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FIGUIÀ 1- Distribuição do Subgr.upo

Paraná no Brasil e

tecÈônicos - APG: arco de

escudo do Rio crande do SUI

FIGU!Â 2 - Nomenclatura estraE.igráfica do Subgrupo Itararé.
Bioe.: intervalos bioestsraÈigráficos de Daemon e
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nível do mar (A: alt.o; B: baixo) , baseada em

zaIán et al ., (1991) .

FIGIIR-q 3 - Seções mosÈrando a disLribuição das principais
litofacies do Subgrupo Itsararé. A: norte da
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CGL : congiLomerados ,' .AR: arenicos ; RIT:

ritmitos .
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índicam posiÇão das massas de gelo margínais da
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isoespessura zero (extrapolada) .

FIGTIR.A 6 - Seções cronoesÈracigráf icas do Su-bgrupo IÈararé.
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folhel-ho carbonoso; 5: carvão; 6: areniÈo fíno.
quartzoso; 7: int.erl-aminações de s il-tsiLo/arenito
fino e argitíto, ( se$tndo Lopes eÈ al .,
1986) .
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no norte da bacia do Paraná (baseada em Daemon'
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por icebergs; (5): pequenos fluxos de deÈritos;
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canais submarinos; (8) canais submarinos da parÈe

média do talude (Segundo Gipp, 1994) .
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em uma margem atsiva. Principais processos
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RESI'MO

Ðurante o interval-o de Eempo decorrido entre o Meso

Carbonífero e o Eeopermiano, uma consideráwel parte do território
brasifeiro, atsualmente situada entre as latítudes de 1-50 - 330 S e

Iongitudes de 45" - 630 W, estiveram cobertsas por gelo de geleiras

relacionadas à glaciação gondwânica. Vários típos de depósitos

interpreeados como t.endo sido formados sob influência glacial,

estão hoje preserwados na bacia do Paraná.o Subgrupo Itararé, na

bacia do Paraná, representa o registro mais espesso, extsenso e,

possíwelmente, o aponuamento mais longo da glaciação neopaleozóica

de todo o superconÈinenÈe do Gondwana.

Mapas pal-eogeográficos da bacia do Paraná durante a glaciação

neopaleozóica represent.ando quatro inÈervalos de Cempo,

control-ados bioesÈratigraficamente, foram preparados para o

Subgrupo ltararé. Estses foram construidos através da combinação de

dados a respeito das litofacies, variação das espessuras. direção

de ftuxo <io geto, feições Eect.ônicas e informações

paleontológicas .

Na bacia do Paraná a glaciação teve início no Meso-

carbonífero, quando as margens do Manto de Gefo de Windhoek (MGvf) 
'

deslocando-se a parcir de um cencro de dispersão situado na

elevação de Windhoek na região austral da Africa, atingiram a

margem leste da bacia. Extsremidades lobadas das correnËes de gelo

("ice streams",' l-obos Kaokoveld, Paraná e Rio do Su1) fluiram em

direção ao N e Nw, irradíando-se também de uma cobertura de gelo

("ice cap") gue recobria o escudo do Rio Grande do SuI, na margem

lesEe da bacia. ouEra coberEura de gelo, provavelmente isolada,

possivelmente se d.esenvolweu sobre c arco de Assunção, de onde

correntes de gelo lobadas tsanbém fluiram para leste e nordeste,

ali atsingindo a bacia.
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Na bacia do Paraná, a glaciação, ê â própria sedimentação

glacial , foram, provavelmente, controladas pela intseração da

subsidência tecEônica, trangressão e 91ácio- isostasj-a em regiõ_es

de média e alt.a tat.it.ude, enquanlo o continenle do Gondvana

gradualmenle se afastava do polo sul-. A inundação marinha da bacia

por um mar epiconcinencal , iniciada no Meso-Carbonífero '

provaveLmente forneceu a umidade necessária para afimentar o

crescimento do M.G.w. De maneira contrária, os episódios de

elevação do níve1 do mar provavelmenEe afelaram a estabilidade das

geleiras marinhas .

Geleiras do cipo t.emperado avançaram aterradas até pefo menos

200 km bacia adentro; ao atingirem o nível- do mar, estal¡ilisaram-

se como margens de maré ou intermaré. um comportamento altamente

oscilaEório das margiens de gel-o é indicado pela alternância de

períodos de crescimento com períodos de declínio dos lobos e da

cobertura de ge1o. Pelo menos nove avanços do 9e1o na bacia podem

ser reconhecidos por níveis escratigraficamenÈe dj-stsintos de

depósitos del-gados de t.ilitsos subglaciais, repousando sobre

aÍibasamento estriado, por pavimentros de clasÈos esÈriados ou

subsE.raEo EecÈonizado glacial-mente. O desacopl-amento das geleiras,

associado à subida do nível do mar, foí, provavelmente, um fator
importante gue influenciou a desagregação rápida das gel-eiras'

acompanhada de intensa fragment.ação ("ca1ving" ) . A retração das

geleiras foi frequentemente marcada por processo de transgressão,

deposição de camadas marinhas delgadas nas margens da bacia,

seguída por rápida compensação isost.át.ica. Espessos depósitos

" inÈerglaciais / intserestsadiais" são caracÈerizados por intenso

reÈrabalhament,o subaéreo e subaquático, assim como ressedimentação

de depósitsos glaciogênicos prévios, além de sedimentsação de outros

depósitos "normaís" não glaciais, incluindo camadas delgadas de

carwão.

