formas de terreno, abre a possibilidade de a partir do seu estudo

tentar caracterizar aspectos glaciológicos de geleÌras antigas.

Este t¡po de estudo é praticamente inex¡stente no caso de depósitos glaciais pré-

pleistocênicos, por causa das limitações do registro geológico. A área do arco de Ponta

Grossa oferece uma rara oportunidade de interpretar características do manio de gelo de

Windhoek (Santos ef a/., 1996), em particular do lobo glacial Paraná que teria afetado a

regiäo. Esses aspectos seräo desenvolv¡dos com mais pormenores mais adiante (Cap.

vt)

No presente capítulo pretende-se chamar a atençäo para as características mais

notáveis que tornam a área de estudo um local de excepcional importância para estudos

de Geologia Glacial. As características mais relevantes das assembléias de formas de

terreno glaciais de erosão e deposiçäo da área de estudo, neste caso, säo as seguintes:

a) a paisagem ¡nferior mostra a ausência general¡zada de formas de terreno de

erosäo glacial positivas do tìpo formas alongadas moldadas e montante - jusante (dorsos

de baleia, drumlins rochosos, rochas moutonneés etc.), O avanço inicial do lobo Paraná

sobre a área de estudo ocorreu sobre substrato de rochas consolidadas ("duras"),
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paleozó¡cas (arenito Furnas), aplarnado pela erosão pré-ltararé (superfície de

discordância),

Superficies de erosåo glacial planas sobre substrato litificado (cristalinos e

sedimentares) nåo såo usuais, porque as geleiras tendem a explorar linhas de lraqueza

sob a forma de juntas e falhas. Conseq uentemente, algum relevo deve ser esperado

(Cap. V).

Como veremos, superfícies de erosåo extensas desenvolvem-se sob a forma de

paisagem de abrasåo superficial sob geleiras de base quente e mostram estriaçäo

generalizada, no geral assocìada a rochas mountonneé, dorsos de baleia eic. Conforme

discutido mais adiante, a topografia inicial plana, a uniformidade e estratificaçáo plana do

arenito do substrato, condicionaram a formaçåo dessa superfície.

b) em fase posterior, a geleira neopaleozóica deslizou sobre substrato formado

por sedimentos do Subgrupo ltararé (arenito e diamictitos). A aÇäo glacial deu-se entäo

sobre embasamento inconsolidado, deformável, heterogêneo e de características

reológicas disiintas do substraio anterior, conforme pode ser constatado pelas formas de

terreno associadas.

Embora a este evento possa estar associada à formaçäo de uma paisagem de

erosão e deposição distinta da anterior, a dificuldade de correlacionar estral¡g raf¡cametne

as diferentes exposiçóes, torna a sua identificação menos clara. As evidências

disponíveis ind¡cam que elas foram formadas sobre depós¡tos pró-glacia¡s, flúvio-glaciais

e de till relacionado com evento glacial inicial.

Formas de terreno erosivas são, ainda, feiçôes de ocorrência generalizada sobre

rochas sedimentares do Subgrupo ltararé. Formas deposicionais (construcionais)

descritas em vários locais (Säo Luís de Purunä; afloramentos junto ao rio Cancela),

embora em posição estratigráfica variável, exemplificam tipos de formas de terreno

deposicionais que caracterizam esse tipo de paisagem glaciada, caracterizando uma

assembléia de formas de terreno - sedimento subglacial (Eyles, 1993) associada à açäo

de geleira de base quente (Cap, Vl), A despeito da natureza inconsolidada e, portanto,

deformável do substrato glacial, evidências de deformação ¡ntensa näo foram

encontradas, com exceçáo de aren¡to conglomerát¡co, dobrado, de Såo Luís de Purunã.

lll,2 - Formas de terreno construcionais

Afloramentos junto ao rio Cancela

Deformaçåo glac¡otectônica tem lugar sempre que o esforço imposto pela geleira

em movimento excede a resistência do material subjacente ou situado a sua frente. A

ocorrência de camadas sedimentares deformáveis (deforming beds) sob e à frente de
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gelerras e o seu efeito sobre a dinâmica das massas de gelo const¡tui um dos problemas

mais atuais da Geologia Glacial e Glaciologia (Boulton e Hindmarsh, 1987). Outros

aspectos pertinentes para o entendìmento do fenômeno envolvem o regime térmico basal

das geleiras, a reologia, regime hidráulico e topografia do substrato sobre o qual a geleira

se move (Boulton e Hindmarsh, 1987: Boulton, 1993; Bennett e Glasser, 1996; Benn e

Evans, 1998).

O exame desses tópicos em depósitos glaciais antigos, no caso, neopaleozó¡cos,

constitui, como já exposto, o objetivo principal da presente dissedaçåo.

Deformações g lac¡otectôn¡cas podem ser geradas na frente (proglaciais) ou

embaixo (subglaciais) de geleiras em movimento. Os dois tipos são, na verdade,

transicionais e podem incluir deformaçóes do tipo rúptil (falhas, fraturas, acavalamentos)

e dúcteis (dobras),

Deformação glaciotectônica produzida proglacialmente leva à formaçäo de

diversos tipos de acumulaçöes de sedimentos, rocha e gelo, pela açäo de bulldozer

(=terraplanagem) da geleira sobre material proglacial que forma cristas, denominadas

morainas g laciotectônicas, paralelas à frente da geleira.

O prosseguimento do avanço da geleira provoca contínuas modificações no

padrão de deformaçäo sofrido pelos detritos glaciais. Deformação do tipo subglacial

inicia-se quando a gele¡ra sobrepassa esses depósitos, resultando em intensificaçåo do

esforço deformante de cisalhamento.

Os t¡pos de estruturas de deformaçäo var¡am de acordo com o nível de

c¡salhamento atingido. Sedimentos submetidos a alto grau de cisalhamento tornam-se

completamente misturados e homogeneizados, com destruiçäo de estruturas

sedimentares originars. O produto final é um material com aspecto de diamictito,

constituindo um tipo de till subglacial chamado de till de deformação (Elson, 1988).

Um dos trpos mais comuns de morainas g laciotectônicas é formado pelas

morainas de empurrão (push moraines). Constituem elas cristas compostas tipicamente

de till subglacial, mas sedimentos de lavagem (outwash) e outros detritos proglaciais

podem também ocorrer. Formam cristas de 1-5 m de altura, no geral de perfil assimétrico

em seção (menos inclinadas a montante e mais incl¡nadas a jusante) e de forma lobada

em planta, distribuídas em faixas arqueadas grosseiramente paralelas à margem frontal

das geleiras.

Geleiras em recesso, porém sujeitas a avanços curtos sazonais (outono-inverno),

formam conjuntos de morainas de empurrão anuais (Fig. lll-16). O avanço contínuo,

por outro lado, pode levar a formaçäo de morainas de empurrão compostas, pela

justaposiçäo ou acavalamento de cristas.
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F¡gura lll-16: Morainas de empurrão sazonais. Facies sed¡mentares normalmente associadas às

morainas de empurräo sazonais (Bennett e Glasser, 1996). Notar pequenos leques de silte e areia

fina e escorregamentos de till de fluxo em direção a geleira. Muitas das facies ac¡ma descritas são

encontradas na Colônia Witmarsum.

Vários tipos de estruturas constituídas de diamictito, encontradas na área da

colônia de Witmarsum, assemelham-se a morainas de empurrão. Essas incluem: a)

estruturas anticlinaìs; e b) colinas dômicas.
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Essas estruturas formam série de anticlinais de diamictito e arenito, com cerca de

1,2 m de altura e 6 m de largura, expostas em afloramento situado a aproximadamente

100 m a oeste da Companhia de Laticínios Cancela. As estruturas anticlinais afloram ao

longo de corte vertical de orientação E-W, com cerca de 40 m de comprimento, que

expõe a estrutura interna das feições. Cinco a seis anticlinais podem ser reconhecidos,

os três últimos, na extremidade oeste do corte, sendo mais nítidos (Fig. ¡¡l-17).

o Estruturasanticlinais
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Figura lll-17: Visäo geral de parte do afloramento. Na porçäo superior há um corpo de arenito

médio exibindo dobra recumbente. A parte inferior do afloramento consiste de diamictito arenoso,

estratificado, com clastos cm a dm. Afloramento atrás da Companhia de Laticlnios Cancela

(Unidade 2, Anexo 1).

Pelo menos dois corpos distintos de diamictito arenoso, vermelho e cinza,

constituem o núcleo dos anticlinais. Camadas centimétricas de arenito grosso intercalam-

se nos diamictitos e capeiam as estruturas. Os anticlinais exibem intensa e complexa

deformação interna, sob a forma de dobras deitadas aparentemente rompidas

lateralmente por falhas e fraturas, que provoca certa mistura dos diamictitos.

'-.51s
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Limonitização intensa das camadas de arenito torna-as mais resistentes,

ressaltando-as no afloramento e permitindo melhor visualização da estrutura interna e

forma dos anticlinais. Camadas de arenito que capeiam as estruturas estão

complexamente dobradas e redobradas (Fig. lll-18). Estes parecem ter vergência para

oeste, ao longo do corte. Outras estruturas secundárias notáveis no afloramento são

diques clásticos verticais, compostos de arenito grosso limonitizado e diamictito

intercalado que cortam verticalmente o afloramento. As dimensões gerais e orientação

das estruturas, o seu confinamento às litologias do Subgrupo ltararé, permitem separa-

las claramente das deformações relacionadas ao falhamento Cancela, que corre cerca de

30 m ao norte do afloramento das anticlinais.

Figura lll-18: Camadas de arenito médio, limonitizado, intensamente dobradas e redobradas

capeando os anticlinais de diamictito. Afloramento atrás da Companhia de Laticfnios Cancela

(Unidade 2, Anexo 1).

O estilo predominantemente dúctil e subsidiariamente rúptil das deformações é

outra característica a ser destacada neste afloramento (Fig. lll-19). As características dos

anticlinais aproximam-nos de feições geomórficas proglaciais do tipo morainas

deformadas ou de empurrão glacial (push moraines)
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Figura lll-19: Diamictito branco, matriz sfltica com clastos de diamictito vermelho. Notar aspecto

plástico dos clastos, inclusive com pequenos dobramentos, sugerindo estado inconsolidado

quando da deformaçäo. Afloramento atrás da Companhia de Laticfnios Cancela (Unidade 2, Anexo

1).

o Colinas dômicas de diamictito

Outras estruturas similares as anteriores, melhor preservadas, afloram a cerca de

1,S km ao sul do último afloramento descrito. As estruturas ocorrem sob a forma de

colinas baixas, alongadas na direção E-W, agrupadas descontinuamente ao longo de

pelo menos três faixas paralelas, distintas, até 250 m de extensão, separadas entre si por

regiöes mais ou menos planas. As dimensöes individuais variam de 3-8 m de altura por

30 m de extensão. As formas das colinas em planta não podem ser perfeitamente

identificadas em fotos na escala 1:25.000, mas parecem lobadas. Têm perfil arredondado

e assimétrico, com o flanco sul mais suave e norte mais abrupto. Os topos das estruturas

estão parcialmente cobertos por camadas descontínuas de arenito fino, endurecido e

deformado, o que poderia explicar a preservação da forma tridimensional das colinas

(Figs. lll-20 e lll-21).

As estruturas elevam-se sobre o flanco sul do vale do rio Cancela, assentando-se

sobre superfície de terreno com declive de cerca de 4o para o norte. As faixas de colinas

dispöem-se, pois, escalonadamente, situando-se cada vez mais altas em direção sul.
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Figura ll-20: Visäo parcial de estrutura em forma de colina identificada na Colônia de Witmarsum

(PR). O topo da colina está coberto por arenitos finos, que ajudaram preservar a estrutura em sua

forma original. Foto tirada de sul para norte.
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Figura lll-21: Pequena colina formada por diamictito arenoso deformado. As colinas apresentam

geometria, forma e estrutura interna compatlveis com morainas de empurräo. Foto tirada de norte

par sul, sobre colina mostrada na Figura lll-20.
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Tanto as colinas, quanto o terreno que as separa säo constituídos de diamictito

silto-argiloso maciço, com freqüentes clastos dispersos, Esses corpos mostram,se

dobrados e com lentes centimétricas de arenito fino cisalhado, provavelmente ligados a

depósitos supraglacias (till de fluxo). A estrutura e composição interna das colinas podem

ser observadas em cortes artificiais para extração da rocha. A face vert¡cal dos

afloramentos têm orientaçäo variada e permitem examinar cortes longitudinais/oblíquos e

transversais das estruturas.

A composição interna das estruturas é basicamente homogênea e constituída de

diamictito arenoso, ocre e com clastos de tamanho cm - dm. Camadas de arenito de

espessura métrica parecem restringir-se ao topo das estruturas, formando uma cobertura

descontínua, Esse capeamento pode ter protegido as colinas da erosäo, preservando sua

forma.

A estrutura interna das col¡nas, em corte oblíquo ao seu eixo, caracteriza-se pela

presença de falhas reversas de vários tamanhos (dm - m) e de traço lístrico, fraturas e

dobras de médio porte, deitadas. Raras inclusões de corpos de arenito fino, cle até cerca

de '1 m de comprimento e 30-40 cm de largura, podem também ser visto. Esses corpos

podem estar relacionados a pequenos depósttos lacustres formados por acumulaçöes de

água de degelo entre as cristas. O diamictito está ainda cortado por juntas encurvadas de

distribuiçäo caótica e provável origem ¡ntempérica ou formadas por alívio de carga, gue

interferem na identificaçäo das estruturas tectônicas. Embora no geral maciço, o
diamictito pode mostrar-se estratificado em camadas cm - dm subverticais nos flancos

das estruturas (Fig. lll22 e lll-23). lgualmente deformadas mostram-se as camadas de

arenito de que cobrem o terreno sobre o topo e flancos das colinas. A deformação, com

eixos orientados NNE-SSW, obscurece as estruturas sedimentares, que podem inclurr

estratificação cruzada.

As características acima, particularmente forma, composiçäo, estruturas (dobras,

falhas e fraturas) e por não apresentarem feiçöes de cisalhamento subglacial, mostram

que elas säo inteiramente compatíve¡s com as de morainas de empurrão descritas na

lìteratura de Geologia Glacial do Pleistoceno e recente (Van der Wateren, lggs; Bennelt

e Glasser, 1996). A distribuiçäo das estruturas em faixas paralelas, perpendiculares ao

sent¡do do fluxo do gelo na área (Anexo 1), vem em apoio a essa interpretaçäo.

As características e a disposiçäo espacial das estruturas sugerem que elas

podem corresponder a mora¡nas de empunäo sazonais, formadas durante curtos

avanços da frente da geleira, durante o outono-inverno, sobre a paisagem deglaciada,

provocando o acúmulo de série de cristas de till subglacial e sedimentos flúv¡o-glac¡a¡s

subsidiários, dispostas paralelamente à frente da massa de gelo.



Figura lll-22: Esquema de colina dômica de diamictito, corte obliquo. O afloramento é cortado por grande quantidade de fraturas e falhas normais e

reversas. Notar geometria alongada do afloramento, que, conjuntamente com as estruturas, coadunam-se com a interpretação de moraina de empurrâo. 1

=encoberto; 2=diamictitodematrizarenosa; 3=camadasinclinadasdediamictitoescorregado; 4 =arenitofinocom clastosembutidonodiamictito; e 5

= vegetação (4. Tomio, em preparação).
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N)



Figura lll-23: Foto na porção esquerda do esquema mostrado na Figura lll-22. Notar intenso

fraturamento e falhas normais e reversas de pequeno porte associadas. Observar na porçåo à

esquerda da fotografia depósito formado por escorregamento, que ocorre freqtientemente nas

porçöes laterais das morainas de empurråo (Unidade 2, Anexo 1).

A possibilidade de preservação de feições geomórficas em depósitos glaciais pré-

pleistocênicos, constitui fato extremamente raro e de grande repercussäo no âmbito da

Geologia Glacial. Na verdade, não há atualmente na literatura intemacional referência à

ocorrência deste tipo de estrutura em sucessöes glaciais antigas.
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IV - DÊPÓSIToS GLACIAIS Do SUBGRUPo ITARARÉ EM WITMARSUM, PR

A ampliação do conhecimento geológico da área de estudo e, part¡cularmente,

o exame pormenorizado de afloramentos na área da Colônia Witmarsum, onde ocorre

o célebre pavimento estriado (Bigarella et al., 1967), levou a uma série de novas

descobertas relacionadas à estratigraf¡a glacial, de grande relevância para a presente

pesquisa.

De particuìar ìmportância foi a constatação da presença de grande número de

camadas de diamictitos de característ¡cas distintas e de litofacies e feições associadas

ao domínio terrestre da glaciação, intercalados como outras lìtofacies indicatjvas de

condiçóes marinhas, A complexidade lìtológica da sucessäo e de seu cond¡cionamento

tectônico exigiu, para o seu melhor entendimento, a confecção de mapa geológico de

detalhe.

lV.l - Mapeamento Geológico

A estratigrafia do Subgrupo ltararé examinada mostrou-se mais complexa e

variada do que o ¡n¡c¡almente previsto e representado no mapa de Fuck ef a/. (1965),

Folha de Quero-Quero, em especial no que diz ao número, às caracteríslicas dos

d¡am¡ct¡tos, suas relaçöes mútuas de contato e com outras rochas associadas

aflorantes, predominantemente arenosas. A intervençäo de falha de orientação SW-

NE afetando o pacote sedimentar e sua estratigrafia, e as evidências de reglme

compressivo e transpressivo dos esforços causadores dessas estruturas exigiram uma

aná se mais cuidadosa desse aspecto da geologia regional, os quais já foram tratados

no Capítulo 1.3.1.

Além dos dramictitos, outras facies glaciais de provável origem glácio-lacustre

e flúvio-glacial, formas de terreno sugestivas de feições proglaciais, supraglac¡ais e de

colapso foram também observadas nas fotos aéreas e em afloramento. Todos esses

elementos sugerem que o Subgrupo ltararé, provavelmente, inclui depósitos e formas

de terreno glaciais, hoje exumados, inclusive alguns inéditos no registro pré-

pleìstocênico.

A geologia da área mapeada é constituída de rochas sed¡mentares da

Formação Furnas (Devoniano) e do Subgrupo ltararé (Permo-Carbonífero). (Anexo 1.)