A

com a

expansão máxima das geleiras no Eopermiano, associadamenÈe

má:<ima transgressão marinha na bacia, foi seguida por
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gradual encolhimento dos lobos e coberturas de gelo e por

extensiva progradação de l-obos deltsáicos cl-ásÈicos, alímentados

por áreas elevadas gIácio - isosEaEicamence - A influência 91acia1
ainda persisE.iu localmenE.e na bacia durante o final do Eopermiano,

como no escudo do Rio crande do SuI , por exemplo, e,

possivelmente, até rnais Earde na região norte da bacia do Paraná.

Nesta área os avanços do lobo Kaokoveld foram possivelmente

associados a processos de "surge" das geleiras,çIJe se mowiam sobre

substrato deiormáve1 . As espessuras dos sedimerrecs envolwidos

nesse processo indicam que a deglaciação final foi um fenômeno

reLati-/amente rápido. A cont.ínua migração translaËitudinal do

Gondwana sug:ere gue o fator mais importanÈe que influenciou o

término (terminação) da glaciação foi o clima.

A presente pesquisa incl-uiu, taÍibém, alguns resultados

prelíminares de uma rewisão em curso dos sedimentsos glaciais
terciários da ii-ha Rei George, ifhas shetland do Su1 , oeste da

AIltárEida, que sugerem uma hist.ória sedimentsar um Eantso diferente
daquela até enEão reconheciCa por pesguisadores poloneses.

Os novos dados obt,idos indícam que a maior parte dos

sedimentos glaciogênicos do Membro Krakowiak Glacier (Formação

Polonez Ccve, Eo-oligoceno) acumulou-se rapidamenEe, aÈrawés de

espísódios alt.ernados de processos de fluxo graviLacional de

sedimentos, associados a um leque subãquátsico construído em

condíções marinhas rasas, em frentse a uma geleira em recuo. À

ausência de canais de congilomerados e areias estraÈificadas,

caracterís-Licas de depósitos de lavagem subágüea e,

adicionalmente, a presença de argilas laminadas, consËituem

evidências sugestsivas de u¡na deposição intsermediária desta pilha

sedimentar em rel-ação à margem do ge1o.

A bacía do Paraná e a ilha Rei George contém registsros

sedimenËares glaciais marínhos acumulados sob condicionamentos

tsecEônicos contrastantes. Os depósitos glacioclásticos Eerciários

da ilha Rei George são considerados como deposiEados em uma bacia
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de retro-arco, em margem continental tectonicamente atíva. Na

bacia do Paraná os depósieos neopal-eozóicos são j.nterpreLados como

representando uma seqüência glaciaL depositada em uma bacia

intracratônica. Do pcnt'o de visca t.ectônico, esse Eipo de aÍibienle
pode ser considerado como semelhanLe ao de uma margem. continental
passiva. Est.as duas áreas são consideradas como represent.ativas de

grande parce do regj-stro giaciaf antigo. Assim, o estudo

comparativo desses depósi-tos pode proporcionar critérios úteis
para a identifícação de sequências glaciogênicas formadas em

condições semelhanees no registro geológico.

Os estudos comparat.ivos aqui desenvolvidos a respeitso das

litofacies e arquitetura/geometria dos depósitos 91ácio-marinhos
da bacia do Paraná e da ilha Rei George, moscram que as facies

sedimentares identificadas nos dois tipos de bacia são ¡m:iÈo

semelhanÈes. Àl-ém dessas similaridades faciológicas, uma outrra

caracterísEica comum refere-se à associação faciológica çn¡e,

basicamenEe, exibe o mesmo padrão nas duas bacias.

Ern termos de .mecanismos de preenchimento sedimentar,

verifícou-se que uma das características gue, potencialmente,

permitiria diferenciar os depósitos formados em dois tipos de

ambiente semelhantes aos estudados, diz respeilo às diferenças na

geometria dos corpos sedimenÈares. No caso da bacia do Paraná

(margem cont.inental passiva) , os corpos litológicos formariam

unidades extensas, proporcionafmente pouco espessas em relação à

sua extsensão. Em bacias de margens atsiva (ilha Rei George.