DEVONIANO INFERIOR

Formação Furnas

Arenitos da Formação Furnas formam o embasamento local do Subgrupo

Itararé e só foram estudadas sumariamente. Säo arenitos finos a médio-grossos,

quanzosos, freqüentemente feldspáticos, de pouca matriz e, no geral, mal

selecionados. Formam bancos de espessura variando de dm-m, frequentemente

mostram estratificaçåo cruzada de porte médio a grande, tabular, tangencial na base e

granodecrescência ascendente. Entre os bancos intercalam-se lentes e camadas

centimétricas de silt¡tô argiloso branco-esverdeado. Conforme apontado na literatura

(Bigarella et al., 1967), nem sempre é fácil distinguir entre arenitos da Formaçäo

Furnas e do Subgrupo ltararé, quando imediaiamente superpostos. O conjunto de

características acima e diferenças na orientação das paleocorrentes entre as duas

unidades permitiu a sua distinção na ârea.

PERMO-CARBONÍFERO

Subqrupo ltararé (Unidades 2 - 5)

Cornpõe-se predominantemente de diamiciitos e arenitos. A estratigrafia

levantada baseia-se, além do mapa geológico (Anexo 1), na construção de algumas

seçóes e perfis estratigráficos (Anexo 2 e Fig. lV-5). Com base nesses elementos, foi

possível ordenar a maior parte da sucessão litológica exposta na área mapeada. A

correlaçäo entre as sucessöes expostas em outros pontos da área de pesquisa não

está ainda inteiramente resolvida devido à pequena espessura de rochas geralmente

expostas na maioria dos af¡oramentos, similaridade litológica entre os diamictitos e

falta de camadas-guia regionais (a näo ser, possivelmente, alguns dos diamictitos e

camadas mais extensas de arenitos).

O perfil geológico exposto ao longo da estrada de ligaçåo entre a Colônia

Witmarsum e a BR-277, completado por outras seçÕes estratìgráficas levantadas,

fornece uma visão geral da estratigrafia do Subgrupo ltararé na área da colônia.

No perfil levantado, a unidade tem cerca de 114 m de espessura exposta,

consistindo de pacotes alternados de diamictito e arenito. Essa disposiçäo resulta em

topografia escalonada, com os arenitos sustentando pequenas escarpas, entre as

quais intercalam-se regiôes de relevo plano ou pouco inclinado, desenvolvidas sobre

os diamictitos,

¡ Unidade 1 (Embasamento)
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E formada predominantemente por diamictitos e arenitos subsidiários.

Um grande número de d¡ferentes corpos de diamictito, de espessura variando

de decímetros a poucos metros, matr¡z arenosa, silto-arenosa a silto-argilosa e cores

variadas (vermelho, branco, amarelo e cinza) foram identificadas. Variam eles de

mac¡ços a estratificaclos, desde grosseiramente até laminados ou "foliados"

(estratificação descontínua) e cisalhados, (F¡gs, lV-1 ; lV-2,) Os clastos dispersos são

no geral pequenos (mm - cm), raramente decimétricos.

A geometria dos corpos de diamictito é variada e inclui:

a) corpos tabulares, maciços a estratificados (g rosseiramente, lamlnados e

"foliados" = estratificaçäo descontínua), de contatos bruscos e erosivos;

b) corpos maciços, irregulares, porém distintos, de contatos bruscos e

complexamente interdigitados, deformados e intercalados por camadas cm-dm de

arenito fino, também complexamente dobradas. Esses conjuntos formam séries de

anticlinais paralelos, de cerca de 1,2 m de altura e 2-3 m de largura, na parte basal do

pe rfil;

c) corpos coliniformes de 4-5 m de altura por 5-8 m de largura, de diamictito

maciço a bem estratificado, intercalado e capeado, respect¡vamente, por camadas de

arenito fino e médio. O diam¡ct¡to está deformado por falhas normais e reversas,

fraturas e dobras.

Além das camadas de arenito deformadas, intercaladas nos diamictitos e

capeando as estruturas anticlinais e colinìformes, um arenito ocre, branco e amarelo

ma¡s espesso (cerca de 5 m), ocorre sobre diamictito, na parte superior da seção,

Estratificação cruzacla acanalada de pequeno porte e pequenas dobras de vergência

para NW ou NE são comuns nessa unidade.

¡ Unidade 3

O pacote é constituído de bancos de arenito de características diversas, de até
'10,84 m de espessura iotal, formando escarpa continua, mais visivel nos flancos do

vale do rio Cancela.

Na seçåo aflorante no morro S¡ebert (Fig.lV-5), a unidade consta de 3 pacotes

de arenito, contendo uma camada fina ou lente de diamictito intercalada, de baixo para

cima:

a) arenito grosso, branco, com estratificaçäo cruzada tabular de grande porte

(10,84 m de espessura) (Fig.lV-3);

b) diamictito de até 45 cm de espessura, maciÇo, arenoso, vermelho/amarelo/

esbranquiçado, com clastos mm-cm;

o Unidade 2
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Figura lV-1: Contato entre diamictito vermelho de matriz slltica e diamictito amarelo, de matriz

arenosa, ambos finamente estratificado (estratificação näo vislvel na foto em razåo do

intemperismo). lntercalaçöes arenosas centimétricas no diamictito inferior parecem deformadas

por cisalhamento. Diamictito subglacial de alojamento (tilito de alojamento) sobre diamictito

subglacial de deformação (tilito de deformação). Notar clasto amarelo (seta) arrancado do

diamictito inferior (amarelo) imerso no diamictito vermelho. Diamictitos situam-se sobre

pavimento estriado de Witmarsum (Anexo 1).

Dlamictlto amamlo

', \'
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Figura lV-2: Diamictito silto-arenoso, amarelo e com bandas avermelhadas, estratificado e

dobrado. Notar clasto com eixo maior paralelo ao flanco da dobra. Esta e outras dobras

menores deitadas, destacadas na matriz, correspondem a narizes de dobras de fluxo,

denotando deposição por fluxo de detritos. Poderia corresponder a diamictito supraglacial.

Afloramento da Fazenda Schroeder (Anexo 1).



c) arenito fino-médio, ocre a amarelado, feldspático, com raros clastos

milimétricos dispersos e estratificação cruzada acanalada e tangencial na base (2,46

m de espessura);

d) arenito médio, cor ocre e com lentes métricas de arenito grosso a até

conglomeráticas intercaladas, estratificação plano-paralela elou cruzada longa e de

baixo ângulo (6,48 m de espessura).

Geometricamente, esses corpos formam extensos bancos que sustentam

platôs de significativa extensão na área. Por essas características podem ser

utilizados como camadas-guia.
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Figura lV-3: Arenito grosso apresentando estratificação cruzada tabular de grande porte,

aflorando na encosta do morro Siebert. Banco de arenito B, Fig. lV-S.

o Unidade 4

Consiste de grande variedade de litofacies, predominando arenitos finos a

conglomeráticos e diamictitos e, subsidiariamente, siltitos.

Diamictitos têm matriz siltosa a arenosa, estratificados ou maciços, com

clastos dispersos variando de mm a cm, e cores variadas (vermelho, ocre e amarelo).

Os arenitos variam de finos a médios, feldspáticos, normalmente com estratificação

cruzada acanalada de pequeno porte e tangencial na base, podendo em alguns

pontos apresentar granodecrescência ascendente e deformações (Fig. lV-4). Os
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siltitos apresentam laminação fina, plano-paralela, cor ocre e podem estar cortadas por

estruturas de corte e preenchimento.

Geometricamente esses corpos caracterizam-se por serem descontínuos,

muitas vezes lenticulares, podendo apresentar contatos gradacionais, bruscos e até

falhados (tectônica de colapso).

Figura lV4: Arenito fino exibindo laminaçäo cruzada acanalada de pequeno porte, pouco

vislvel na foto. Notar pequenas deformaçöes na laminaçåo (setas), que podem ter sido

causadas por escape de água ou por congelamento (crioestruturas ou criotexturas). Unidade 4,

Anexo 1.

¡ Unidade 5

É formada basicamente por três litofacies distintas:

a) diamictito amarelo, arenoso, clastos milimétricos a centimétricos,

aparentemente maciço;

b) siltito branco, com aureolas de liesegang, maciço e silicificado;

c) arenito conglomerático, branco, com clastos milimétricos, subangulosos e,

aparentemente, maciço.

Geometricamente, essas litofacies podem apresentar formas lenticulares e

tabulares, de contatos normalmente bruscos. O siltito maciço, em microscopia

eletrônica de varredura (SEM-EDS), apresenta textura bastante homogênea, com

grãos de geometria equiaédrica e alongada (Figs. lV-S e lV-6). Embora corresponda a

um tipo de depósito subaqüático, sua origem precisa é ainda obscura.
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Figura lV-S: lmagem feita em microscopia eletrônica de varredura (SEM) e gráficos de EDS do

siltito maciço. Números na imagem representam os pontos analisados por EDS. Notar textura

homogênea da rocha e gräo de geometria equiaédrica, cuja composiçâo apresenta,

principalmente, Ale Si. Em alguns pontos (WlT 009-3) há fósforo.
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Cw¡or: 9-6875 kev

Full scala = 127 cps

uflï005-2

Figura lV-6: lmagem feita em SEM de siltito maciço e gráf¡cos de EDS. Notar geometria

alongada do grão. A presença, pr¡ncipalmente, de Cu, indicada tratar-se, provavelmente, de um

gräo de cromita.

Cu¡¡or: 9-6875 keV



Um dos aspectos mais controvertidos da geologìa do Subgrupo ltararé é a sua

estratigrafia (Bigarella et al., 1967, Rocha-Campos, 1967; Daemon e euaclros, 1970;

Saad, 1977; Schneider et al.,1974: Santos, 1987; Petri e Souza, 1993 entre outros). A
rápida variaçâo lateral de facies, uma das características mais marcantes dos

depósitos glaciais, tem sido apontada como a principal clificuldade e limitação no

estabelecimento de uma litoestratig rafia de consenso entre os pesquisaclores.

O mapeamento geológico realizado (Anexo 1) demonstrou que várias unidades

ou pacotes rochosos do Subgrupo ltararé na área empilham-se de modo ordenado,

têm distribujçåo superficial relativamente ampla e mantém característrcas litológicas e
geomórficas distintas. Esta situaçáo, obviamente, facilita a elaboração de uma

estratigraf¡a local. Além do mapa geológico, outras técnicas utilizadas para a

ìnterpretação da estratigrafia incluíram o levantamento de seçöes (Anexo 2) e cle perfil

geológico (Fig lV-7).

Um aspecto extremamente ¡nteressante derivado deste trabalho consìstiu na

organização de um quadro de distribuição estratigráfica e superficial dos d¡am¡ctitos

(Anexo 3). As diferentes camadas de diamictito reconhecidos na área mapeada såo,

pela primeìra vez, colocadas dentro de um arcabouço estratigráfico, que permite

estabelecer correlaçôes, visualizar a distr¡bu¡çáo superficial dos corpos, feições
glaciais e as relações de contato. Essas ¡nformações são essenciais para rnterpretar a

origem dessas litologias no quadro do sistema deposicional glacial, e reconstruir a

história geológica glacial do flanco sul do arco de ponta Grossa. O aprimoramento

dessa informação levou a elaboraçäo de uma "estratigrafia glacial,,(em analogia à
"glacial stratigraphy''do Pleistoceno), associada à açäo do lobo glacial paraná.

Na presente seçäo, a estratigrafia geral da área será brevemente descrita,

seguida de comeniários sobre a provável origem clas litologias. A estratigrafia dos

diamictitos será tratada em seÇäo específica, dada a jmportância de que o tema se

reveste.

lV.2 - Estratigraf¡a

O perfil levantado mostrou-se composto, basicamente, de diamictitos e

arenitos de diversos tipos e, subsidiariamente, de siltitos e arenitos conglomeráticos.

Nos 6 quilômetros analisados, a espessura do Subgrupo ltararé meclida é de cerca de
'1 14 metros (Anexo 2).

O pacote lé formado por diamictito arenoso, cor amarela a ocre, clastos

cent¡métricos a decimétricos, apresentando-se intensamente fraturado, dobrado e com

|V.2.1 - Perfil Colônia Witmarsum - BR-277

Descrição



pequenas falhas reversas de geometria listrica. Esse corpo é capeado por um pacote

de arenito fino (pacote ll), feldspático, com estratificaçào cruzada acanalada cle

pequeno porte e, semelhantemente ao pacote l, inlensamente fraturado,

O corpo lll é formado por diamict¡to cinza, silto-argiloso, clastos mtlimétricos a

centimétricos, intensamente dobrado e com lentes de arenito fino cisalhadas e

estiradas. Sobre este pacote aflora arenito médio (pacote lV), avermelhado,

feldspático, estratificaçåo cruzada tabular e com dobras de pequeno pofte

(decimétricas).

Os pacotes V e Vl são constituídos, respect¡vamente, por arenito médio-fino,

razoavelmente bem selecionado e apresentando estratificação cruzada acanalada, e

diamictito de matriz areno-siltosa e cor avermelhada. No topo do pacote Vl há

estruturas em forma de cunha, que são preenchidas por arenito fino-médio e
feldspático (cunhas de areia ou sand wedges), que correspondem aos sedimentos do

pacote Vll e diamictito silto-arenoso (cunhas compostas ou composite wedges).

Os pacotes Vlll e lX såo compostos por dois diamictitos d¡stintos, os quais

podem ser observados no ponto 3. O dlamictito inferior (Vlll) apresenta matriz silto-

arenosa, vermelha, clastos milìmétricos a centimétricos e estratificação descontínua, O

contato com o diamictito sobrejacente (lX) é brusco, irregular e erosivo. O pacote lX

possui cor amarelada a ocre, matriz semelhante ao d¡amictito subjacente, mas,

aparentemente, com uma quantidade menor de clastos. Nota-se a inserçåo de

fragmentos do diamictito vermelho, inferior, no sobrejacente, pr¡ncipalmente na zona

de contato.

O pacote X é formado por arenito fino-médio, ocre a vermelho claro,

feldspático e com estratificação cruzada acanalada e forma, da mesma maneira que

os pacotes V e Vl, um extenso platô. No pacote Xl ocorre uma fina camada (< 1 metro)

de d¡amictito ocre a amarelo, silto-arenoso, com clastos milimétricos a centimétricos.

Sobre este pacote (pacote Xll) há uma camada de siltito branco, maciço, silicificado,

com aureolas de liesegang, que está em contato brusco com arenito grosso,

conglomerátìco e com clastos subangulosos.

lnterpretação

Os prime¡ros quatro pacotes observados, ao contrário do restante da seçäo,

apresentam-se deformados (Unidade 2, Anexo 1). Pelas características litológicas e

estruturais observadas no pacote l, há indicações de que as deformaçöes foram

causadas pela açåo dìreta do lobo glacial Paraná (g laciotectonismo).
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O estudo faciológico dos demais pacotes sugere uma grande variedade de

ambientes deposic¡onats: a) pacote ll, pequenos deltas em ambiente lacustre; b)

pacote lll, diamictito de fluxo; c) pacote lV: aren¡tos de plataforma marinha rasa,

Os pacotes V e Vl formam um platô relativamente extenso na área, onde

predominam processos deposicionais ligados à planície de lavagem glacial (outwash

ou sandur), que pode ser utilizado como camada-guia na região, Semelhantemente ao

pacote l, que possui matriz arenosa e está próximo ao arenito Furnas, o conjunto Vl

teve contribuiçáo de sedimentos erodjdos do arenito subjacente (pacote V), sendo

mais um exemplo do retrabalhamento característ¡co do ambiente glacial. No topo do
pacote Vl há indicaçöes do desenvolvimento de clima periglacial (cunhas de areia).

Essas estruturas seräo descritas e interpretadas adiante (Cap. 1V.4., Feições

Periglaciais).

Os pacotes Vlll e lX ilustram de maneira apropriada a superposiçäo de

diamictitos por avanços sucessivos da frente glacial. A incorporação cle fragmentos do

pacote vlll no diamictito sobrejacente, sugere fortemente o caráter erosivo e ativo de

sua deposição, caracterizando, portanto, um ambiente subglacial de formação.

O pacote X forma, semelhanlemente aos pacotes V e Vl, platôs ou zonas de

relevo de declive baixo. Esses platôs extensos e sobrepostos, sugerem, a primeira

visia, diversas superfícies glaciais exumadas, inclusive com algumas feiçöes

morfológicas preservadas. Com exceçäo clas superfícies estriaclas, a preservação e

exposiçåo de superfícres glaciadas exumadas são extremamente raras no registro pré-

Pleistoceno. o estudo desses platôs tem revelado a grande variedade e riqueza cle

facies e estruturas glaciais e periglaciais preservadas na seqüência sedrmentar

levantada, variedade que pode ser comparada com os depósrtos pleistocênicos e

atuais.

Os pacotes Xl e Xll, pelas características apresentadas, sugerem um

ambiente glácio-lacustre de deposiçåo. o corpo de arenito conglomerático estaria

associado a fluxo de detritos, dentro do mesmo contexto.

1V,2,2 - Seçäo Morro Siebert

Descrição

A seção localiza-se próxima a Gästehaus (Pousada) Siebert (Anexo 1), onde

pode-se observar uma sucessäo de diamictitos e arenitos, pelazendo um total de

43,26 m de espessura (Fig.lV,7). Dois intervalos litológicos podem ser reconhecidos.
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Figura lV-7: Seção levantada no morro atrás da Pousada Siebert em Wjtmarsum, PR
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O intervalo inferior apresenta exposiçöes descontínuas de camadas

decimétricas a métricas de diamictitos arenosos, ocre a amareiados, clastos

milimétricos a centimétricos, grosseiramente estratificados e camadas menos

espessas de arenlto fino, ocre, feldspático e laminado. O pacole encontra-se

adernado, onde a estratificação acompanha o declive do morro Siebert para NW.

O segundo intervalo da seção cons¡ste quase que exclus¡vamente de arenitos.

Quatro bancos distintos säo visíveis. O primeiro, com 10,84 m de espessura, consiste

de arenito médio-grosso, cor branca a amarelada, estratificação cruzada acanalada e

tangencial, lentes conglomeráticas e dobras de pequeno porte (banco A).