AnEártida), a espessura dos depósitos seria proporcionalmence

maior em relação à sua extsensão.
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ABSTRÀCT

During the MiddLe Carboniferous co t.he Eari-y Permian large
parts of Ehe Brazilian E.errit.ory between presenc tatitudes of t5'-
33"s and longitudes of 45-63"w were covered by glacier ice relatsed

to the Gondwana glaciation. DeposiÈs inlerpretsed as formed under

glaciai influence are now preserved in the Paraná basj-n. T'lxe

Itararé Subgroup in Paraná Basin conÈains Ehe thickesE, most

exEensive and possibly Iongest record of the Latse Pafeozoic

glaciatsion in aLl the Gond\üana supercontinent.

Paleogeographic maps of the Paraná Basin during the Iratse

Paleozoic glaciaEion were prepared for four biosÈratigraphically
controlled time sl-ices of Èhe lt.araré Subgroup. They r¡tere

construcled on Ehe basis of cofiìbined fithofacies, isopach. ice-
flow directions, Èectonic feaÈures and paieontological data.

Glacialion in the Paraná Basin start.ed in the Middle

Carboniferous wtren t.he margin of Ehe Windhoek Ice SheeÈ (vfIS)

reached Èhe eastern border of the basin moving from a spreading

cenÈer sítsuated on the llfindhoek highlands in austsral Africa.
Lobace termini of ice sÈreams (Kaokoveld, Paraná and Rio do Sul-

lobes) flowed Eowards N and Nw and írradiated from an ice cap that
covered Èhe Rio Grande do Su1 shietd on che easEern margim of the

basin. Another isolated ice cap may have g'rown oll the Àsunción

arch from where lobaÈe ice streams also moved Èowards east and

northeasE inÈc Ehe basin.
Glaciation and glacial sedimentation in tshe Paraná Basin were

probably controlled by the inLeraction of Eectonic sul¡sidence,

tsransgression and g1acj-o - isostacy, at middle-high paleolatiÈudes,

while Gondwana was gradually mowing away from Lhe South Pole'

Maríne flooding of the basin by an epiconlinental sea initiated in

the Middle Carboniferous may have provided moisture for nourishing

the growth of the wIS.
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Glaciers of temperate t)æe advanced grounded at. leasts 200 km

into the basin reachingi sea level and seabitising as intertídaI
or tidaL margins. A highly oscillaÈory behaviour of Èhe ice

margins is indicated by waxing' and waning of the lobes and ice

caps. At leasÈ nine adances of Ehe ice inEo the basin are

recognized by stratigraphical ly distinct, Ehin deposits of

subglacial tilliÈes resting on st.riated bedrock, scriated boulder

pavements or glacioÈect.onized subsEraEe. Ðecoupling of Èhe

glaciers associaued Lo sea leve1 rise was probably an important

faccor influencing fast disintegration of glaciers accompanied by

intense calving. Retreats of ice v¡as often marked by transgression

wiEh deposition of Èhin marine beds over the basin margins,

followed by fase isostaÈíc rebound. Thick "interglacial"/
"int.erstadial" deposits are charactserized by inEense subaerial and

subaquacic ( submarine ) reworking and ressedimentation of

previously deposiEeci glaciogenic sediments, and sedimentacion of

other "normal" (non-gl-acial) deposiÈs including thin coal beds.

Maximum glacial expansion in the Early Permian associaLed with

maximum sea transgression in the basin was followed by gradual

shrinking of Ehe lobes and ice caps and extensiwe progradaEion of

clastic delLaic aprons or 1obês sourced from glacio- isostalically
uplífted areas. Glacial j.nfl-uence persisted ]oca1ly in the basin

during Èhe late part of the Early Permian in the Rio Grande do SìrI

shield and possibly [even J-ater] in Ehe northern par! of Èhe basin-

In the latster area advances of the Kaokoweld l-obe were possibly

associated with surging behaviour of glaciers moving on deformable

subsLrate. Judging from t.hickness of sedimenÈs involved. final

deglaciation \¡7as relatively fast. Continuous EranslaEitudinal

migration of Gondwana suggests Lhats climaÈe may hawe been the main

singfe factor influencing termination of glaciation.

The presenE Ì^¡ork also includes some preliminary results from a

current review of the Tertiary gLacial sedimentss of King George

Island, South Shetsland Islands, west .Antarctica - These resultss
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suggest a sedimenE.ary hisEory very different Ehan that one

previously recognized by Polish $/orkers.