O banco B é formado por aren¡to grosso, amarelo-esbranq uiçado, feldspático,

de estratificação cruzada tabular (Fig. lV-8).

Separando o primeiro do segundo banco arenoso ocorre uma camada ou lente

de diamìctito arenoso, avermelhado a amarelo esbranquiçado, de aspecto maciço e

contendo clastos milimétricos a centimétncos. Os seus contatos, inferior e superior,

são bruscos. O banco C é formado por arenito fino-médio, ocre-amarelado,

feldspático, com poucos cìastos milimétricos dispersos e estratificaçäo cruzada

tangencial e acanalada de médio porte.

O últ¡mo pacoie desta seção é constituído por aren¡to médio, ocre,

estratificação plano-paralela e cruzada de baixo ângulo (Fig. lV-9), além de lentes

conglomerát¡cas ìntercaladas.

lnterpretação

A estratificação observada no diamictito arenoso apresenta caimento geral

para NW, seguindo grosseiramente o declive do morro Siebert. Uma interpretaçåo

segura quanto ao ambiente deposicional do diamictito aTenoso näo é ainda possivel.

Contudo, as ìndicações de um sistema glacial{errestre para a área como um todo,

sugerem uma gênese associada ao mesmo contexto. Poster¡ormente, com o recuo da

geleira, formaram-se lagos e pequenos deltas associados, representados pelo arenito

fino e laminado, feição esta que é relat¡vamente comum em planíctes de Iavagem

glacial.

Outro ponto a ser dìscutido é o adernamento dos estratos para NW, algumas

hipóteses quanto a origem dessa deformação podem ser levantadas, a) flanco de

grandes dobramentos produzidos pela movimentação da geleira neopaleozóica; b)

escorregamento (fluxo de detritos); e c) falhamentos pós-ltararé que adernaram o

pacote.



Figura lV-8: Estratificação cruzada tabular, cortada porcanala 130o. Seçäo do Morro Siebert.

Banco de arenito B. Foto de maior detalhe da Figura lV-3.
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Figura lV-9: Arenito médio com lentes conglomeráticas e estratificaçåo plano-paralela e

cruzada de baixo ångulo, interpretadas como de plataforma marinha rasa. Seçåo do Morro

Sibert. Banco de arenito D.
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O segundo intervalo da seçäo, ao contrário do primeiro, não apresenta

deformaçöes, com exceçäo do primeiro banco de aren¡to, que mostra pequenas

dobras (de até 30 cm). Há indicaçöes de avanço gradual do nível do mar, com

algumas oscilaçöes, chegando a um ambiente de plataforma marinha rasa. O banco A

descrito mostra um sistema fluvial, provavelmente, entrelaçado, representado pelo

arenito médio-grosso com lentes conglomeráticas intercaladas, que estariam

associadas a barras de canal. O banco B, associado a uma zona de intermaré

(foreshore), sugere influência marinha mais pronunciada, mas ainda com influência

fluvial, caracterizada por cortes de canais com paleodrenagem que dista '130o em

relação a estratificaçäo,

As lentes de diamictiio arenoso poderiam estar associadas à oscilação da

margem da geleira ou a outro avanço glacial na área, Com o recuo da geleira, ter-se-ia

instalado um sistema de canais distributários associados a ambiente deltaico, que é

representado pelo arenito fino-médio com estratificação cruzada acanalada (banco C).

O último banco de arenitos (D) sugere ambiente de plataforma marinha rasa.

No topo desses arenitos nota-se uma ampla superficie com estrias e sulcos

glacia¡s (Fig. lV-10) alinhados segundo N23W. As estrias e sulcos são retilíneos. Os

sulcos säo profundos e atingem 50 centímetros de largura. Feiçöes indicativas de

substrato inconsolidada durante a abrasão (abas de arenito escorregados nos sulcos)

são comuns. Um segundo nível estriado foi observado, separado do primeiro por cerca

de 30 cm de arenito. As caracteristicas acima sugerem o avanço de geleira de maré

aterrada em plataforma marinha rasa, de margem ôscilante. Contudo, os depósitos

normalmente relacionados ao recuo da geleira aterrada (depós¡tos proglac¡ais

subaquáticos) nåo foram ìdentificados. Sendo assim, duas hipóteses podem ser

formuladas:

a) erosão e retrabaihamento dos sedimentos por correntes e/ou processos

presentes na regiäo proglacial terrestre e marinha; e

b) erosão posterior (atual) dos afloramentos e/ou cobertura vegetal,

dificultando sua ¡dentificaçäo.



Figura lV-10: Pavimento estriado e sulcado inferior, truncando arenito do topo da seção

levantada (Banco D). Notar estrias e sulcos retilfneos e alinhados, orientados segundo N23W.

As características do arenito sugerem formaçäo da superfície pela açâo de geleira de maré

aterrada em plataforma marinha rasa, de margem oscilante.

1V.2.3 - Estratigrafia glacial

Estratigrafia glacial diz respeito ao estabelecimento da ordem relativa das

formas de terreno, depósitos glaciais e à interpretação desses elementos em termos

dos ambientes glaciais (Bennett e Glasser, 1996). O conceito foi desenvolvido para

sucessöes glaciais terrestres e sua extensão ao ambiente glácio-marinho é

controvertido.

A superposição e diversidade de diamictitos e rochas associadas de origem

glacial observadas na área estudada, e a provável natureza terrestre da maioria

desses depósitos torna possível a tentativa de aplicação do conceito de estratigrafia

glacial da sucessão sedimentar examinada.

O modelo inicial de estratigrafia glacial da área foi proposto por Bigarella ef a/.

(1967) e Fuck e Bigarella (1967), e será discutido em detalhe no Capítulo Vl. Neste

capítulo trataremos apenas da estratigrafia glacial levantada em Witmarsum.

Sucessão de diamictitos

O esquema estratigráfico de diamictitos baseou-se em quatro características

principais: a) posição estratigráfica; b) feições sedimentológicas; c) natureza do

contato; e d) cor.
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O controle estratigráfico utilizado na elaboração do Anexo 3 é q ualitativamente

variável e ¡evou em conta näo só o empilhamento verificado nas seções medidas

(seçöes 5-8), quanto a pos¡çäo topográftca entre as seçöes (seçöes 1-4), o uso de

camadas-guia locais (seções 5-8) e características sedimentológ icas das litologias,

incìusive cor. Critérios similares foram usados na correlação entre a sucessão

estabelec¡da na área da Colônia Witmarsum e outras seçöes medidas (seções 4,

Palmeira e Såo Luís do Puruná).

FeiÇões sedimentares das litologias presentes estäo descritas em tópicos

anteriores e incluem estruturas sedimentares dos d¡amict¡tos e arenitos. O mesmo se

dá com os t¡pos de conlalo observados entre diamictitos, entre estes e os arenitos e a

associação com feiçöes glacia¡s (pavimentos e superfícies estriados, estruturas

glaciotectôn¡cas),

Um aspecto que chama a atençáo na sucessão estudada é a variação na cor

dos diamictitos. Embora nåo se possa excluir a influência do intemperismo, a

observaçäo s¡stemát¡ca de afloramentos indicou a possibilidade de uma certa

consistêncìa na distribuiçäo estrat¡gráfica dessa característica. lsto é demonstrado, por

exemplo, pela presença de clastos sedimentares erodidos (f/oafs) de diamiclito inferior

dentro de diamictito superposto e de persistêncìa de cores distintas em diamictitos de

contato brusco, interpenetrat¡vo. Note-se que em vários casos, a percolaçäo de água

ao longo de fraturas em diamict¡tos, durante o intemper¡smo, e a formaçáo de anéis de

liesegang produzem um padräo caótico de distribu¡ção das cores originais,

obscurecendo o seu reconhecimento.

Seqrjéncias de tills (tilitos) múltiplos

Seqüências de tills múltiplos säo reconhecidas nos depósitos glaciais

pleistocênicos e recentes. Tradicionalmente, essas seqtiênc¡as säo interpretadas

como o produto de sucessivos episódios glaciais. Contudo, muitas dessas seqüências

têm sido atuaimente ¡nterpretadas em termos de um único episódio glacial.

Segundo o modelo desenvolvido por Boulton ('1977), em locais onde espessas

seqüências de sedimentos supraglaciais cobrem superfícies glaciadas, múltiplas

camadas de till (till de alojamento, till de mell ou¿ e till de fluxo) podem estar

super¡mpostas. Este t¡po de seçäo é chamado de seqüência de till tripartite (tr¡pañ¡te

till sequence). Durante o avanço da geleira há a deposição do till basal ou de

alojamento e na sua retração ocorre a deposição de till de derretimento (till de rneft

ouf), Com a evoluçäo do recuo glacial, os sedimentos de melt out säo cobertos por tills

de fluxo. Portanto, a correta interpretaçäo de cada camada de t¡ll e das facies
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presentes é de vital importância para a melhor caracterizaçáo dos sucessivos avanços

e recuos de uma geleira (Boulton, 1979; Bennett e Glasser, 1996).

Outro modelo de superposição de tills é descrito por Eyles et al. (1982) na

costa nordeste da lnglaterra. Essas seqüências glaciais são compostas por unidades

de till de alojamento separadas por camadas descontinuas de silte e areia

interpretadas em termos de múltiplos avanços do gelo, sendo as areias depositadas

durante épocas livres de gelo. Eyles et al. (1982) propuseram um modelo alternativo

de interpretação dessas seqüências, denominada de lobos glaciais concorrentes.

Os autores argumentam que a seqüência pode ter sido depositada durante um único

episódio de avanço glacial. As camadas de areia corresponderiam a depósitos de

água de degelo subglacial, indicando a localizaçäo de condutos subglaciais. Esta

interpretaçåo é consistente com a forma descontínua das camadas de are¡a. A

mudança na composiçäo dos clastos de cada unidade de till de alojamento estaria

relacionada à ação de lobos glaciais concorrentes, erodindo e transportando detritos

de diferentes áreas fontes. O desvio lateral no fluxo desses lobos glaciais é

responsável pela superposição das d¡ferentes camadas de till de alojamento

Estratigrafia glacial da ëtrea

A correlação estratigráfica entre as sucessóes de diamictrtos das seções 1-4 e

entre estas e as seções 5-8 (Anexo 3) é precária e em parte está controlada pela

topografia. As dificuldades observadas na correlação desses pacotes estáo

associadas a uma grande zona de falha, cujo rejeito náo pôde ser calculado. Contudo,

no diagrama do Anexo 3, pode-se observar sete seqüências de 2-6 diamict¡tos

distintos superpostos, normalmente de pequena espessura.

Nas seções 5-8 do Anexo 3 observa-se dois bancos de arenito continuos que

säo utilizados como camadas-guia, Nesta porção, ocorrem seis corpos de diamictiios

superpostos, podendo peúazü um total de 10-1 1 diamictitos estratig raficamente

empilhados na área da Colônia Witmarsum.

Outra característica de grande interesse (Anexo 3), visível nas seções 1, 6 e 7

do quadro, säo os contatos cìaramente erosìvos observados entre camadas de

diamictito. Esse aspecto sugere origem subglacial para os diamictitos superiores e

ocorrência de pelo menos quatro avanços glaciais na área da Colônia Witmarsum,

juntamente com as superfícies e pavimentos estriados observados, pode-se elevar

esse número ao mínimo de 6 avanços.
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Os do¡s modelos de emp¡lhamento de seqüênc¡as de t¡l¡tos múltiplos, proposto

por Bouion (197 4) e Eyles ef al. (1982), podem ocorrer nas seções levantadas na

área, A aplicação dos modelos deposic¡onais acima descr¡tos está condicionada à

correta interpretação da gênese desses corpos de d¡amictito. Mesmo necessitando de

estudos mais aprofundados, alguns corpos podem ser inicialmente atribuídos a tilitos

de alojamento (vermelho 1, amarelo 5), de deformaçåo (amarelo l) e de fluxo (amarelo

A análise granulométrica dos diversos corpos de diamictitos presentes na

seção (Anexo 3), foram plotados em diagrama tr¡angular (Fig. lV-11) e mostra que os

diamict¡tos se d¡str¡buem, pr¡ncipalmente, entre as fraçöes areia e s¡lte. Pode-se

separá-los em 3 grupos d¡st¡ntos.

Anlárelô 3 o
Brênco.
Cinzâ I ^Vermelho 4 *

Amarelo 2 lL

Vermelho 3 ,
Vermelho 2 Â

Vermêlho 1 É
Amarelo l1ç

Cinza 3 ill

Cinza 2 "
Cinza 4 |

SME-A "
Amarelo 4 a

Vermelho 5
Amarelo 5

Vennelho 6
Cinza 5

Amarelo 6
SMB.B70 sMB-A

100
Areia

Figura lV-11 : Diagrama triangular dos diamictitos anal¡sados. Notar grupos

granulometr¡camente distintos (4, B e C). O Grupo A representa os diamictitos basa¡s da seçäo.

Os grupos B e C pertencem a porção superior do pacote sedimenlar. O Grupo C está

relac¡onado a uma camada de diam¡ctito cinza, s¡lto-argiloso, abaixo do primeiro pacote de

arenito (Anexo 2). As siglas correspondem aos diam¡ctitos apresenlados no Anexo 3. SME =

Seção Morainas de Empurräo; SMB = Seção do Morro S¡ebert.

Aroila
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. Grupo A: reúne os d¡amict¡tos que se assentañì na base da seção,

pröximos, portanto, ao arenito Furnas. Outro ponto a ser deslacado neste primeiro

agrupamento, é a relação fino/grosso, cuja média gira em torno de 0,5S, sendo,

portanto, constituídos, predominantemente, pela fraçäo areia.

. Grupo B: apresenta-se mais deslocado em direçåo as fraçóes mais f¡nas

(silte e argila) do diagrama lriangular, o que acarreta no aumento da relação

fino/grosso, podendo chegar a 1,49. Estratig raficamente se localizam na porção

superior da seção.

. Grupo C: está bastante deslocado em relaçåo aos demais, a relaçáo das

frações fina/grossa chega a atingir 2,03. Sua posição estrat¡gráfica corresponcle a uma

camada de diamictito cinza, silto-argiloso, abaixo do primeiro banco cle arenito. O

Grupo C está, portanto, inserido no pacote sed¡mentar associaclo ao Grupo B.

Como pôde ser observado, a partir dos dados acima apresentados, conclui-se

que há uma expressiva contribuição de sedimentos erodidos pela geleira da Formação

Furnas e que foram incorporados nos diamict¡tos basais da seção (Grupo A),

acarretando no deslocamento dos pontos em direção a ,føçáo areia. lsto não é

observado nos diamìctitos superiores da seçåo (grupos B e C), que são compostos,

preferenc¡almente, por frações mais finas (silte e argila), devido a não contribuiçäo ou

de menor monta de sedimentos erod¡dos da Formaçäo Fr:rnas.

lV,3 - Estruturas associadas

1V.3.1 - Estruturas de colapso

Afloramento relativamente extenso, inserido na unidade 4 (Anexo 1), exibe

conjunto de litologias inclu¡ndo diamictito vermelho, silto-argiloso e deformado (Fig. lV-

12); arenito fino médio com granodescrecência ascendente, microlaminação cruzada

de marcas ondu¡adas m¡grantes (Fig. lV-13); arenito conglomerático, mal selecionado,

estratificado e acanalado e siltito laminado com pequenos clastos caídos e estruturas

de corte e preenchimento. Contatos entre as duas últimas litologias são verticais e

marcadas por falhas reversas de alto ângulo (Fig. lV-1a). Em seu conjunto a
associação sugere ambiente deposicional flúvio-glacial e lacustre afetado por tectônica

de colapso por derretimento de gelo.

McDonald e Shilts (1975) descrevem três tipos de falhas que ocorrem em

sedimentos depositados sobre, dentre ou próximos a geleiras:

a) falhas normais ou de gravidade. com ângulos maiores que 45o e forma de

capa côncava, formadas por eventos de extensáo, podendo ocorrer durante um

dobramento ou escorregamento;



Figura lV-12: Diamictito silto-argiloso e deformado. Associado a depósitos de moraina frontal

ou lateral, ou as estruturas de colapso (Unidade 4, Anexo 1). Cada barra da escala = 10 cm.

B4

Figura lV-13: Arenito médio-fino

com granodecrescência

ascendente, associado a

pequenos deltas lacustres. Notar

marcas onduladas migrantes de

pequeno porte, indicando regime

de fluxo inferior (Unidade 4, Anexo

1). Cada barra da escala = '10 cm.



Figura lV-14: Arenito conglomerático, mal selecionado em contato por falha reversa de alto ångulo

(colapso) com siltito laminado (Unidade 4, Anexo 1). Cada barra da escala = 10 cm.

b) falhas reversas de baixo ângulo: caracterizados por ângulos menores que 45o,

tendem a apresentar forma côncava da capa. Resultam de esforços horizontais de

compressão, causados por escorregamento de sedimentos em rampas suaves (baixo

ângulo) ou pelo deslocamento de uma geleira sobre os mesmos; e

c) falhas reversas de alto ângulo: apresentam ångulos maiores que 45o , forma

convexa na porção inferior e aplainamento próximo à superfície, onde passam a falhas

reversas de baixo ângulo. Esses falhamentos estão relacionados a movimentos

verticais de dois elementos estruturais adjacentes, causados pelo deslocamento de um

em relação ao outro.

McDonald e Shilts (1975) observaram essas estruturas em sedimentos flúvio-

glaciaís da região proglacial do Pleistoceno canadense. Contudo, prováveis estruturas de

colapso observadas na área estäo associadas a depósitos flúvio e glácio-lacustres

(Anexo 1), mas podem ser correlacionadas às estruturas observadas por McDonald e

Shilts (1975), pois tanto a gênese, quanto a geometria dessas estruturas são

semelhantes.
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Estruturas presentes em alguns afloramentos de diamictito da área mapeada

exibem similaridades morfológicas, litológicas, de dlmensões e maneira de ocorrência

com feições periglaciais descr¡tas no Pleistoceno.

O termo periglacial é freqüentemente usado de maneira errônea na literatura

nacional e mesmo internacional sobre depósitos glaciais antigos, para designar

depósitos, estruturas e formas de terreno na verdade típicos do ambjente proglacial, isto

é, situado em frente à margem de geleiras 1=planície de lavagem glacial ou outwash

plain). (Vide e.9., Bigarella et al., 1967.)

No sentido original (Lozinski, '1909 apud French, 1996), o termo periglacial

designava condiçöes climáticas e feiçöes nelas formadas, adjacentes às capas de gelo

pleistocênicas e recentes. No uso moderno, o termo periglacial abrange um amplo

espectro de condiçöes de clima frio e não-glaciais, apesar cle normalmente estarem

próximas às geleiras. Entretanto, condições climáticas periglaciais podem ser

encontradas em regiões mu¡to afastadas das margens de geleiras (e.g., sibéria central e

interior do Alasca) e em regiões de baixa latitude, mas de alta altitude (e.g., platô do

Tibete).

Há, contudo, dois critérios diagnósiicos, sendo um ou ambos comumente

presentes no ambiente periglacial. o primeiro é a oscilação congelamento-clegelo do

solo, associada à presença de água. O segundo é a presença de permafrost, solo e/ou

rocha perenemente congelados. utilizando esses critérios, estima-se que atualmente

25o/" cla superfície terrestre experimenla, com maior ou menor ¡ntensidade, condiçoes
periglac¡ais (French, 1996).

Na região de Witmarsum, feiçóes atribuiveis a origem periglacial foram

identificadas em cinco localidades e em níveis estratigráficos distintos (Anexo 1),

abrangendo cunhas de areia e compostas, clastos partidos e outras possíveis estruturas.

Ïendo em vista a provável predominância de facies glaciais terrestres durante a
glaciaçäo Gondvânica nesta porção da bacia do paraná, era de se esperar que

sedimentos formados durante fases de deglacìaÇäo do lobo paraná pudessem exibir

estruturas e/ou feições indicativas de clima periglacial. Contuclo, apesar de serem

relativamente comuns no Ple¡stoceno, há raras descriçöes de feiçóes e depósitos

interpretados como periglaciais no registro geológico das glaciaçöes pré-pleistocênicas.

lsso se deve às dif¡culdades de reconhec¡mento dessas feições, em relaçáo a outras

estruturas sedimentares sin- e pós-deposicionais, de ambientes glacla¡s e nåo-glaciais,

como é o caso dos diques clásticos (Rocha-Campos et at., 1977).

1V.3.2 - Feições per¡glaciais
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um exempro dessa dificurdacre é visíver no debate ocorrido entre spencer (19gs)
e Eyles ef a/. (1985). spencer (19g5) reconheceu em espesso pacote de d¡am¡ctitos
marinhos da Formaçåo port Askaig (proterozóico superior), na Escócia e reste da
Groenlândia, feiçöes em forma de cunha de arenito cortando verticalmente d¡am¡ct¡to.
segundo o autor, essas estruturas (cunhas de areia) estão estratigraficamente
associadas a congromerados e superfícies de erosäo que inclicariam concriçoes de
exposiçäo subaérea em ambiente periglacial (permafrost). A ausência de pavimentos
estriados e de estruturas subgraciais sugere, segundo spencer (1921, apud Eyres ef a/.,
1985)' que a capa de gero possuía concrições térmicas de base fria. Eyres et at. (r9}s)
mostram que várias evidências existentes na Formação port Askaig apontam para um
ambiente glacio-marinho distal, segundo os autores, estruturas no substrato, contatos,
formas de relevo e sedimentos associados e características geométricas da deposição de
geleiras terrestres estäo claramente ausentes no 700 km de exposição da Formaçäo port
Askaig. Para Eyles ef a/. (198s), as estruturas porigonais rrregurares, arenitos dobrados,
d¡ques irregulares e cunhas de areia, säo atribuíveis a deformaçao sin-deposicionar de
sedimentos inconsolidados, formados por fluxo gravitacional de massa, subaquático,
possivelmente acionado por terremoto.

Em resumo, portanto, a interpretaçäo segura de feiçöes perigraciais, creve estar
calcada no exame minucioso não apenas da estrutura suspeita, mas também do contexto
sedimentar que a engloba.

|V.3.2.1 _ Estruturas em cunha

As estruturas em forma de cunha perigraciais resurtam da contraçäo termar do
solo causada pero fr¡o intenso. Essas estruturas podem ser preenchidas por gero/neve,
areia ou material do próprio solo.

A formação de fendas no soro perenemente congerado é comumente atribuída à
alternância de condiçöes de congeramento e degero. Esse fenômeno está d¡retamente
associado ao comportamento da água no solo. A água doce, por exemplo, ao congelar
expande cerca de g% de seu volume, Essa caracteristica pecuriar da água permite
muitas consideraçöes, mas apenas água pura, sob condições de .1 atmosfera de pressão
e a 0o c de temperatura, permite esse efeito. No soro e/ou rocha as condiÇões são
diferentes.

Em condições normais, a água contém sais dissolvidos, exigindo que a
temperatura caia para que haja o seu congeramento, portanto, para se ter uma boa
compreensão das circunstâncias que envolvem o congelamento de solos e/ou rochas,
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deve-se considerar as propriedades termodinâmicas da água e mecânicas do solo e/ou

rocha (Williams e Smith, 1989).

A fase de transição, entre os estados líqu¡do e sólido, é fundamental para se

compreender a formação de solos congelados. A aplicação da energia livre de Gibbs é

normalmente utilizada em estudos de fases de transição. Duas fases coex¡stem quando

as energias livres são iguais. A temperatura abaixo do ponto de congelamento (freezing

po¡nt), a energia livre do líquido, AGr, é maior que a do sólido, AGs:

no ponto de congelamento ÂG5 = ÂG¡

abaixo do ponto de congelamento 
^Gs 

< AGL

Duas fases de diferentes energias livres não podem coexistir em equilíbrio. Em

vez disso, a quantidade de energia livre da fase baixa é aumenlada paa gastar a que

possui alta energia livre. Como a água contém sais, ocorre a diminuição da energia l¡vre,

que provoca o abaixamento do ponto de congelamento (depresslon of freezing point),

provocando temperaturas mais baixas para que haja congelamento da água nos poros do

solo e/ou rocha (Fig. lV-15).

t
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F¡gura lV-15: O gelo e a água normalmente coexistem a 0' C. Mas, se a energia livre da água é

reduz¡da (linha pont¡lhada) o ponto de congelamento é rebaixado por AT. Extraído de Williams e

Smith (1989).
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Durante o processo de congeramento a água em estado ríquido vai sendo
progressivamente confinada em espaços cada vez menores, forçando sua migração da
zona de congeramento, fenômeno chamacro de criosucção. Normarmente, um firme de
água separa as porções com gelo no solo e/ou rocha de partículas sólidas (williams e
Smith, 1989),

Existem, pero menos, três tipos básicos de preservação de estruturas em cunha
no registro georógico (Fig. rv-16); i) cunha com preenchimento secundário (ice wedge ou
pseudomorfo de cunha cle gelo); ii) cunha de preenchimento primário (sand wedge ou
cunha de areia) e cunha composta (composite wedge).

uma das características mais pronunciadas dos pseudomorfos de cunha de gero
preservadas do preistoceno é a estratificação dos sedimentos parareramente às paredes
das fissuras. Essas feições formam-se pero cJerret¡mento graduar do gero que preencheu
as cunhas cunhas de areia contém, no gerar, expressiva contribuição de sedimentos
trazidos pero vento, resurtando em materiar de preenchimento bem serecionado e
gran ulometricamente variando entre areia fina a mécria. cunhas compostas, por sua vez,
apresentam tanto preenchimento primário (areia e/ou mareriar do soro escorregado para
dentro da fissura), como secundário (gelo e/ou neve).

A única descriçäo de feiçôes cuneiformes cu.¡a origem é atribuÍcla a clima
periglacial no registro cla graciação Goncrvânica da Bacia do paraná deve-se a Rocha,
campos et ar. (1977). As feições foram observadas na rodovia sp-2g0, próximas ao
Município de Boituva, sp As estruturas, de comprimento e rargura variando, no gerar,
entre .1,6 - 3 m e cre poucos centímetros a go cm, intercaram-se subverticarmente em
diamictito, a partir de contato erosivo entre este e diamict¡to superior. o preenchimento
consiste de arenito fino a médio, às vezes conglomerático, particularmente na porção
superior dos corpos. os autores identificam as feições cuneiformes descritas como
pseudomorfos de cunhas de gero, reracionando-os a presença de soro perenemente
congelado (permafrost), durante o permo-carbonífero. A ausência de estratificação
vertical, entretanto, sugere tratar_se, mais provavelmente, de cunhas de areia.

As cunhas (wedges) observadas na área de witmarsum cortam d¡am¡ctito de
matriz sírtica, que såo preenchidas por arenito médio e/ou fino, com estratificação
horizontal ou maciços (cunhas de areia; Figs. rv-17; rV-18; rv-19 e rV-20), por diam¡ctito e
ambos (compostas). Arguns sand wedges observacros não possuem a forma típica em
cunha, como as descr¡tas no preistoceno. Essa diferença pode estar reracionada à
compactação ¡mposta às estruturas, que as deformou. Essa característica também foi
observada nas feiçöes descritas por Rocha-campos el a/, (1977), no Estado de såo
Paulo.
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1,2,3 Areia média e grossa
com clastos
4 Arelâ siltica
5 Areia sillìca e matéria orgånlca
6 Areia média com estrulura folieda
7 Várias areias com seixos
I Areia e b¡l¡r¡ls (superfcie)

1 CamacJa de solo
2 Cascalho de ablação
3 Diamictito (till)
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F¡gura lv-16: Exempros de difeÌentes tipos de fencras de congeramento do pleistoceno, reg¡ão cre

Lód'2, Polônia central. (a) cunha de preenchimento secundário (pseudomorfo de cunha cre gero);
(b) cunha de preenchimento primário (sand wectge); (c) cunha composta (compos¡te wedge).
(French' 1996.) Exempro de cunha de areia da área cre worverhampton (d), Ingraterra, com cerca
de 1,5 m de compr¡mento (French, 1976). Notar simirar¡dade com cunha cre areia observada na
Colônia W¡tmarsum (Fig. tV,19).



Figura lY-17: Cunha de areia (sand wedge) observada na área (Unidade 4, Anexo 3 e Fig. lV-19).

A estrutura intercala-se em diamictito de matriz sfltica, a partir de camada de areia que preencheu

a fenda. Notar forma levemente dobrada, que pode ter sido causada pela compactaçåo.
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Figura lV-18: Cunha de areia em diamictito estratificado (Unidade 2, Anexo 3 e Fig. lV-20)

Estratificaçåo horizontal do arenito da cunha sugere preenchimento gradual da fenda.
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Figura lV-19: Esquema de afloramento situado na estrada de l¡gaçâo à rodovia BR-277, onde foram identiflcadas 7 (sete) estruturas em forma de cunha
(cunhas de areia e compostas).



F¡gura Iv-20: Afloramento' ao norte da área estudada, onde há exposição de esiruturas e feições perÌglac¡ais. As estruturas ocorrem em d¡amjctito silto-
arg¡loso' estrat¡fìcado e de cor vermelho-arroxeado e amarela. Além das cunhas de areia, também estão expostas estruturas semelhantes a ¡nvoluções, o
que representaria um pa¡eosolo periglacial.
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A Figura lv-19 mostra o esquema de um dos afloramentos estudados, situado na

estrada de ligaçäo à rodovia BR-277 (Anexo 1). Nele foram ¡dent¡f¡cadas 7 estruturas em
folma de cunha, preenchidas por arenito, diamictito e ambos, A cunha E mostra, no

esquema de detalhe, várias camadas de diamictito paralelas à parede da fissura e na
porção central da estrutura um corpo de arenito médio-grosso, trata-se, portanto, de uma
cunha composta (composite wedge).

outra característ¡ce marcante, descrita anteriormente, é a expressiva contribuição
de sedimentos trazidos pelo vento, que preenchem fissuras recentes e do pleistoceno.

sendo assim, era de se esperar que alguma evidência de atividade eólica fosse
encontrada no afloramento elou na regiäo estudada. Alguns indícios de que, pelo menos,
parte dos sedimentos arenosos que preenchem as estruturas foram trazidos pelo vento,
foram identificados em cascalheira que aflora logo acima das cunhas.

A cascalheira é formada por clastos centimétricos de arenito, semelhantes aos da
cunha, e quartzo de veio, que também está presente no cJiamictito. os clastos possuem

seção triangular, e estäo sendo interpretados com ventifactos mal formados,
provavelmente, pelo pouco tempo de exposição à ação eólica. se a interpretaçáo ac¡ma

estiver correta, pode-se concluir que pelo menos parte dos sedimentos (are¡as) que
preenchem as estruturas foram trazidos pelo vento.

Em outro afloramento, ao norte da área estudada (Anexo 1 e Fig. lV-19), há
exposiçöes de novas estruturas e feições periglacìais. As estruturas ocorrem em
diamictito silto-argiloso, estratificado, cor vermelho-arroxeado e amarela. Além das
cunhas de areia (Fig. lV-18), que são semelhantes anteriormente descritas e que cuja
estratificaçâo horizontal sugere preenchimento gradual da fenda, também ocorrem
estruturas semelhantes às involuçöes (Fig. IV-20), representando, portanto, um paleosolo
periglacial.

Extensas superfícies de fragmentos angulosos de rochas, comumente
denominadas campo de blocos (b/ock fields) na literatura européia, e kurums, na
literatura russa, são exemplos dramáticos de desintegraçåo e quebra mecânica de rochas
por congelamento da água presente nos poros, junlas e planos de acamadamento
(French, 1996). o fraturamento pode at¡ng¡r a rocha do embasamento, mas afeta também

clastos de tills, clastos caídos e cascalho flúvio-glacial, formancio clastos partidos (frosf
wedged ou sp/lfled c/asfs).

A geraçåo dessas feiçóes de congeramento e degero está associada a diferença
do coef¡ciente de dilataçäo térmica da água e da rocha. como mencionado

lV.3.2.2 - Clastos partidos
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anteriormente, a água doce e pura expande cerca de g % de seu volume quando

congelada. Essa porcentagem decresce em condições naturais, se a água apresentar
sais dissolvidos, o que acarreta na diminuiçåo do seu ponto de congelamento.

Diversos pesquisadores acusam os ciclos congelamento-degelo como causa do

fraturamento e, conseqüentemente, desintegração de rochas submetidas a baixas

temperaturas, Entretanto, Hallet ef al. (1991 apucl French, 1996), usando amostras de

arenito, inferiram que o congelamento induz à propagação de micro-fraturas sob
temperaturas de -3o c e -6' c. portanto, o micro-fraturamento não requer ciclos

congelamento-degelo, mas uma temperatura constânte abaixo de zero. walder e Hallet
(1985; 1986 apud French, '1996) enfatizam que não são necessárias altas freqüências de

ciclos congelamento-degelo para a propagação de rachaduras, pois estas podem ocorrer
em temperaturas entre -4o C e -15o C.

Vários clastos coletados na área mapeada apresentam-se partidos por série de

fraturas paralelas ou obliquas, porém com as fat¡as de rocha adericlas umas as outras
("coladas"), pela deposição secundária de cimento silicoso. A maioria é de arenito,
provavelmente da Formaçáo Furnas, e de quartzito. euanto à forma, os clastos, no geral,

são facetados, alguns com lineaçóes que sugerem estrias glaciais, centimétr¡cos,

tabulares (ou ob¡atos) e isoaxiais.

As fraturas normalmente acompanham a estratificaçäo presente na rocha. Em

apenas um clasto, que aparenta ser mac¡ço, o fraturamento é independente cla estrutura.
outra característica comum dos clastos é a preferência das fraturas cortarem seu e¡xo

menor. Também ocorrem clastos capeados por uma fina camada de monita (Fig. lv-21).
os clastos partidos estão localizados em afloramento na Fazenda schroeder

(Anexo 1), onde ocorrem na superfície de corpo pouco espesso de diamictito erenoso,

rico em clastos cent¡métricos a milimétricos, situado sobre extensa superficie estriada,
sulcada e deformada de arenito da Formação Furnas. As seguintes hipóteses foram
levantadas visando esclarecer a gênese desses clastos.

a) Variaçäo de temperatura atual

Apesar de os claslos ocorrerem na superficie de diamictito recém-exposto por

escavação artificial do afloramento, examinou-se a possibilidade deles terem sido
fraturados por variaçåo da temperatura atual da regiäo.



Figura lV-21: Clastos partidos observados em campo, notar ligeiro deslocamento causado pelo

fraturamento no clasto maior à esquerda. Fazenda Schroeder (Unidade 2, Anexo 1).

A Tabela lV-1 mostra as temperaturas mínimas e máximas registradas nos anos

de 1999 e 2000, bem como o ÂT. O ma¡or AT registrado no ano de 1999 foi de 160 C no

mês de agosto e de 15o C em abrilde 2000.

Vale ressaltar que a temperatura do ar näo pode ser extrapolada diretamente

para a da rocha. Em alguns casos, dependendo do tipo de rocha, pode-se esperar

temperaturas máximas mais altas que as registradas no ar (Debenham, 1921 e Thorn,

1988 apud Hall, 1997).

Tabela lV-l: Temperatura mfnima, máxima e ÂT dos anos de 1999 e 2000. Temperatura em o 
C.
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r999
mtntma
máxima

Jan

AT

18
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2000

28

mtntma
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10
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28
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27
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10
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24
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27

16
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26
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27
11
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No caso em pauta, a variação da temperatura medida é rerativamente pequena e
ocorreu durante período longo, princ¡palmente quando comparada com regiöes de clima
periglacial atuais (Tabela lV-2). Nessas regióes, além das diferenças de temperatura
serem maiores, as temperaturas médias estäo geralmente abaixo de zero. Mesmo que o
fraturamento fosse atual, a hipótese não explicaria o fato de os clastos estarem hoje
soldados.