The newly-obcained dat.a indicate thaÈ Ehe majority of the
glacíogenic sediments of the Krakowiak Glacier Meûrber (Polonez

Cove Format.ion, Eari-y Oligocene) accumulaÈed rapidly in
alEernating episodes of sedimentaEion associaÈed wit.h a shal-1or¡

marine fan in fron! of a reE.reating gilacier. The absence of
congilomerat.e channel-s and sErat.ified sandsÈones typical of
subaqueous outv¡ash. deposits, coupl-ed vriÈh the presence of
laminated mudstones, suggest.s a depositional- environment. somewhat

remowed from the edgie of the retreating glacier.
The Paraná Basin and King George Island contsain marine glacial

sedimenÈs accumulat.ed under conËrasting tectonic conditions. The

Tertiary glacial deposics of King ceorge Is1and are considered to
have been deposíted in a back-arc basin of a tecÈonically-acLiwe
continenÈa1 margin. In Èhe Paraná Basin, the Late Paleozoic

deposits are inÈerpreÈed as a glacial sequence deposiËed in an

inE.racratonic basin. From a t.ecÈonic point of wiew, this is Èhe

equivalenÈ of a passive conÈinent.al- margin. These two areas are

considered tso be representatiwe of mosts of the ancient glacial
record. As such the comparat.ive sÈudy of these deposits could
provide useful critreria for the identíficaÈion of similarly formed

glaciogenic sequences in t.he geological record.
The comparative studies documented here concern Lhe

lit.hofacies and architecture/geometry of glacial-marine deposíts

of the Paraná Basin and King George. Island. It is demonstrated

Ehat the sedimentary facies identified in Ehe two different basin

types are very simil-ar. Besides the similarity in the facies

themselves, anocher common charact.eristic of tshe two basins is Èhe

distribution pattern of Ehese facies.
In t.erms of sedimentary fil1ing, the geometry of tshese

sedimentsary bodies could potentially be used to disEinguish

betr^¡een the EvTo t14>e-basins formed in similar geological

environmenLs. In the passive margin case (Paraná Basin) Lhe



IiEhoi-ogical deposits would

thinner. In the active
Ancarctica) t.he lhickness of
as areally exEensive.
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be more extensive and proportionally
margin case (Kíng George Island,
Ehe deposits would be greater and riots
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1. BACIÀ DO PA¡Æ{Á

1.1 IDtrodução

o Subgrupo ftararé e rochas equival-ent.es (Meso-Carbonífero -

Eopermiano)da bacia do Paraná representa o registro mais exLenso,

contínuo e mais espesso da glacíação neopaleozóica em todo o

superconEinent.e do Gondvana (Figura. 1) . SomenÈe na porção

brasileira da bacia do Paraná, a unídade se estsende por mais de

i-.2oo,000 km2 (Zal-ám et aJ-., !99r) onde apresenta espessuras que

ulE.rapassam 1.300 m (SanÈos, L987], . Outros intser¿aIos, a el-a

correl-acionáweis , ocorrem tanto em aflorament.os como em

subsuperfície nos terrítórios do uruguai e Paragrrai e, também em

subsuperfície, na adjacente bacia Chaco-Paraná na Argentina
(Northfleet et a7. , 1-969 ¡ Russo et a7- , 19e0) . DaÈações

paleontoiógícas indicam que a glaciação neopaleozóica pcde ter
tido uma duração aproximada de, no míniriro, l-5 e, no máximo, 35

milhões de anos .

As várias Eentsat.ivas prévias de reconstrução da pafeogeografia

da bacia do Paraná, duranÈe a glaciação neopaleozóica (e.9.

MarE.in, 1961-,' Rocha-Campos, f967; Frakes e Crowell, !969¡ ],972) ,

foram muito gieneralizadas, uma vez gue incluiram toda a sequência

admitidamente diacrônica do Subgrupo ftararé.

contudo, a dísponibilidade de um esquema palino-
bioestratigráfico (Daemon e Quadros, l97O ¡ Ðaemon L974), Eornou

possíwel a interpretação da geografia preeêrita do Subgrupo

It.araré em diwersos intservalos de tempo l-ímitados

bioesÈratigraficamente. Com efeiÈo, os resulcados apresentsados por

Santos, por exemplo, em 1987, para os interval-os
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bioestrat.igráficos c, H, 11 e I2-I4 de Daemon e euadros (t970) , jâ.

revelaram um quadro mais dinâmico da dist.ribuição das massas de

gelo que atingiram as margens e avançaram bacia do paraná adentro
durant.e o Neopaleoz6íco. Adícionalment.e, demonstraram também: a

ocorrência de mudanças marcantes na arquitetura da bacia; na

posiÇão dos depocentros; e na extensão das áreas repletadas pelo
mar, concomítantemente com a glaciação (Santos, L987; Saritos et
.l 1OO? =\