Tabela lV-Z: variaçåo anual de temperatura em regiöes com clima per¡glac¡al atual (French,

1996). Temperaturas em oC.

outra hipótese levantada é que o falhamento transpressivo, descrito no capítulo
1.3.1, possa ter ocas¡onado o fraturamento dos clastos (Fig lv-22). A ocorrência de
clastos não fraturados e a orientaçåo caótica destes no afloramento, provavelmente

exclui essa possibilidade.

c) Congelamento - degelo

Aparentemente, esta é a hipótese que melhor se encaixa aos dados de campo. A
oscilação congelamento-degelo ou apenas o congelamento da água presente nos poros

e planos de fraqueza, teria sido a causa do fraturamento observaclo nos clastos, um
aspecto ainda pouco claro é se os clastos foram incorporados pela geleira já fraturados e

reconstituídos, sendo posteriormente depositados no till, ou se o fraturamento e

cimentaçäo ocorreu após deposição do till (Fig. lV-23), sendo a segunda opçäo a mais
provável.

AIpes, Sonnblick

b) Fraturamento tectôn¡co

Rock¡es, Niwot
3750 m

i, Cidade de Dawson



Figura lV'22: Clasto de arenito Furnas partido, o fraturamento segue estratificaçåo e ocasionou
pequeno deslocamento de partes do clasto. Fazenda Schroeder (Unidade 2, Anexo 1).
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Figura lV-23: Clasto partido com pelfcula de limonita. Notar duas fraturas cortando eixo menor do
clasto. Fazenda Schroeder (Unidade 2, Anexo 1).

1V.4.3 - Outras feições glaciais e periglaciais fotointerpretadas
Características morfológicas säo corriqueiramente utilizadas no estudo de feições

glaciais e periglaciais do Pleistoceno e recentes, e utilizadas na classificação das
estruturas (e.9.: drumlins, flutes, kames, ketiles, mounds).

A porção oeste da área mapeada apresenta diversas estruturas circulares e
lineares, que se assemelham a formas de relevo observadas em regiões deglaciadas
pleistocênicas e atuais, como por exemplo pingos elou mounds.

0 l0 20ñ:-
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Feições coliniformes constituídas de diamictito deformado, que parecem ocorrer

em faixas paralelas, orientadas normalmente à movimentação da geleira permo-

carbonífera, correspondem a morainas de empurrão (push moraines) (Fig. lV-24),

descritas anteriormente.

Sendo assim, conclui-se que a área foi exposta a períodos de condições

climáticas rigorosas, com temperaturas médias abaixo de zero, como as atualmente

encontradas em regiöes periglaciais.

?q

Figura lV-242 Fotointepretaçäo de algumas feiçöes glaciais e periglaciais com morfologia

preservada (morainas de empurråo e pingos). Também estão marcadas cunhas de areia

(triângulos invertidos vermelhos) e superflcies estriadas no topo do Morro Siebert (sÍmbolo em

vermelho). Seta maior indica o sentido de movimento da geleira.
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V -FENOMENOS GLACIAIS E A EVOLUçAO TECTONO-SEDIMENTAR DO ARCO DE
PONTA GROSSA

v.l - Evolução tectono-sedimentar do arco de ponta Grossa
Uma das questÕes investigadas na presente dissertação refere-se ao

esclarecimento da paleogeografia e paleofisiografia da área do arco de ponta Grossa e
suas relaçöes com a história glacial neopaleozóica. Esse estudo foi inicialmente motivado
pela profusão de superfícies e pavimentos estriados glacialmente que ocorrem na área,
tanto sobre o embasamento Devoniano, quanto sobre e intraformacionais em rochas do
Subgrupo ltararé e a suposta faciologia glacial terrestre dos diamictitos associados as
formas de terreno glácio-erosivas.

Frakes e Crowell (1972) e Santos et at. (1996) postularam a existência de um lobo
glacial do manto de gelo de windhoek, que atingiu o centro-sul do Estado do paraná
(lobo Paraná) movimentando-se de sul para norte, sobre a ârea do atual arco de ponta
Grossa.

A morfologia atual do arco de Ponta Grossa foi, entretanto, adquirida
principalmente no Mesozóico, estando associada ao vulcanismo básico juro-cretácico
(Formação Serra Geral). Contudo, existem evidências de um comportamento positivo
pré-Mesozóico da regíão (Santos, 1987). A elevaçäo tectônica da âreadeve, portanto, ter
alterado a configuraçåo da margem neopaleozóica da Bacia do paraná. Como resultado,
as reconstituiçÕes paleogeográficas mostram a situaçäo aparentemente estranha do lobo
Paraná, movendo-se no sentido S-N, obliquamente ao eixo do atual arco de ponta
Grossa.

Vários autores demonstraram a ocorrência de "alinhamentos estruturais,,
correspondentes a falhas SE-NW cortando a área do arco de ponta Grossa (Medeiros ef
al', 1971; Vieira, 1973: Ferreira et a|.,1981; Ferreira, 1gB2). Segundo Santos ef a/. (1g96)
e Eyles et al' (1993), esses falhamentos ter-se-iam movimentado diferencialmente
durante o Paleozóico e Mesozóico, provocando o deslocamento lateral de áreas
rebaixadas e elevadas (chamado de estilo piano keyboard). Tendo em vista o controle
exercido pela topografia sobre a dinâmica das massas de gelo, torna-se relevante tentar
entender as características de relevo e fisiografia da área de estudo em relação a
paleogeografia glacial e, nesse contexto, a formaçåo, preservação e exumaçäo da
paisagem glacial erosiva neopaleozóica.

A pesquisa fundamenta-se no exame comparativo de dois tipos de dados
geológicos:

. ¡-, ,^l -74 > i¡ns¡I;tr;;:1 ..,01r1,Í,,.|n, - u.",uLrt..¡JcUA..-
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i) mapas de isoespessura da Formaçäo Furnas e do Subgrupo ltararé totais e

relat¡vos aos intervalos bioestratig ráfrcos em que se subdivide a segunda unidade; e

ii) curvas de subsidência da Bacia do Paraná, relativos ao Subgrupo ltararé,

elaborados a partir de dados de poços de sondagens.

A comparação entre os mapas de ¡soespessura total do Subgrupo ltararé de

Northfleet ef a/. (1969), Santos (1987); Zalân et ai (1990) e Santos ef al (1996),

demonstra, apesar das nítidas diferenças entre eles, que o arco de Ponta Grossa teve

função impoftante na sedimeniaçäo durante o permo-carbonífero. Perfis de variação cle

espessura, na regiäo central e porção sul do arco de Ponta Grossa, mostram que a
primeira área sofreu subsidência mais intensa (Fig. V-1), fato este observado nos quatro

trabalhos llstados. Northfleet ef a/. (1969), foram os primeiros a apontar que os

sedimentos do Subgrupo ltararé depos¡tados sobre o arco cle ponta Grossa, por serem

mais arenosos do que nas duas depressões laterais ao arco, ao sul de São paulo e norte

de Santa Catar¡na, sugerem origem continental.

Medeiros et al. (1971), subdividem o Subgrupo ltararé em 3 (três) grandes

intervalos (inferior, médio e superior) e propõem a existência de feiçöes paleoestruturais,

através de mapa de isoespessura, orientadas na direçäo NNW-SSE, que representariam

a paleotopografia da superfície pré-ltararé (Devoniano + Embasamento).

O intervalo inferior corresponderìa ao intervalo b¡oestratig ráf¡co G de Daemon e

Quadros (1970) (Carbonífero Superior - Estefaniano.) Segundo os autores os sed¡mentos

correspondentes eståo ausente na região sudeste da bacia, devjdo à açäo erosiva clas

geleiras, cujo deslocamento SE-NW é ¡ndicaclo pela or¡entaçäo de estrias glaciais

descritas por Bigarella et al. (1967). Já o intervalo médio, em cuja base encontram-se

corpos de arenito fluv¡al, em forma de canais alongados, sinuosos, de grande porte, como

o arenito Lapa (França ef a/., 1996; Canuto ef a/., 1996; 1997; Trosdtorf Jr., 1998; 2000),

corresponderia ao intervalo bioestratrg ráfico H de Daemon e Quaclros (1970). Medeiros ef

al. (1971), indicam ainda que nesta época ocorreu o surgimento do arco de ponta Grossa

como uma fe¡ção bastante at¡va na Bacia do Paraná, influenciando a sedimentaçáo e

provocando erosåo e näo deposição. Esta interpretaçäo é adotada por Daemon e

Quadros (1970) e posteriormente corrfirmada por Santos ('1987).
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Vieira (1973) propôs, pioneiramente, a ocorrência de comportamento estrutural

d¡ferenciado na região do arco de Ponta Grossa, subdividindo-a em quatro regióes/faixas,

separadas por três grandes zonas de falhas: Rio Alonzo, São Jerônimo-Cur¡uva e Serra

da Fartura. Segundo o autor, ao longo da história geológica da região registra-se,

entretanto, uma única fase tectônica ocorrida nos primórdios do período Cretáceo, sendo

os períodos precedentes caracterizados apenas por movimentos ascensionais e

descendentes localizados. Essas idéias diferem das de Northfleet ef a/. (1969), segundo

os quais o arco de Ponta Grossa teria sofrido o máximo arqueamento no Permiano

inferìor, afetando principalmente a distribuiçäo dos sedimentos do Subgrupo ltararé.

Ferreira (1982) subdivide o arco Ponta Grossa em três segmentos principais,

separados pelos alinhamentos estruturais detectados a part¡r de dados aeromagnéticos e

geológicos (Fig. V-2). O limlte setentrional do arco de Ponta Grossa seria representado

pelo Alinhamento Estrutural de Guapiara, definido por Ferreira ef al. (1981). A regiáo

central da estrutura seria l¡mitada pelos alinhamentos de São Jerônimo-Curiuva e Rio

Alonzo (Fig. V-2), e caractetizada por alta concentraçäo de diques básicos, que se

estendem até aos terrenos pré-cambrianos a leste. O limite meridional do arco de Ponta

Grossa, por sua vez, é representado pelo Alinhamento Estrutural do Rio Piquir¡. Segundo

A, Bartorelli (¡nformaçäo verl:al apud Ferreira, 1982) o alinhamento corresponde a

extensa zona de falhamentos transcorrentes.

Pelo acima discutido vê-se que até o final do Permiano lnfenor, toda a área entre

os al¡nhamentos de Säo Jerônimo-Cu riúva e R¡o Alonzo, corresponderia a um alto

estruiural que compartimentava a bacia na regiäo hoje ocupada pelo arco de Ponta

Grossa, separando uma zona ma¡s subsidente ao norte (sub-bacia de São paulo) e a

sub-bacia em Santa Catarina e Paraná, ao sul.

A interpretaçáo de Ferreira (1982), apesar de calcada em mapas de isoespessura

de diversos autores, deve ser considerada com cautela, já que o autor util¡za somente

dados referentes à espessura total dos sedimentos do Subgrupo ltararé. Uma análise

minuciosa da história da subsidência neopaleozóìca pode ser feita através do

mapeamento de isoespessura dos intervalos bioestrat¡gráficos do Subgrupo ltararé.

Dados apresentados por Daemon e Quadros (1970), para o ¡ntervalo lr (Fig. V-3C)

demonstram que a região posteriormente ocupada pelo arco de Ponta Grossa contém

depósitos formados nesse intervalo.
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Medeiros et al. (1971) também confirmam o desenvolv¡mento de duas sub-bacias

separadas pelo arco de Porto Uniäo (ENE-WSW), poucos quilômetros ao sul do

Alinhamento Estrutural do Rio Alonzo, na regiäo entre Porto Uniäo e Canoinhas. Segundo

eles a regiåo entre os Alinhamentos de São Jerônimo-Curiuva e Rio Alonzo, apesar de

apresentar menor taxa de subsidência, não seria o divisor entre as duas sub-bacias,

como preconìzado por Ferreira (1982), situando-se este mais ao norte.

Fúlfaro ef a/. (1980), concluem que a reaglutinação e sutura de placas durante

formaçåo do Supercontinente Pangea, no Carbonífero, provocou um soergu¡mento

generalizado na Bacia do Paraná, causando o falhamento do Grupo Paraná (Devoniano)

e erosão de parte não estimada da coluna sedimentar, durante todo o Carbonífero

lnferior. Sendo assim, o eixo deposicional da bacia deslocou-se mais para o norte,

lntervalo
b¡oestrat¡gráfico

f oireçao ae
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localizando-se entre os al¡nhamentos de São Jerônimo-Curiúva (Vieira, 1973) e do Rio

Tietê (Saad, 1977).

Segundo os mesmos autores, ao redor do atual arco de Ponta Grossa, observa-se

nítido controle deposicional exercido por alguns alinhamentos à época da deposição, bem

como um centro dispersor de sedimentos da Formaçåo Rio Bonito.

Fúlfaro el a/. (1980), ainda argumentam que o início do permocarbonifero (Série

Tietê lnferior) guarda forte controle dos limites das antigas calhas aulacogênicas,

precursoras da Bacia do Paraná, como indicado pela distribuição e maior espessura de

sedÍmentos na direçåo NW - SE (Fig. V-a). Essas feiçöes também estáo nitidamente

visíveis no mapa de isoespessura do intervalo G (Sakmariano) de Santos (1987), (Fig. V-

5A)

Santos (1987), f az uma análise detalhada da sedimentaçäo permo-carbon ífera na

Bacia do Paraná com base em dados de poços perfurados peia PETROBRÁS e

PAULIPETRO, com referênc¡a aos intervalos bioestratig ráficos G, H, l1 ê 12,a, effi Çue

Daemon e Quadros (1970) subdividem o Subgrupo ltararé,

Para Santos (1987), a região atualmente ocupada pelo arco de Ponta Grossa foi

sede de intenso tectonismo, atuando como fonte de sed¡mentos para o Subgrupo ltararé

no intervalo G. Segundo o autor a sedimentação do Subgrupo ltararé/Grupo Aquidauana,

neste intervalo, foi de natureza predom inantemente continental. As porções norte,

nordeste e oeste da Bacia do Paraná, durante o intervalo H (Fig. V-58), permaneceram

elevadas e provavelmente submetidas a processos de erosäo. Sendo assim, sobre o arco

de Ponta Grossa, o intervalo l1 repousa diretamente sobre o G (Fig. V-6).

Santos ef ai. (1996) aponta a existência de alto estrutural localizado na área do

futuro arco de Ponta Grossa que teria servido de barreira parcial para a transgressäo

marinha vinda de sul, durante o Permiano inferior. Esta interpretação vem, pelo menos

em parte, de encontro ao afirmado por Ferreira (1982), com a diferença que o arco de

Ponta Grossa ser¡a "uma barreira parc¡al" ao avanço da transgressão marinha e näo um

"alto estrutural" que barrasse totalmente o mar neopaleozóico presente na Bacia do

Paraná. Para Santos (1987), a sed¡mentação durante o intervalo bioestratig ráfico 11 (Fig.

V-5C) foi de natureza predominantemente subaquática em grande parte da Bacia do

Paraná, sendo a região interna da bacia coberta por um mar ep¡continental, que

representa o evento transgressivo iniciado durante a deposição do ¡ntervalo G e ampliado

durante o H. Durante o intervalo 12,4 (Figs, V-5D e V-6) o processo de deglaciação iniciado

no intervalo lj se acentua e expande geog raficamente.



Figura V-4: lsoespessura do ltararé inferior (Fulfaro et a/., 1980). Setas ¡nd¡cam sentido de

movimento do gelo na área.



A - lntervalo bioestratigráfico G

C - lntewalo bioestratigráfico I,
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Figura V-5: lsoespessuras dos intervalos bioestratigráficos do Subgrupo ltararé (Santos, 1987).

Linhas indicam localizaçäo das seçÕes medidas no eixo e flanco sul do arco de Ponta Grossa

(Curvas de variaçäo de espessura da Fig. V-7).

Recente análise da história da subsidência da Bacia do Paraná apresentada por

Quintas ef a/. (1999), através de técnicas de backstripprng e modelagem termo-mecânica,

levou ao reconhecimento de três descontinuidades significativas nas curvas de

subsidência da Bacia do Paraná, que sugerem 3 (três) eventos distensivos.

O primeiro evento ocorreu há aproximadamente 440 Ma., que pode ter sido

responsável pela deposição das seqüências siluriana e devoniana; o segundo teve inicio

dentro do intervalo da discordância Neodevoniana/Eocarbonífera, cessando por volta de

296 Ma. com o início da sedimentaçäo do Subgrupo ltararé, sendo, provavelmente,

{.
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das seqüências permo-carbonÍfera, triássica e

terceiro evento, associado a Formação Serra Geral,

é responsável pela deposição da seqüência vulcånica

B ¡r.udo sul-rio grondense

Figura V-6: Seçöes cronoestratigráficas do Subgrupo ltararé referentes aos intervalos

bioestratigráficos G, Hr-¡, lr e l2-a de Daemon e Quadros (1970). Notar a ausência de sedimentos

no intervalo H1-3 rto poço 2-O-1-PR, perfurado sobre o arco de Ponta Grossa e a gradual expansão

da sedimentação em direção ao escudo sul-riograndense. lT: Subgrupo ltararé; RB: Formação Rio

Bonito; PL: Formaçäo Palermo (Modificado de Santos ef a/., 1996).

Segundo Quintas et al. (1999), nos mapas de isoespessura das formações

sedimentares (Zalán et a|.,1990 e 1991) percebe-se que as curvas de sedimentação são

interrompidas nas vizinhanças do arco de Ponta Grossa, sugerindo que essas formações

foram depositadas normalmente e, com o soerguimento do arco, sofreram erosão. Esta
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interpretaçáo, assim como a de Ferre¡ra (1982), está grandemente simplificada, pois leva

em consideraçäo apenas os dados obtidos a partir dos mapas de isoespessura total do

Subgrupo ltararé. Uma rápida análise nos mapas de isoespessura dos intervalos

bioestratig ráficos de Daemon e Quadros (1970) e Santos (1987), como já comentado

acima, revela uma história tectônica bastante complexa, rica e de resultados

deposicionais os mais variados.

Quintas et a/. (1999), calcularam as taxas médias de subsidência total e tectônjca

observadas para o Subgrupo ltararé, aproximadamente 26 e 14 m/Ma., respectivamenie.

Segundo os autores, no Devoniano, com o iníc¡o de um processo convergente

eslabelecido pela subducção de uma placa juvenil sob a placa mais velha, há o

desenvolvimento do arco de Assunçäo e a restriÇäo do mar devoniano. A convergência

culmina com o fechamento do proto-Pacífico e, consequentemente, o soergu¡mento da

regiåo atualmente ocupada pela Bacia do Paraná e o desenvolvimenio do hiato do

Carbonífero lnferìor (Zalán ef a/., 1990).

Com o resfriamento da zona de colisáo, dá-se início a primeira deposição

continental da seqüência permocarbon ífera. As sedimentações marinhas subseqüentes

(Subgrupo ltararé e outras), marcam a reativaçäo da zona de subducçäo, criando,

possivelmente, na Bacia do Paraná, um amb¡ente de distensão retro-arco, dominado por

falhas norma¡s e subsidência.

Contudo, este t¡po de interpretação, quanto ao ambiente tectônico reinante em

uma bacia intracratônica como a do Paraná, deve ser considerada com cautela,

principalmente quando consideramos a extensão da Bacia do Paraná e sua distância em

relaçäo a zona de subducção.

V.1 .1 - Dados adicionats

Para uma compreensão mais clara do comportamento tectôn¡co do arco de Ponta

Grossa, durante a sedimentaçäo do Subgrupo ltararé, foram construídas seções

mostrando a variaçäo de espessura do Subgrupo ltararé, semelhantes as referidas no

iníc¡o deste capítulo, sendo uma no eixo do arco de Ponta Grossa e outra em seu flanco

sul, para cada intervalo bioestratigráfico estudado por Santos (1987). (Fig. V-7.)

Como já comentado, o e¡xo do arco de Ponta Grossa e seu flanco sul, tiveram

comportamento tectônico distinto durante o Permo-Carbonífero. No intervalo

bioestratig ráfico G, o e¡xo central sofre subsidência mais acentuada que sua porção sul,

onde estaria localizado um dos três lobos glaciais identificados por Santos ('1987).
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No intervalo H observa-se a inversão tectôn¡ca na regiäo, o flanco sul tornando-se

subsidente e o eixo do arco de Ponta Grossa constituindo um alto estrutural onde não

ocorreu deposição, mas erosão. No intervalo 11 nova mudança ocorre no quadro

paleogeográfico, o eixo central tornando-se subsidente e o flanco sul, apesar de ainda

subsidente, apresenta maior estabilidade. O intervalo lz,a mostra mais uma mudança na

paleogeografia da área, o eixo central volta a elevar-se e, provavelmente, contribui para

os depósitos flúvio-deltaicos da Formaçåo Rio Bon¡to, enquanto que o flanco sul do arco

apresenta uma acentuada taxa de subsidência.

Duas curvas de subsidência (Fig. V-8) elaboradas a partir dos poços 2-O-'1-PR e

2-CS-.1-PR, localizados na regiäo central do arco de Ponta Grossa e em seu flanco sul,

respectivamente, mostram, ass¡m como as curvas médias da Figura V-7,

comportamentos diferentes entre o eixo centraì do arco e seu flanco sul.

Como pôde ser observado pelos dados acima enumerados, a tectônica pré-

Mesozóica da região atualmente ocupada pelo arco de Ponta Grossa encerra grandes

controvérsias e até incoerências entre os diversos autores apontados. Entrementes,

algumas conclusöes e hipóteses podem ser emitidas:

i) a região ocupada atualmente pelo arco de Ponta Grossa tem uma história

tectônica pré-Mesozóica de grande importância na configuraçäo da Bacia do Paraná, fato

este já descrito por outros autores;

ii) o arco de Ponta Grossa, no neopaleozóico, alternou épocas de subsidência e

elevaçäo (Santos, '1987; Eyles et a|.,1993);

ii¡) a região central e o flanco sul do arco de Ponta Grossa tiveram comportamentos

diferentes no tempo geológico, decorrentes de diversos alinhamentos estruturais de

direçäo NW, que compöem o arco de Ponta Grossa;

iv) a análise executada revela a possível existência de áreas emersas durante

parte da sedimentaçåo do Subgrupo ltararê (intervalos G e H);

v) a ocorrência maciça de superfícies estriadas no flanco sul do arco, está

relacionada ao processo de subsidência imposto após o ¡ntervalo bioestratig ráfico H para

esta regiao do arco, preservando as estruturas ali formadas, provavelmente, durante o

intervalo G e, no mais tardar, no início do H; e

vi) o paleodeclive da regiåo, de maneira geral, foi sempre de suì para norte,

corroborando com as indicaçóes de paleofluxo do lobo Paraná.
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Figura V-7: Curvas médias do eixo central e flanco sul do arco de Ponta Grossa dos intervalos

bioestratigráficos G, H, l1 e 124. Dados extraldos de Santos (1987).
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F¡gura V-8: Curva de subsidência do Subgrupo ¡tararé, nos poços 2-CS-1-PR (flanco sul do arco

de Ponta Grossa) e 2-O-1-PR (eixo do arco de Ponta Grossa).

V.2 - Feições glaciais no contexto da evolução geológica do arco

Ëm capítulos anteriores, os produtos e processos de erosåo e deposiçäo

ocorrentes na regìäo em estudo foram analisados e inierpretados com vistas à

reconstituiçåo das condìçöes glaciais em que as feiçÕes se formaram, através da ação do

lobo Paraná.

Conforme vimos, a assembléia de formas de terreno erosivas (pavimentos e

superfícìes estriadas) e deposicionais (tìlls, morainas) configuram uma paisagem glaciada

(glacial landscape, Bennett e Glasser, 1996), exumada e amplamente exposta no flanco

sul do arco de Ponta Grossa. A distribuição das diferentes formas de terreno são, como

discutido, controladas pela geleira, tanto espacial quanto iemporalmente, por variáveis,

tais como: velocidade, espessura, regime térm¡co, balanço de massa, além da geologia e

topograf¡a do substrato subglacial.

Diferentemente das descrìtas do Pleistoceno ou atualmente existentes nas altas

latitudes ou alt¡tudes, formas de terreno erosivas e deposicìonais glac¡ais no registro pré-

pleistocênico estão preservadas em bacias sedimentares. Desse modo, estão elas

sujeitas à subsidência e cobertura por depósitos mais jovens, que podem incluir camadas

marinhas formadas durante fases transgressivas pós-glaciais.
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A caracterização da área de estudo como uma paisagem glac¡ada neopaleozóica

susclta, portanto, três questóes de enorme interesse relacionadas ao seu contexto

geológico, em particular no quadro da história tectono-sedimentar do arco de Ponta

Grossa, a saber:

i) a natureza da superfícìe pré-glacial;

ii) a preservação geológica da paisagem glacial; e

iii) os processos geológicos relacionados à exumação e exposição atual da

superfície.

Estes aspectos seråo abaixo discutidos brevemente, com base em dados

coletados em campo e os da literatura disponíveis.

V.2.1 - Natureza da superfície pré-glacial

A instalação das gelerras da glaciação neopaleozóica que afetaram a Bac¡a do

Paraná foi precedida por unr longo intervalo erosivo, abrarrgendo do final do Devolriano

até o Carbonífero inferior. Esse extenso e intenso periodo de denudaÇão e

"peneplan ¡zação", com cerca de 60 Ma. de duraÇão, sucedeu a elevação epirogênica

pós-devoniana de toda a plataforma brasileira (Milani, 1997; Zalán et al., 1991).

Corresponde a superfície erosiva, geologicamente, à discordância regional que (hoje)

separa as megasequências ou ciclos transgressivos regressivos eopaleozóico e

neopaleozóico da Bacìa do Paraná (Zalán et al., 1991;Milani, 1997).

No interior e na margem leste da Bacia do Paraná, a superfícre de discordância ou

"peneplano" trunca uma variedade de terrenos pré-cambrianos, eopaleozóicos e meso e

neodevonianos, profundamente arrasados, conforme evidencia o grau de metamodismo

de rochas que aÍ ocorrem (Santos, '1987). Corrobora esta interpretação a composição dos

minera¡s pesados de arenitos do Subgrupo ltararé, estudados por Wu (1989), indicativos

de proveniência de rochas de facies metamórfica de médio a alto grau ocorrentes na

margem leste da Bacia do Paraná.

lnexistem dados adequados para caracterizar topog raficamente a superfície

erosiva pré-ltararé. A variedade de litologias afetadas pelo processo erosivo é

compatível, entretanto, com a existência de significativas irregularidades do terreno e

relevo moderado. lgualmente ìnsegura é a estimativa da pendente regional, Uma

indicação indireta da inclinação da superfície deriva de mapas de superfície de tendência

de espessuras do Subgrupo ltararé (Fulfaro, 1971), que sugerem um paleodeclive da

ordem de 1n ou menor,



115

As geleiras que atingiram a Bacia do Paraná no neopaleozóico, a partir de um

centro glacial situado no sudoeste africano (Santos el a/., 1996; Eyles, 1993, Frakes e

Crowell, 1 972; Croweì1, 1999), movimentaram-se, portanto, sobre uma superfícre

grandemente aplainada, porém geologicamente heterogênea.

Crowell (1999) chama a atençäo para o fato de uma bacia sedimentar afastada do

interior continental, onde uma calota/manio de gelo está se formando, provavelmente,

não dispõe do registro sedimentar inicial e final da glaciação. No quadro desse modelo

evolutivo, os primeiros sedimentos a atingirem a área subsidente seriam, provavelmente,

de natureza flúvio-glacial e desprovidos de qLralquer evidência da açäo da geleira. As

características do pacote sedimentar basal do Subgrupo ltararé, correspondente ao

intervalo bioestratig ráfico G da Bacia do Paraná, interpretado como de origem cont¡nental

(Daemon e Quadros, 1970i Santos, '1987; Santos ef a/., 1996) pode ser compatível com o

modelo de Crowell (1999). Este fenômeno pode também, pelo menos em parte, explicar o

retardo no ¡nic¡o do registro da glaciação na Bacia do Paraná, em comparaçäo com as

bacias glaciadas neopaleozóicas dos Andes (Eyles, 1993). Este autor sugere a
subsidência tardia da bacia, que permitiu a acomodação e preservaçäo dos depósitos

sedimentares glaciais, que ter-se-ia iniciado somente quando esforços tectônicos gerados

na margem ocidental ativa da América do Sul transmitiram-se intraconiinentalmente,

reativando estruturas do embasamento e levando à subsidência da área da bacia

(Oliveira, 1989; Eyles, 1993).

Ainda no contexto das idéias acima, é possivel que a superficie de discordância

pré-ltararé tenha sofr¡do extensa açäo erosiva glácio-fluvial, antes de ser atingida pela

margem lobada do manto de gelo de Windhoek (Santos ef a/., 1996). Embora o registro

sedimentar subaéreo dessa fase possa ter s¡do posteriormente destruído por erosão

subseqüente, parte dele, possivelmente, passou a se acumular na Bacia do Paraná,

durante fase de subsidência aceleracla ocorrida no neopaleozóÍco (Oliveira, '1989; Eyles

ef a/., 1993).

Conforme já discutido, a discordância erosiva pré-ltararé, na área de estudo,

desenvolve-se sobre aren¡to da Formação Furnas, O lobo glacial Paraná que afetou o

arco de Ponta Grossa deslocou-se, pois, sobre um assoalho consolidado, litologicamente

homogêneo, formado por arenilo de acamamento em disposiçäo horizontal,

remodeìando-o. Embora essencialmente plana, em âmbito regional, a superfície poderia

conter zonas de fraqueza, provavelmente controladas por fraturas/falhas, ao longo das

quais a erosão glacial incidiu mais intensamente, Esses locais ou "vales pré-glaciais"

contém hoje espessuras significativas de rochas do Subgrupo ltararé, como é o caso da

área da Colônia Witmarsum e de Säo Lr-¡ís de Purunã.



Questôes relac¡onadas a preservação geológ¡ca contemporânea à gênese das

formas de terreno já foram sufic¡entemente discutidas no Capítulo lll. Nesta seção

focaremos aspectos relacionados à evoluçäo tectono-sed imentar da porção sul do arco

de Ponta Grossa e a preservação dessas estruturas. Outros aspectos relacionados aos

ciclos deposicionais (transgressäo - regressäo) registrados na seqtiência sedimentar

permo-carbonífera, também seråo avaliados.

Tendo por base as informações disponiveis na seçäo V.1 (Evoluçåo tectono-

sedimentar do arco de Ponta Grossa), algumas cons¡derações a respeito da influência da

evoluçäo lectônica da regiäo na preservaçäo da paisagem glacial podem ser feitas.

A porçáo sul do arco de Ponta Grossa, durante o intervalo b¡oestratigráfico G,

corresponde a uma regiäo relativamente elevada, de baixa taxa de subsÍdência, enquanto

o e¡xo da estrutura mostra significativa subsidência (Figs. V-7 e V-8). Neste contexto

inicial da deposìção do Subgrupo ltararé na área, há o cond¡cionamento do fluxo glacial

de sul para norte.

Nos intervalos bioestratigráf¡cos seguintes (H, 11, 12 3), principalmente no intervalo

H, o flanco sul do arco de Ponta Grossa é submetido a um intenso e contínuo processo

de subsidência, que acarretou um rápido avanço marinho sobre a regiäo (transgressäo

marinha). Sendo assim, espesso pacote de sedimentos glácio-marinhos é depositado

sobre a superfície glaciada, que desta forma e através da própria diagênese da bacia,

ajudou a preservar a paisagem glacial.

Ciclos deposicionais e estratigráficos

Um dos objetivos que nortearam a presente d¡ssertaçâo, foi o de apresentar as

várias questöes aqui abordadas em um amplo espectro de escalas de trabalho (reg¡onais

e de detalhe), visando fornecer o quadro mais compìeto possível da glaciaçäo

Gondvânìca que atingiu a área sul do arco de Ponta Grossa. Tendo este princípio em

destaque, foi elaborada a Fìgura V-9, a qual tendo como base a coluna 1, gentilmente

cedida pelo Prof. Dr. J.R. Canuto, fez-se, tentativamente, correlaçôes com as colunas 2 e

3, que ilustram seçöes medidas na regiåo da colônia de Witmarsum.

A coluna 1 mostra apenas 4 das 7 seqüências de 3" ordem identrficadas por

Canuto (2001) e os diversos tratos de sistema associados. A coluna 2, onde há o

empilhamento da sucessão exposta em Wìtmarsum, foi correlacionada à primeira e parte

da segunda seqüência de 3" ordem descrita por Canuto op. cli., juntamente com alguns

tratos de sistema, que estäo assinalados na coluna 2.

V.2.2 - Preservação geológica da paisagem glacial

116



; SI

r- sMr
o
o

= .-

o

>5M
o

s,

s.

tgt
rgi

ti

MB MA

collna (1) moclricacla cie cãnuto (2001) ...

I,Þ]GI]N DA

FF Formação Furnas

ST SLrperfície Transgressiva

SMI - Superfície de l\¡áxima lnL¡nclação

TSMB - Trato de Sistema de Mar Baixo
TST - Trato de Sistema -fransgressivo

TSMA - Tralo de Sislêma de l\,4ar Alfo

s,

,r,1

,:, 
i

¡l
rl

s,
r '100

I

I

MB - Mar Ba¡xo

MA - Mar Alto

t¡ ÃrI I Diåmi.tilò iren.s.t4l
f': __ -i r
| | 

Di¡mrctiro cilto .lr! oso

L - | Arenro¡¡o

l: :.t l o*""'uo"h t, .l
I r.']l o'"" 

" 
***l: .l

ii:::"11 **. -*"'**-

Figura V-9: Correlação dos ciclos estratigráficos do Subgrupo ltararé presentes na área

Co una 2

ììi::¡.; Eslrâli¡caçäo crrzada acanâ a(la

.+ Fskaliircaçáo cr'lrzad¿ de barxo àngülo

,Þ Superficie erosiva



118

A seçåo inicia-se com um trato de sistema de mar baixo (TSMB), caracterizado,

princ¡palmente, pela presença de diversas superfíc¡es e depósitos erosivos (superficie

estriada, tilito de alojamento, tilito de deformação etc.), apontadas na coluna 3, que

detalha os d¡am¡ctitos expostos na coluna 2. Adma deste, ocorrem os tratos de sistema

transgressivo (TST), caracterizado por areias de plaiaforma mar¡nha rasa, e, talvez, o de

mar alto (TSMA), visto que a superfície de máxima inundaçäo (SMl) náo está bem

caracter¡zada nesta seçåo.

Subindo estrat¡graficamente, passa-se para a porçäo basal da 2'seqüência de 3"

ordem identificada por Canuto (2001), caracterizada por sedimentos depositados em

ambiente terrestre (lacustre, subglacial etc.) e estruturas relacionadas a clima periglacial

(wedges de areia e composto).

Uma questäo que surge do exame da Figura V-9 refere-se aos fatores que

controlaram a deposiçäo dos ciclos descritos e como eles se relacionam. As seqùêncìas

propostas por Canuto (200'1) e suas características, estäo provavelmente associadas a

movimentações tectônicas do arco de Ponta Grossa no neopaleozóico, podendo elas

estarem ligadas ou náo à g lácio-isostasia.

As colunas 2 e 3, apesar de também estarem sujeitas aos movimentos tectônicos

do arco, apresentam ciclos deposicionais de menor ordem. O principal controle desses

cicios foi, provavelmente, o próprio lobo Paraná. Os sucessìvos episódìos de avanço e

recuo da geleira estäo associados a variaçöes da dinâmica glacial, produzindo condiçöes

propícias para o empilhamento de pacotes de diam¡ct¡to e rochas associadas (Cap. lV).

Um exemplo disto é o desenvolv¡mento de condiçöes climáticas per¡glacia¡s na

região de Witmarsum (Cap. lV), que só foi possivel graças a retirada da geleira, pelo

menos por um período, daquela região. A que distânc¡a se localizava a frente glacial não

é possível determinar peìos dados disponíveis, pois clima periglacial pode-se formar em

áreas muito distantes e sem relação direta com frentes glaciais. Contuclo, pela latitude ern

que se encontrava a Bacia do Paraná durante a glaciação Gondvânica, é possível se

imagrnar que a frente da geleira näo se encontrava muito distante.

A ¡nter-relação desses controles estratig ráficos/depos¡cionais (movimentos

tectônicos e d¡nâm¡ca glacial) pode ser observada através das grandes transgressóes

marinhas que afetaram o flanco sul do arco de Ponta Grossa. Na área da Colônia

Menonita de Witmarsum é representada pelos bancos de arenito de plataforma marinha

rasa, e na seçäo de Palmeira pelos folhelhos com clastos caidos. A combinaçäo de

movimentos tectônicos negativos e o recuo da geleira propiciaram as condiçôes

necessárias para a ráp¡da subida do nível do mar e, conseq uentemente, a deposição e o

empilhamento dessas fac¡ologias.