Est.a mesma abordagem foi ut.ilizada no presente ensaio onde se

preiende apresent.ar versões mais refinadas dos mapas

paleogeográficos de quatro ínE.ervalos bioestratj-gráficos do

Subgrupo IËararé, que correspondem, aproximadament.e, ao Meso

Carbonífero (Intervalo G), Eopermiano (Intervalo H) e Eopermiano

tardio (Intervalos Il- e 12-I4l . Os mapas de ísoespessura e de

litofacies, assim como as seções escratigráficas, const.ruj-das para

cada inlervalo, basearam-se em dados deriwados de poços perfurados
pela Petrobrás e pelo PauÌipeÈro e em informações obtídas em

afl-oramentos. De EaÌ maneira, os dados de subsuperfície foram

combinados com outros disponíweis e resuftanEes dos estudos tocais
de facies ao longo das faixas leste e oeste de afloramenLo dos

sedimentos da bacia (Rocha-Campos, fg67; Frakes e Crowell, !969;
Farjallat., 1970; Landim e Fulfaro, f972; Saad, !977 ì SarLEos, !979;
Sant.os, L987; Soares et aI ., 1977 i Canuto, 1985; 1993r Lopes eË

â1.., l-986).

AEualmente parece ser ampl-amente aceito, pelo menos pelos

especialistas em sedimentação glaciaI, o fato que as geleiras que

atsingiram a borda lesEe da bacia do Paraná representaram as

extensões lobadas marginais de uma granCe massa de gelo localizada
na Africa austsral , que aqui será referida como Manto de Gelo de

V{indhoek (MGW) . (Martin, A96!; Frakes e Croweff, ]-969; L972;

Visser, 1-987; Santos, 1987. ) Não obst'anÈe esta relação, a preser¡te

interpreÈação das principais feições da glaciação neopaleozóica
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basecu-se, por tazão de consistsência, em dados oríginais
disponíweis na porção brasileira da bacia do Paraná.

1.2 Cc¡ário Geológrico

1.2.1 L,itoestratigrafía e facies

Na Figura. 1 está representada a discribuição, no Brasil, dos

estratos da bacia do Paraná que exibem evidências de deposição

glacial . A maior parte desses sedímenËos aflora sob a forma de

duas faixas ao longo das margens da bacj-a, onde cambém desenvolwe-

se extensivament.e em subsuperfícíe, perfazendo uma área de

aproximadamenEe 1.2OO,OOO krn'? no território brasileiro.

Na borda lesÈe de afloramentos da bacia, a sequência cont.endo

os sedimenÈos glaciogênicos tem sido denominada Formação, Grupo ou

Subgrupo Itararé. Tendo em visËa que ainda persisEe. atsua1menEe,

uma certsa controvérsia a respeiÈo do stsatus hierárquico dessa

unidade, continuará a ser util-izada açFri a nomenclalura

esL.ratigráfica proposÈa por Rocha-Campos em L967 ( Subgrupo

Ilararé), aÈé prowa em contrário de que essa terminalogia não é a

mais indicada.

Mapeamentos de semi-detalhe realízados em áreas limitadas da

bacia, permiliram a Subdivisão do Subgrupo ltararé em iormações

(Figura 2). Nos estados dc Paraná e SariÈa Catarina, por exemplo,

foram reconhecidas t.rês formações,. em ordem estratigráfica: Campo

do Tenente, ¡4afra e R.io do Sul- (Sch¡eider eË al ., !9741 . A unidade

adelgaça-se para o sul , Eransgredindo sobre o escudo do Rio Grande

do Su1 , onde é representada somente pela seção superj-or,

usualment.e correlacionada com a Formação Rio do Sul (Daemon e

Quadros, 1970,' Sant.os, 1987 ) .

+,
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Na área ao norEe do arco de Ponta Grossa a subdiwisão

eseratigráfica do Itararé dificilmenee é reconhecida, devido ao

compl-exo desenvolvimenÈo das facies. Consequentemenle, wárias

propost.as de subdiwisão estracigráfica (e, S. Barbosa e Gomes,

1958; Saad, !977') nãc ganharam aceitação geral devido,

principalmenEe, às dificuldades envolvidas no mapeamenEo das

unidades .

sedimenÈos wermeltros, expost'os na margem oesÈe da bacj-a

(FarjallaÈ, 1-9?0) são conhecidos como Formação ou Grupo

Aquidauana. O mesmo nome é aplicado para sedimentsos vermelhos que

afloram no nordeste do Estado de são Paul-o e sudeste do Estado de

Minas Gerais. correlações litol-ógicas de subsuperfície têm

permitido a interpret.ação do Äquidauana como constituido por

facies desenwolwidas nas nì¿rrgens da bacia do Paraná,

essencial-mente contemporâneos como o Subgrupo Itsaraé'

Detenninações palinológicas. conÈudo, têm incluido os sedimentos

do Aquidauana em subsuperfície, nos Est.ados de Mato Grosso e
coiás, no intervalo bioesEratigráfico neopaleozóico mais anÈigo,

intervalo G de Daemon e Quadros (L970) , interpretsado como

Neocarbonífero ( Fign¡ra 2) .