Uma das características que mais chamam a atenção na região estudada, é a
enorme abrangência em área das formas de terreno analisadas, cerca de 1.500 km,, não

existindo nenhum outro análogo pré-pleistocênico no mundo que se iguale ao exemplo

brasileiro. Sendo assim, faz-se necessário explicar com se deu a exumação e exposjção

de uma área tão ampla,

Com certeza a exumação dessa superfície glaciada está intimamente relacionacla

à evolução tectônica do arco de Ponta Grossa, e mais espec¡f¡camente ao arqueamento
juro-cretácico da regiäo. O arqueamento da área, assoc¡acJo ao extenso evento extrus¡vo

Serra Geral, forneceu cond¡Çöes propícias para que ocorresse a exumação da superfície

glaciada. A frente erosiva produzida após o arqueamento mesozóico chega a alcançar,

em seu ponto de ma¡or exlensão, mais de 300 km, b¡selando desde rochas clo

embasamento cristalino (arqueanas e proterozóicas) até de toda coluna paleozóica,

inclusive rochas permo-carbon íferas, onde se encontram os depósitos e formas de

terreno estudadas nesta dìssertação.

V.2.3 - Exumação e exposiçáo atual da supe¡fície glaciada
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vt -cARAcrERísrcns Do LoBo cLActAL paReruÁ

A glaciaçäo neopaleozóica no flanco sul do arco de Ponta Grossa tem sido

associada à ação de um lobo glacial do manto de gelo de Windhoek, o lobo glacial

Paraná (Frakes e Crowell, 1972; Santos ef ai., 1996). Essa massa de gelo foi postulada

principalmente com base na or¡entação das estriaçöes glaciais, cujo padrão é, nessa

região, distinto do encontrado em outras partes da margem leste da Bacia do Paraná. As

dificuldades do uso de estriaçöes glaciais na reconstruçåo do fluxo de gelo regional já

foram comentados anterlormente e serão tratadas com mais pormenores na discussäo

referente a paleogeografia neopaleozóica.

A grande quantidade de dados disponiveis na área de estudo, particularmente as

referentes às formas de terreno subglaciais erosivas e deposicionais, oferecem também

uma oportunldade de inferir alguns parâmetros glaciológicos do lobo Paraná. Alguns

desses aspectos foram já abordados em conexäo com as discussöes sobre origem das

formas de terreno. Nesta oportunidade, pretende-se integra-los, juntamente com novas

observaçöes e dados, no sentido de compor um quadro geral, embora preliminar, das

características e do comportamento da massa de gelo que atuou nesta parte da BacÌa do

Paraná, O exercício leva ainda em conta as reconstruções paleogeog ráficas da glaciação

na Bacia do Paraná de outros autores (Frakes e Crowell, 1972; Santos, 1987; Santos ef

a/., .1 996).

As assembléias de formas de terreno glaciais erosìvas e deposicionais ocorrentes

na área (Cap. lll), constituem informaçöes básicas para a presente discussäo. Outros

aspectos importantes referem-se às relaÇöes estratigráficas entre estas assembléias e

outros elementos documentados na região (Caps. lV e V). Dentro de um manto de gelo,

diferentes assembléias de formas de terreno ocorrem em diferentes locais e, portanto,

podem se superpor durante o avanço e recuo do gelo. O controle estratigráfico é, pois,

necessário na interpretação de seqüências de sedimentos verticais, no contexto da lel de

Walther.

Tendo em vista as consideraçôes acima, algumas generalizações podem ser

feitas a respeito do lobo Paraná:

a) com base na paleogeografia interpretada do manto de gelo de Windhoek

(Santos ef a/. ,1 996), pode-se supor ter tido ele uma distribuição climática em que o centro

da glaciaçåo situar-se-ia em condìções continentais, na Áfr¡ca austral, enquanto a sua

extremidade ocidental, junto à margem leste da Bacia do Paraná, experimentava

condições marítimas.
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b) a margem lobada do manto de gelo, nestas condiçöes, deveria ter um

gradiente de balanço de massa elevado. Santos ef a/. (1996), por exemplo, propõem que

os lobos glaciais neopaleozóicos ter-se-¡am estabilizado em condiçóes de geleiras cle

maré, em contato com o mar que cobr¡a a Bacia do Paraná.

c) as assembléias de formas de terreno aqui discut¡das (Cap. lll) apontam

consistentemente a existência de condições de base quente no lobo glac¡al paraná, como

também concluíram diversos autores (Santos, .1987; Santos et at., 1996., Eyles et al.,

1993 e outros). A presença de água subglacial, associada a uma topografia apla¡nada,

favoreceriam rápìdo deslizamento (s/ldrng) de pequena espessura de geleira sobre as

rochas do substrato. Tendo como base o modelo descrito por Hallet (1979), a geleira

comportar-se-ia como uma "lixa" sobre o substrato, teria seu poder abrasivo proporcional

à velocidade de fluxo.

d) a variação estratigráfica notada no tamanho de sulcos e estrias, como é o
caso de Palmeira, pode indicar variaçäo na intensidade erosiva. O paralelismo das

feições lineares nos afloramentos estudados e a ausência de conjuntos cle estrias de

orientaçäo distinta, entrecruzantes sugere sua formação, em cada caso, por evento

erosivo ún¡co. A preservação das estruturas pode estar relacionada a recuo da geleira em

condições de base fria (Bennett e Glasser, 1996; Benn e Evans, '1998). Contudo, as

condiçöes climáticas maritimas impostas por sua prox¡midade da margem leste da Bacla

do Paraná, náo corroboram esta hipótese.

e) a presença de superfícies múlt¡plas e suas características (Palmeira, São Luís

de Purunã e Witmarsum) implica em alternância de fases de erosão planar e deposição.

Está situaçåo pode resultar de variaçöes do esforço de c¡salhamento basal da geleira

deslizando sobre substrato ¡nconsol¡dado ("deformável") ou, talvez, alternância de

períodos de fluxo ràpido da geleira, assoc¡ado a episódios de surge, acompanhaclo de

erosão, e períodos de menor velocidade de fluxo, em que ocorreria deposiçäo.

f¡ o lobo glacial Paraná apresentava, provavelmente, base relativamente plana,

condicionada pelo relevo arrasado e peneplanizado que predominava na região. No caso

de Palmeira, algumas pequenas protuberâncias na base da geleira seriam responsáveis

pela formaçåo de sulcos e estrias.

g) o substrato sobre o qual a geleìra se movimentou inicialmente é

reologicamente monótono, constituído por arenitos devonianos da Formação Furnas, de

disposição horizontal, dificultando a geraçäo de clastos e sua incorporação à base da

geleira (arrancamento glacial), pois apresentavam poucas descontinuidades e zonas de

fraqueza. Uma das evidências disso é o restrito número de clastos de arenito Devoniano

nos diamictitos, mesmo nos basais.
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h) o provável limite do avanço da geleira seria o mar neopaleozóico, que na

época ocupava o centro da Bacia do Paraná (Santos el al., 1996), pois o relevo näo

apresentava obstáculos para o avanço da massa de gelo, O lobo Paraná, em sua

extremidade marinha, ter-se-ia comportado como uma geleira de maré e, em parte,

aterrada na plataforma marinha. A geleira, provavelmente, näo formou uma plataforma

flt¡tuante de gelo, pois â mesma não se encontrava em posiçäo polar (Santos ef a/.,

1996).

i) seguìndo ainda o modeio de Hallet (1979), com a dìminuiçäo da velocidade de

fluxo do lobo Paraná, haveria condições para a deposiçäo das camadas de till subglacial,

que formariam o substrato, juntamente com os sedimentos pró-glaciais (flúvio-glaciais e

g lácio-lacustres), do segundo avanço da geleira.



VII - PALEOGEOGRAFIA E HISTÓRIA GEOLóGICA

Vários elementos obtidos na presente pesquisa säo relevanles para a

reconstituição do quadro geral paleogeográfico dos depósitos glaciais e história glacial da

parte sul do arco de Ponta Grossa.

Ëste incluem os segu¡ntes dados:

. padrão de fluxo regional do lobo glacial Paraná;

¡ estratigrafia glacial da área;

. ambienies deposicionais documentados;

. arcabouço lectono-sedimentar da região.

Todos esses aspectos foram já tratados separadamente nos capitulos

precedentes. Pretende-se agora tentar integra-los num quadro cons¡stente.

Vll.'l - Fluxo glacial

A interpretaÇáo do fluxo regional do lobo Paraná no flanco sul do arco de Ponta

Grossa, constìtui provavelmente o dado de Geologia Glacial mais ¡mportante para a
reconstituiçáo da paleogeografia glacial da área

Embora a orientaçäo das estr¡açöes glaciais sejam comumente usadas nesse

sentido, a ampla literatura disponível sobre o assunto (e.9., Embleton e King, 1975;

Benett e Glasser, 1996), alerta sobre as dificuldades envolvidas nessa interpretação.

Variaçöes na orientaçäo de estÍ¡as glaciais podem derivar de: a) fases glaciais distintas,

relacionadas com diferentes centros glaciais, b) presença de irregularidades no

embasamento; c) variaçäo na drenagem, relacionada com a presença de divisores de

gelo (rce devrdes); e d) mudanças na direção de fluxo durante fase de recuo glacial,

Esses problemas tornam às vezes difícil estabelecer uma estratigrafia glacial

correta em que as estriaçóes sejam claramente correlacionadas com os depósitos

glaciais associados. O quadro estratigráfico interpretado para a regiáo (Fig. Vll-1), leva

em conta essas questóes.

A interpretaÇão dessas ocorrências em termos de uma estrat¡grafia glâcial, exige,

portanto, um exame acurado das feiçÕes de caráter regional, já que estrias sobre o

embasamento e depósitos subglaciais podem ser produzidos durante um único avanço.

O estudo realizâdo refere-se ao padräo de fluxo regional da geleira, referentes às

superfícies de abrasäo le ll, as mais amplamente representadas na área.
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A fim de testar a possíveì existência de padrões distintos de fluxo, sugerida pela

simples observaçäo da distribuiçäo das estrias nos mapas dÌsponívers, os dados cle

direção coletados e os copilados da literatura foram tratados estatisticamente através do

programa Quickplot. lnicialmente foram tratados todos os dados disponíveis em um único

diagrama (Fig. Vll-2), onde pode-se observar que as direçöes obtidas variam entre NW e

NE (valor eþen 0,889). Evidencia-se também claramente a existência de duas

concentraçöes distintas de valores.

Em uma segunda etapa, as direçöes obtidas sobre o arenito Devoniano da

Formaçäo Furnas foram tratadas separadamente das coletadas sobre os sed¡mentos do

Subgrupo ltararé. Os resultados indicam que as estrias sobre os arenitos da Formaçåo

Furnas possuem direção predominante NW e as sobre sedimentos glaciogênicos do

Subgrupo ltararé, direçäo NE (valores elgen, respectivamente, 0,955 e 0,938). (Fig. Vll-

38)
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Com base nos dados obtidos, três hipótese de padrão de fluxo regional podem

ser inicialmente elaboradas:

a) fluxo glacial único, inicialmenle para NW, sobre o arenito Furnas, na parte sul

da área, infletindo-se para NE, no norte desta, sobre o Subgrupo ltararé. O esquema

implica em ocorrência de erosão e deposìção subglacial extensa, durante um único

evento de avanço da geleira, o que é altamente improvável;
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Figura Vll-3: A. lVlapa geológico comp¡lado de Fuck et at, 1 965; Muratori ef a/. ,1 965; palka ef

a/.,1966 e frein et al., 1965, com acréscimos, mostrando direçöes c1e estr¡as, paleocoÌrentes

(Furnas e ltararé) e fabric de clastos. B. D¡reção média das estrias sobre a FormaçãÕ Furnas e

Subgrupo ltararé. C. Or¡entação das estruturas do embasamento. Notar que estruturas do

embasamento podem ter condicionado o fluxo da geleira pela área.

b) os dois padröes de fluxo glacial corresponderiam, respectivamente, às

"glaciaçöes" R¡o do Salto e Cancela, propostos por Bigarella et al. (1967) e Fuck e

Bigarella ('1967), Esta hipótese é contrariada pela não constataÇäo de dois conjuntos

entrecruzantes de estriaçöes sobre as mesmas superfícies de rochas sedimentares do

Subgrupo ltararé (depósitos "periglaciars" e iilito Rio do Salto);

c) finalmente, uma terceira hipótese, considera a ocorrência de do¡s eventos de

erosåo subglacial l¡gadas a dois episódios de avanço distintos, o primeiro estriando o

arenito Furnas e o segundo depósitos glaciais do pr¡meiro avanço, expostos após

deglaciação.

A terceira hipótese é no momento considerada a mais provável do ponto de vista

dos modelos disponíveis de erosão e deposição subglacial. Segundo Hallet (1979), por

exemplo, para que ocorra erosäo, a geleira necessita estar em contato contínuo com o

assoalho g¡acia¡. Como já acima comentado, deposiçäo e erosão subglacial säo

processos, no geral, mutuamente exclusivos. Deposição concom¡tante à erosäo pode,

contudo, ocorrer em pequenas depressöes do embasamento (e.g., till de alojamento)

sobre estruturas do tipo rocha moutonneé e, portanto, de limitada distribuiçäo espacial.

É preciso notar gue o esquema acima discutido é aplicável somente ao pavimento

e superfície estriada da parte basal do Subgrupo ltararé. Conforme se vê na Fig. Vll-1, o
fluxo do gelo pode ter variado substancialmente durante a deposição clo resto do

Subgrupo ltararé na área,

O sentido do movimento do lobo glacial Paraná para o N, aceito na literatura,

apoia-se no padräo geral de paleodrenagem glacial na margem leste da Bacia clo paraná

(Rocha-Campos, 1967; Frakes e Crowell, 1969; Santos ef a/., 1996). Essa orientaÇão é

consistente com o padrão de paleodrenagem de arenitos do Subgrupo ltararé e fabric de

diamictitos, no geral para NW, na âtea, registrados na literatura (Fuck e Bigarella, 1967).

O mesmo sentido é obtido das estruturas tipo cristas de till (//ufes) observadas na

superfície estriada de São Luís de Purunä (Cap. lll).

Uma questäo ainda näo inteiramente resolvida refere-se aos fatores que teriam

controlado a mudança de padräo de fluxo do gelo no sul do arco de Ponta Grossa. Uma

resposta conclusiva sobre essa queståo não pode atualmente ser concebida. Contudo,
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lineamentos de direção NW, presentes tanto no embasamento, quanto na Bacia do

Paraná, durante os primeiros estágios da glaciaçäo neopaleozóica, poderiam produz¡r

zonas de 'Íraqueza mais acentuadas, por onde a geleira teria fluido (Fig. Vll-3C).

Posteriormente, os lineamentos de direção NE tornaram-se mais ativos, cond¡c¡onando o

fluxo da geleira nesta direçáo, ou a topografia produzìda pelo pr¡meiro avanço glacial

formou estruturas e feições morfológicas que direcionaram o fluxo do gelo.

Vll.2 - Estratigrafia da área

As seções estratigráficas medidas na área de Witmarsum são as mais espessas e

complexas observadas na área de estudo. Ocorrem elas isoladamente da faixa de

afloramento principal do Subgrupo ltararé, na Bacia clo Paraná. Seu estudo detalhado

permitiu elaborar uma coluna estratigráfica geral da sucessão glacial, com cerca de 1i4
m de espessura, que serve de referência para toda a área de estuclo.

Como vimos (Cap. lV), a sucessäo demonstra a alternância entre diamictitos

depositados em condições terrestres, intercalados com sedimentos marinhos rasos,

recobrindo o pavimento e superfície de erosão glacial da base do Subgrupo ltararé.

Outros afloramentos estudados, particularmente as superfícies estriadas de

Palmeira e Sáo Luís de Furunä, distribuem-se também descontinuamente, o que torna a

sua correlação com a seçäo de Witmarsum algo problemática.

O esquema de correlaçäo geral estratigráfica dos afloramentos do Subgrupo

Itararé estudados no flanco sul do arco de Ponta Grossa é mostrado na Figura Vll-4. O

esquema leva em conta a composiçâo litológica e as facies dos seclimentos, a
estrat¡grafia local, relaçöes estratigráficas com a Formaçäo Furnas e com superfícies

estriadas intraformacionais no Subgrupo ltararé,

Com base nesses elementos, sete episódios de avanço glacial podem ser

reconhecidos no Subgrupo ltararé (l-Vll, Fig. Vll-4). Trata-se, contudo, de um número

mín¡mo , dada a limitação de afloramentos em algumas partes da seçäo, que imped¡u o

seu detalhamento estratigráfico.

I e ll são os dois eventos glaciais iniciais da área e estão documentados pelo

pavimento estr¡ado formado sobre o arenito Furnas e superfícies estr¡adas sobre rochas

sedimentares do Subgrupo ltararé, respectivamente.

Bigarella et al. (1967) e Fuck e Bigarella (1967) interpretaram dois evenios

glaciais, a "Glac¡açåo Rio do Salto" e a "Glaciaçâo Cancela" no Subgrupo ltararé da

região estudada, Ao primeiro corresponderia o avanço glacial que truncou a Formaçäo

Furnas, formando o pâvimento, hoje descontin uamente exposto no vale do rio do Salto,

depositando sobre ele o "Tilito Rìo do Salto", o mais antigo da área. O recuo do gelo, por
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sua vez, levou à deposiçáo de arenitos interpretados como "periglaciais". O avanço

glacial seguinte ("Glaciação Cancela") teria erodido e estriaclo tanto a Formação Furnas,

quanto arenitos "periglaciais" da "Glaciação Rio do Salto", superposta. Adicionalmente, a

geleira teria depositado o "T¡lito Cancela", que ocorre sobre o pavimento estriado de

Witmarsum (Fig, Vll-4).