Maj-s recenEemenÈe França e PotEer (]-991) , França (1994), Eyles

et al ., (1993) propuseram a subdiwísão do Itararé em subsuperfície

em três formações, denominadas Taciba, tagoa Azul e Campo Mourão.

contudo, devido a ausência de suporte bioestrat igráf ico e a

carência de informações de sedimentolog:ia glacial, a corralção

destsas unidades com a seção aflorance é ainda alLamenÈe incerca.

Por simpticj-dade o nome Subgrupo Itararé será aquí utsilizado

no sentido coletivo e referir-se-á ao Subgrupo ltsararé e Grupo

Aquidauana.

As rochas do Subgrupo ltararé repousam díscordantemenEe sobre

as rochas cristalinas do Pré-Cambriano e Eopaleozóico e sobre

b



metas sedimes]tos e sedimentos do Meso- Paleozóico . São recobertsas

concordante e discordant.emente por sedimenÈos permianos (Rocha-

Campos e Sant.os, 1981). (Figura 2.)

Arenitos, diamictitos, sittitos/l-amiÈos, fclhelhos, carvão,

rítmitos e conglomerados são, em ordem decrescente, as litologias
mais comuns do Subgrupo ltararé. Carbonatos são extremamenÈe

raros.

Os areniEos represent.am cerca de 80? <ie alg'umas seções. As

dimensões e a geometria dos corpos dessa litologia variam

grandemente,. desde formas lentícu1ares, acanaladas e irregulares,
de alguns centímetros a alguns metros, até grandes unidades

tabul-ares, de dimensões quilométricas. Apresentam grande

diwersidade faciológica, podendo wariar desde fiuwiais/deltaícos,
incluindo depósitos fIúvio-glaciais de lavagem e subaquáticos pró-

glacíais, proximais, até sequências de fluxos grawiEacionais de

sedimentos su-baquáticos maciços ou espessas e estensas seções de

turbiditos de espessuras .,-ariáveis (ritmitsos irregn¡lares ) .

vários tipos de diamicEiÈos, geralmence de matriz silto-
arenosa, com quantj-dades wariáweís de cl-astos dispersos, e de

composição varíada, frequenEemente facetados e estsriados (Santos,

1979, f987), ocorrem sob a forma de corpos delgados, descontínuos

ou tabulares, gue correspondem a t.iliÈos compacËos, maciços,

depositsados subglacialmenÈe sobre o eÍìbasamentso moldado ou

pawimentso de clast.os esEriados ou, ainda, sobre sedimentsos

glaciotectonizados. ocorrem Eambém sob a forma de depósíÈos

acanalados, irregrulares ou tabulares, de dezenas de meEros de

espessura, de fluxo de detritos e/ou de escorregamentos. A1$:ns

dos corpos mais espessos representam diamicÈitos g1ácio-marinhos

ou de chuva de detritos (rain-out) ressedimentados.

Lamitos e siltitos maciços

depositados em ambientes marinho e

a

de

bem estraE.ifícados foram

ágn¡a doce, como é índicado
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pel-as rochas associadas e/ou fósseis marinhos. Estensos inEervalos

de fofhelhos negros, finamenÈe faminados, por vezes fossilíferos.
registram condições de sediment.ação marinha mais profunda.

Ritmitos regu.Iares, constituidos por leitos delgados, negros,

em contato basal brusco com intserval-os claros, mais espessos,

contendo clastos caídos, correspondentes a prováveis warvJ.tos,

indicam deposição em água doce (Rocha-Campos e Sundaram, 1981;

Rocha-Campos et al ., 1981; Santos et a7-, t992b).

Conglomerados, eûìlcora usualmente raros, ocorrem sob a forma de

corpos rel-ativamente espessos, não est.rat.if icados a

estratifícados. São cl-asE.os suporÈados, com gradação normal ou

inwersa, e int.erpretados como parEe de sequências exÈensas de

leques submarinos. AlEernativamente ocorrem sob a forma de

pequenos corpos irregulares, por vezes associados a corpos

sigrmoidais de areniÈo e varviÈos, com evidências de

escorregiamenEos em leques pró-glaciais marinhos mais proximais.

Final-mente, alg¡rns níweis de. carvão, no geral limnoËelmálicos,

paráIicos, parautócLones e autóctones, ocorrem intsercalados com

arenit.os f 1úvio-del-E.aicos (MarEini e Rocha-Campos, 1991) .

Estudos de fácies e reconstruções paleoambientsais indicam que,

no gerai, os sedimentos do Subgrupo Itararé, preservados ao longo

das duas faixas de afloramento e em subsuperfície. foram

depositados em ambienÈe gIácio-marinho subaguático e em ambiente

marinho (Santos eÈ al ., f992a). Facies glaciais terreslres são

errcontradas somente em uma faixa rel-atsivamente escreita ao longo

da margem leste da bacia, particularmentse na sua porção nortse, no

Estsado de São Paulo (Santos, L987 ¡ SanEos et a7., ]-992a) , e,

provavelmente, ao redor do escudo do Rio Grande do Sul- (Lopes eË

a7., 1986). Nesta regíão depósitos interpretados como de contato

de gelo e do tipo flúvio-glacial esEão preservados localmente,

parÈicularmentse em paleovales. Facies Lerrestres !ornam-se mais

raras em direção ao sul, onde espessas sequências marinhas e

I



gfácio-marinhas const.ituidas por lamiÈos e folhelhos, por vezes

fossilíferos, são mais frequentes e transgridem sobre as rochas do

embasament.o (CasEro. 1988; CanuEo, 1993) .

Ao longo da faixa leste de aflcramento, sequências

intercaladas com diamictitos ( " interestsadial- " , "ineergl-acial" )

podem conter alglrmas evidências de influência glacial, tais como

cl-astos dispersos facetados e/ou estriados ou, alÈernativamente,

não exibirem nenhum vest.ígio glacial . Neste seglrndo cipo de

seq'rência incluem-se areniÈos remobilizados por processos de fluxo
gravitacional , camadas marinhas (uurbidítos, lamilos, folhelhos) ,

arenitos f l-úvj-o-del-taicos e delgadas camadas de carwão. Estes

sedímenE.os podem formar espessas sequências preservadas em baixos

topográficos locais.

À seção da Fi$rra 3 ilustra a distribuição longítudinal típíca
das principais litologias do Subgrupo Iiararé, ao foûgo de 240 ]ftn

de sub-bacía no Estado de São Paulo (34) e ao longo da Cepressão,

ou embaiamento, de Rio do Sul- (38). Os dois sitios deposicíonaís

correspondem, respectivamente, a condições proxímais

(conE.inentais) e mais discais (marinhas) .

O poço 2-GU-3-SP na Figura 3A está localizado próximo da

extensão míníma conhecida da margem do MGW, durantse seu avanço, em

condições atserradas, para o inEerior da bacia do Paraná,

paralel-amenÈe ao eixo principal da sub-bacia (SanÈos, 1-987) . Em

sua exlensão máxima a margem do gelo deve, contudo, ter alcançado

regiões da bacia situadas bem mais para o oeste ( Canut,o, 1993).

A partir do poço 2-GU-3-SP, as porcenÈagens de diamictitos e

arenitos, que são as liÈologiãs predominantes, parecem variar
inversamente na direção da parÈe mais profunda da depressão. Êi

interessante noÈar que a maior espessura cumulatsiwa de diamicÈiÈos

ocorre na área intermediária dos poços 2-GU-3-SP e 2-LA-1-SP. As

unidades mais espessas de diamicticos são t ambém ali mais

o
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freqùentes. Nas partes mais profundas os diamictitos parecem ser,

no geral , mais delgados e os arenitros constituem a licologia
predominante (cerca de 50?). As porcentagens de siltitos e lamiEos

aumentam constantemente do poço 2-GU-3-SP para o poço 2-1-A-1-SP;

os congfÕmerados arenosos est.ão restriEos às margens da su-b-bacia.

A interprecação das fácies ao longo da seção pode, congudo,

ser apenas exÈrapolada a partir das informações obtidos nos

afloramenËos mais próximos. Assim, grosso modo, os arenitos podem

variar desde fIúvj-o-deltaicos e subaguáLicos rasos a l-esEe, a

turbiditicos para o oesLe. Muit.os intervalos de diamj-cËitos.

particularmente as unidades mais espessas das parÈes média e

disEal da seção, prowavelmente representam materiais glaciogênicos

ressedimenEados sob a forma de fluxos de deÈritos. Evidências de

sedimentação glacial terresÈre e/ou deposição de diamicE.itos por

geleira aterrada foram registradas a nordesËe do poço 2-GU-3-SP

(Rocha-Campos et a7., f969; l-976; MarÊini e Rocha-Campos, t99!) .

ouÈros depósitos interpreLados como de origem conÈínental incluem

arenítos flúwio-delcaicos e si1ÈiËos/lamitos çFre, por vezes,

contém delgados níveis de carvão. Localmente estas Iitologias
compõem seções relatj-wamentse espessas, onde se inÈerdigitam ou se

intsercalam com arenit.os, provavelmenÈe de plat.af orma, tamitos,

folhelhos e riLmitsos, rarament,e coritendo fósseis marinhos. As

fácies identificadas na área parecem indicar prováveís condições

de sediment.ação em ambienee transicional- a marinho marginal .

Na depressão (ou embaiamento) de Rio do Sul , os clásÈicos

finos (fofhelhos) são predominantses sobre os diamictitos e

areniÈos, mesmo nas regiões marg'inais da bacia.