Embora atraentes, o esquema acima encerra algumas dificuldades, a saber:

. conforme já discutido, estriaçöes com as duas orientaçöes não foram

encontradas na superfície estriada formada sobre depósitos do Subgrupo ltararé. Ao

contrário, os afloramentos indicam estriaçäo gerada durante um único episódio erosivo

em cada caso;

. a despeito de sua grande amplitude, a atribuiçäo dos pavimentos a episódios

de avanço glacial, é ainda inceÌ1a e depende de controle estrat¡gráfico e geocronológico

mais acurado;

o adicionalmente, o uso dos termos "glaciação" e "periglacial" estäo incorretos,

no caso em questão é mais apropriado o uso de "avanço" e "sed¡mentos proglaciais',,

respectivamente.

Ainda em caráter preliminar, a Fig. \,/ll-1 exibe a proposta de correlaçäo entre as

duas superfícies de abrasão le ll e as que ocorrem nas outras seções estratigráficas

levantadas.

As superfícies de abrasäo gÌacial lll - VII identificadas por estriaçöes e contatos

erosivos entre corpos de diamictito tem valor local, embora possam também representar

episódios de erosäo extensos. A amplitude do evento glacial corresponclente pode, po¡s,

ser variável.

Na seção de Wiimarsum, algumas sucessöes de diamictitos podem refletir

eventos de oscilaçöes menores da margem glacial em recuo, o que se coadunaria com a

ocorrência das morainas de empurrão sazonais (cap. lv); enquanto que outros nívels de

erosåo associados as feições periglaciais envolveriam episóclios de mudança climática

ma¡s intensa. Oscilações da margem glacial em recuo podem também ser responsáveis

pela reiteração dos eventos erosivos demonstrado pelas superfícies estriadas múltiplas.

Episódios de recuo glacial mais ¡ntensos e duraclouros, acompanhado de

trangressöes mar¡nhas pós-glac¡ais, estariam também documentadas pela intercalação

de camadas de arenito marinho na seçäo de Witmarsum.

Em resumo, portanto, é evidente que a sucessäo glacial estudada envolve

diferentes ciclos estratigráficos ou deposicionais de diferentes escalas de tempo e

controlados por diferentes fatores auto e alocíclicos.
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Figura Vll{: Esquema provisório de correlação entre as seções de Palmeira, Witmarsum, Morro Siebert e São Luís de purunã em relação aos dois
ep¡sódios de fluxo glacìal associados às direçóes das estr¡as.
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Já no âmbito da Bacia do Paraná, Canuto ef al. (2001r) propôs o reconhecimento

no Subgrupo ltararé de sete seqüências estratigÍáf¡cas cle 3n ordem. As seqüências

representam sucessões g ranodescrescente/granocrecente ascente, de espessura

variável, em média 100 m.

Embora de forma precária, é possível especular sobre a correlaçäo de eventos

registrados no afloramentos do flanco sul do arco cle ponta Grossa e os que ocorrem na

parte principal da Bacia durante a deposição clo Subgrupo ltararé, Assim, por exemplo:

â) as camadas mar¡nhas que separam os pacotes de diamictitos na seção de

witmarsum säo consideradas como equivalentes aos tratos de sistema de mar alto

reconhecidos na estratigrafia de seqúências do subgrupo ltararé (seqLiências de 3"

ordem; Canuto, 2001; Canuto et a|.,2001). Note-se que nem todas as facies internas na

seçåo de Witmarsum e a de Canuto (2001) coincidem, em razâo da variaçäo lateral de

facies entre uma seção glácio-proximal (terrestre) e distal (marinha);

b) a seqùênc¡a I de Canuto (2001) e Canuto ef al. (2001), delimitada em sua

base pela superfície de abrasåo glacial Rio do salto, pode ser correlacionada ao intervalo

bioestratigráfico G-l-jr, durante o qual, segundo santos ef a/. (1996), ocorreu o episóclio

glacial mais intenso na área, corroborado pelos mapas de isoespessura dos intervalos G
e H (Cap. V). A seqüência ll, que está parcialmente preservada na área de Witmarsum,

näo pode ser correlacionada a nenhum intervalo bioestratigráfico, tendo em vista a
inexistência de controle cronoestratigráfico preciso. sendo assim, apesar das seqúências

identificadas por canuto (2001) e canuto el al. (2001) estarem teor¡camente delimitadas

por grandes avanços do lobo glacial Paranà, a supeficÍe de abrasão glacial cancela nåo

pode ser seguramente correlacionada à superfície que delimita a seqüência I cla ll.

Vll.3 - História glacial

O flanco sul do arco de Ponta Grossa caracterizava-se, em um primeiro inslante,

numa regiäo extremamente plana (peneplanizada) e elevada a poucos metros acima do

nível do mar, Neste contexto o lobo glacial Paraná, um ramo do manto de gelo de

Windhoek, instala-se na regiäo e flui primeiramente de SSE para NNW, para o centro da

bacia. Nestas condições o mar encontrava-se a oeste e noroeste da área estudacla.

Dentro deste contexto ocorreriam flutuaçöes da margem da gele¡ra, controlada,

pr¡ncipalmente, por mudanças da dinâmica glacial, que foram responsáveis pelo

empilhamento das seqûêncras de diamictito (Cap, lV). Após este período inicial o lobo

glacial Paraná começa a apresentar um perfil de recuo, com pequenos avanços nos

períodos de outono-¡nverno, que estäo claramente representadas pelas colinas dômicas

de diamictito, as quais foram rnterpretadas como morainas de empurräo sazonais.
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Com o recuo da gele¡ra o nível do mar sobe rapidamente, sendo que em alguns

instantes a geleira pode ter-se encontrado aterrada na plataforma mar¡nha rasa recém-

instalada, como evidenciam as feiçôes descritas nas superfícies estriadas no topo da

seçäo do morro Siebert (Cap. lV). Evidências dessa primeira grande transgressåo

marinha encontra-se na seÇão de Witmarsum (arenitos com estratificação cruzada de

baixo ângulo e grande porte).

Em resposta a retirada da geleira, dá-se a compensaçáo glácio-isostática do

continente (controle tectônìco) e a volta de facies terrestres, associadas as estruturas

periglaciais, em Witmarsum. Após este período de recuo acentuado do lobo glacial

Paraná, este avança novamente sobre a regtäo, agora sobre sedimentos depositados

anteriormente, durante o primeiro avanço. Semelhantemente ao primeiro avanço, a

margem glacial apresenta oscilações, rápidos avanços e recuos, produz¡ndo as

superfícies estriadas de Palmeira e São Luis de Purunâ (Cap. lV). Essas oscilaçöes da

frente da geleira podem ter sido controladas por variaçöes climát¡cas anuais

(outono/inverno - primavera/veräo) e por mudanças na própria dinâmica glacial. Ainda

durante este período o lobo Paraná passou gradattvamente de condiçöes terrestres para

marinho proximal, como evidencia a superfície estriada D em Palmeira (Cap. lll),

Posteriormente, a região deve ter sido submetida a condiçoes de sedimentação

glácio-marinha, que é indicada pelas curvas de isoespessura dos intervalos

bioestratrg ráficos l1 e 12,,. Contudo, dev¡do a intensa erosåo submetida durante o
arqueamento Mesozóico do arco de Ponta Grossa, as facies relacionadas a este intervalo

näo eståo inteiramente preservadas na área.

O estudo mais detalhado da paleogeografia do flanco sul do arco de Ponta

Grossa necess¡ta, ainda, de pesquisa palinológica sistemát¡ca. Um estudo inicial foi

realizado por Canuto (1985), atribuindo idades, com certo grau de incerteza,

correspondentes ao intervalo bioestratigráfico G e H1 (Estefaniano C * Sakmariano) aos

afloramentos pesquisados nas proximidades da cidade de Palmeira.

A dificuldade e incerteza quanlo aos resultados pal¡nológ¡cos deve-se a presença

restr¡ta de facies de granulometr¡a ma¡s ftna (silte e argila), limitando as rochas passíveis

de estudo. Contudo, o método palinológico náo é suficientemente preciso para determinar

as idades de cada evento deposicional, sendo, portanto, necessárìo um levantamento

estratigráfrco de detalhe, que também é dificuldade pela ausência de mapas topográficos

de escala adequada.
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Resultados da presente pesquisa, acima discutida, permitem identificar o flanco sul

do arco de Ponta Grossa como uma regiäo-chave paÍa estudos de Geologia Glacial do

neopaleozóico da Bacia do Paraná.

Numerosos aspectos, envolvendo estratigrafia e sedimentologia glacial e de

processos de erosão e deposição subglacial e proglacial disponíveis para estudo, oferecem

uma visäo da história da glaciação neopaleozóica da Bacia do Paraná e das características

do lobo glacial Paraná, com um detalhe até entäo näo alcançado em outras partes da Bacia

do Paraná. A região oferece ainda a oportunidade de examinar a história glacial, no quadro

das alterações ocorridas no condicionamento tectono-estrutural do arco de Ponta Grossa.

Nesse contexto, as mais importantes conclusóes atingidas pela presente pesquisa

são as segu¡ntes:

a) umas das principais feiçöes geológico-estrutura¡s que cortam a regiäo é a Falha

de Cancela, que em estudos de detalhe, realizados durante o mapeamento realizado em

Witmarsum, demonstrou possuir componente transcorrente destral. A proximidade da falha

Cancela com estruturas g laciotectônicas e sua lnterferência na estratigrafia da regiäo,

exigiram análise acurada. A falha está provavelmente associada ao lineamento estrutural de

Lancinha-Cubatäo, que está bem visível no embasamento cr¡stal¡no e deve continuar por

debaixo da Bacia do Paraná;

b) o flanco sul do arco de Ponta Grossa abriga grande número de formas de terreno

glacìais erosivas e deposicionais, cuja or¡gem é aqui atribuída a condiçöes tanto subglacia¡s,

quanto proglaciais;

c) a ocorrênc¡a de superfícies estriadas múltiplas é extremamente rara em

sucessöes glaciogêntcas pré-pleistocênicas ou recentes, a descobena de, pelo menos, três

outros exemplos na regiáo (Palmeira, Säo Luís de Puruná e Witmarsum) constitut-se em

marco extremamente ¡mportante para a Geologia Glacial brasileira e internacional. O

processo abrasivo predominante nessas superfícies estriadas foi o de araçáo (plowing).

Abas de diamictito cobrindo lateralmente estrias internas a sulcos, como em

escorregamentos, säo estruturas característ¡cas de superfícies estr¡adas formadas sobre

substrato glacial inconsolìdado;

d) as superfícies estriadas de Palmeira, num total de quatro exposiçöes, formadas

sobre aren¡to, preservaram-se da erosão posterior graças, provavelmente, à cobertura por

depósitos s¡lto-argilosos observados, principalmente, sobre as superfícies C e D. A despeito
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de sua origem subglacial e inconsolidada, näo há evidências de deformação cisalhante

¡ntensa. A única deformaçäo observada reflete-se em fraturas subverticais que cortam o

arenito abaixo das superfícies, mas não as afetam. A gênese dessas superfícies está

associada à condiçöes ierrestres, para as duas primeiras superfícies (A e B), e de plaiaforma

marinha rasa, para as duas últimas (C e D), que coincidentemente são as mais extensas no

afloramento. Esta constatação pode indicar que o ambiente subaquático seja mais propício

para a preservaÇåo dessas feições, do que o terrestre;

e) as superfícies estriadas de São Luís de Purunä, com pelo menos duas

exposições, foram formadas sobre diamictito subglacial, provavelmente tilito de alojamento.

Nestas superfícìes associam-se feições deposicionais ou construcionais, cujas

características apontam para flutes ou cristas de till subglac¡ais. Semelhantemente às

superfícies estriadas de Palmeira, em Såo Luís de Purunå a superfície principal é coberta

por uma espessa camada de s¡lte, o qual fo¡ depositado em condições subaquáticas,

possibil¡tando sua preservação. Três hipóteses para a formação das superfícies estriadas de

São Luís de Purunã podem ser aventadas, por geleira terrestre, sendo coberta

posteriormente por depósitos flúvio-deltaicos ou coberto por sedimento lacustre subglacial, e

aterrada em plataforma marinha rasa, todas, contudo, de difícil comprovaçäo;

f) formas de terreno coliniformes, encontradas na região da Colônia lVlenonita de

Witmarsum, säo interpretadas, com base em sua geometria, forma de ocorrência e

caracteristicas sedimentológicas, como morainas de empurråo sazonais. A descoberta

dessas feiçöes é, pela pesquisa bibliográfica realizada, única no registro de sucessões

glaciais pré-pleistocên¡cas;

g) o Mapa Geológico da Colônia Menonita de Witmarsum (Anexo 1), apresenta

cinco unidades mapeáveis na escala 1:25.000. A primeira representada pelos arenitos

devonianos da Formaçåo Furnas e as outras, de idade Permo-carbon ifera, pertencentes ao

Subgrupo ltararé. O mapeamento permitiu levantar, com certo detalhe, a estratigrafia da

regiäo da colônia. Um dos produtos deste levantamento foi a descoberta de sucessöes de

diamictitos, que podem representar uma verdadeira estratigrafia de till, similar às descr¡tas

para o Pleistoceno, o que também constitu¡ em um dos aspectos ma¡s atraentes da

dìssertaçäo aqui apresentada. Outras estruturas assoc¡adas aos depósitos glaciogên¡cos e

encontradas durante a realizaçäo do mapeamento em Witmarsum, säo falhas de colapso e

feiçóes periglaciais. As primeiras, ligadas a depósitos flúvio e glácio-lacustres e as segundas,
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representadas por cunhas de are¡a e clastos partidos, ambas relac¡onadas a paleosolo

perenemente congelado (pe rm afrost),

h) a evoluçäo tectôniôa neopaleozóica do arco de Ponta Grossa está intimamente

relacionada à dinâmica do lobo glacial Paraná e a preservaçåo das formas de terreno acima

comentadas, sendo que a ocorrència maciça de pavimentos e superficies estr¡adas no flanco

sul do arco, está associada a subsidência imposta após o intervalo b¡oestratig ráfico H para

esta reg¡áo, preservando as formas de terreno ali formadas, provavelmente, durante o

intervalo G-H1. A superfície encontrada, inicialmente, pelo lobo glacial Paraná, chamada de

pré-ltararé, era extremamente plana (peneplano), formada durante longo período de

denudação imposta à região. Essa característica condicionou, provavelmente, a formaçäo de

uma base plana para a geleira e sua rápida movimentação pela årea, pois não encontrava

obstáculos que pudessem diminuir sua velocidade. A subsidência constante da região sul do

arco de Ponta Grossa (diagênese), após a formaçäo das formas de terreno, possibilitou sua

preservação no registro geológìco da Bacia do Paraná, e a configuraçäo atual do arco,

gerada principalmente pelo arqueamento juro-cretácico da área, expôs novamente a regiäo.

Os ciclos deposicionais identificados revelam a alternância de avanços e recuos da frente da

geleira. Esses ciclos foram controlados, principalmente, pela tectôn¡ca, elevação e

subsidência da área, e pela dinâmica do lobo glacial Paraná, balanço de massa, hidrologia e

outros. Os ciclos de ordem maior teriam sido regidos pela tectônica neopaleozóica do arco, e

os de menor ordem por variaçöes na dinâmica glacial;

i) as formas de terreno glaciais erosivas e deposicionais e suas relaçöes

estratigráficas permit¡ram inferir diversas conclusóes a respeito das características e do

comportamento do lobo glacial Paraná, dentre as quais destacam-se, presença de água

subglacial, alto gradiente de balanço de massa, pequena espessura e rápido deslizamento

da capa de gelo, estabrlização da geleira em condições de maré, variação na intens¡dade

erosiva da geleira, ausência de conjuntos de estrias disttntos entrecruzantes sugere sua

formação, em cada caso, por evento erosivo único e alternância de fases de erosão planar e

deposição;

j) o reconhecimento de, pelo menos, duas extensas superfícies de abrasão glacial,

Rio do Salto e Cancela, sendo que a primeiro ocorre sobre arenitos devonianos da

Formaçäo Furnas, e a segundo sobre sed¡mentos do Subgrupo ltararé;

k) o sent¡do de fluxo da gele¡ra interpretado para a superficie de abrasão glac¡al Rio

do Salto é, grosso modo, NNW, e nos depós¡tos glaciogênicos do Subgrupo ltararé, que
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¡ncluem d¡versos avanços, além do registrado na superfície de abrasáo glacial Cancela, é de

NNE. O fluxo da geleira foi condicionado, primeiramente, por estruturas do embasamento de

direção NW, após esse primeiro avanço, lineamentos de direçåo NE, ter-se-iam tornado mais

ativos na área, impondo direçäo distinta ao primeiro avanço.
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Legenda
Unidade 5: diamicito amarelo, arenoso, clastos mm a cm, maciço; siltito branco com

auréolas de lisegangue, maciço e bastante silicificado; arenito conglomerático,

branco, clasto mms, subangulosos, maciço.

Unldade 4: diamictito vermelho, silto-arenoso, clastos mm a cm, estratificado;

diamicito amarelo, silto-arenoso, clastos mm a cm; arenito fino-médio, ocre,

feldspático, granodecrescência ascendente e laminaçåo cruzada acanalada;

arenito muito fino/siltito, ocre, laminação plano-paralela.

Unidade 3r arenito grosso, quartzoso, estratificaÉo cruzada tabular e bidirecional;

diamictito arenoso, avermelhado, com clastos mms e cms; arenito fino-médio, ocre,

feldspático, raros clastos dispersos, estratificação cruzada acanalada e tangencial;

arenito médio, ocre, lentes conglomeráticas, estratificação cruzada plano-paralela e

de baixo ångulo.

Unidade 2: diamicito arenoso, ocre a amarelado estratificado, clastos cms e mms;

arenito fino, laminação øuzada acanalada e com raros clastos; diamictitos

vermelho, branco e amarelo, matriz silto-argilosa, clastos mm e cm, muitas vezes

estratificado; diamicito silto-arenoso, cinza, rico em clastos mm e cm, com lentes de

aren itos deformadas; a ren ito méd io-grosso, ocre, estratificaçåo cruzada acanalada

e apresentando pequenas dobras.

Unidade 1 - (Embasamento da área): Arenito fino a médio-grosso, branco,
quartzoso a feldspático, com longas estratificações cruzadas tangenciais e de baixo
ångulo
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Anexo 2: Seçäo levantada na estrada de ligação a BR-277 . Unidades mapeadas indicadas na seçäo.
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