Nos mapas paleogeográficos das Figuras 4A-Ð, a delimitação da

margiem tobada do MGW, assim como sua evolução no espaço e no

Eempo, foi feita com base na identsificação de áreas de maior

concenÈração de areniEo e diamictiLo, de acordo com o modelo

descrito acima. vale lelTibrar que as condições limiÈantes para as
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delimicações dos domínios de sediment.ação concinencal e marínha,

assim como para a identj.ficação da exÈensão máxima das margens

lobadas do gelo, wariaram geograficamente. DesÈa forma admiÊe-se

que algumas generalizações est.ão implicitas nas reconsÈituições

(Figura 5).

1.2 .2 ldade

Os sedimentos mais antigos do Subgrupo IEararé preservados no

interíor da bacia do Paraná são normalmente datados como

Neocarbonífero (Neoestefaniano; Daemon e Quadros, L97O; Daemon.

:-974). Mais recenlemente, cont.udo, idades mais anEigas, aÈribuidas

ao wesEfatiano ou Neowestfaliarro - EosEefaniano, foram

determinadas para microfloras identificadas em lamitos marinhos

fossílíferos recoberÈos por diamíctito maçico (Lima et a7-, 1983),

e para delgadas camadas de carvão ocorrentes na parte média do

Subgrupo rE.araré (Souza et a7., r993a, b) , assim como para

int.er¡aIos em subsuperfície na porção norle da bacia do Paraná.

Eslas datações representam a idade mínima para o inícío da

glaciação e para a primeira incursão marinha na bacia (Fígura 2).

Os intervalos superiores do Itararé têm sido datados,

palinologicamenÈe, como Neopermiano (Kungn:riano; Ðaemon e Quadros,

L97o\ , embora idades diferenEes ( Eopermiano, Asseliano) Èêm sido

indicadas pela megaflora e inverlebradcs t.ambém associados às

camadas marinhas do topo do IÈararé, porém, ocorrentes na parte

sul da bacia. Aguí, wárias camadas marinhas pós-glaciais

recobrindo unidades de diamicLitos, regislrados na parte centsro-

sul do Estado do Paraná, são correlacionadas à Formação Bonete da

Argen!ína que contem Eurydesma (Rocha-Campos e Rös1er, 1978) .
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Com relação à duração Eotaf da glaciação, as informações

disponíweis indicam uma variação de um mínimo de 15 a um máximo de

35 milhões de anos. Ðesta forma, a duração média de cada um dos

quat.ro intervalos mapeados paleogeograficamenEe, poderia, então,

variar de 4 a 8 milhões de anos. Vale leÍìbrar, ainda, que a

identificação de clastos dispersos em sedj-mentos pós-glaciais
(CanuEo, 1993), incl-uindo os arenitos basais da Formação Río

Bonit.o (Castsro,. 1988), pode ser interpretada como indicatíva da

permanência de clima frio na bacia do Paraná, mesmo após o Eérmino

da gì.aciação.

o zoneamentso pal inobioesErat.igráf ico disponível para a

seqüência neopaleozóica preservada na bacia do Paraná (Daemon e

Quadros, l-970; Daemon, f974) , tem permiEído a correlação entre os

esEratos do Subgrupo Itararé, que correspondem aos intervalos G a

14. Contudo, a interpretação da idade dos intervalos em termos da

escala internacional do tempo geológico ainda é problemática.

Conforme já anteriormente demonsÈrado por Daemon e Quadros
,a970 ¡ fíg.4), o limite enÈre o Subgrupo Ïtsararé e a sobrejacence

Formação Rio Bonito, ao longo de uma seção N-S na bacia do Paraná,

secciona diacronicamentse as balízas dos intervalos
bioestrat igráficos, originando duas unidades parcialmente

contemporâneas. Destsa forma, é possíweI verif i-car que a deposição

dos sedimentos fIúvio-del-taicos do Rio Bonito iniciou-se
precocemente no sul, enquanto que a sedimenÈação Ïtararé
prossegrria na parEe norÈe da bacia.

os dados pal inobioesLraÈigráficos mosEram, ainda, que o

preenchimento terrígeno envolweu sucessivas relações

transgressivas dos esÈratos contra as margens da bacia (Fi$rra 6) .

como consequência, e excetuando-se algrrmas poucas ocorências

localizadas, os sedimentsos equivafenles à intervalos mais antigos
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não são enconÈrados aflorando
Paraná.

1.2 .3 Tectorxismo

Como mosÈram os dados produzidos pelo PAULIPETRO e os de zalan

ex a7., (L99!; f ig. 3), a bacia do Paraná é caractserizada por um

arcabouço esÈruÈura1 distinguido por um notáwel padrão de

l-ineamenÈos (falhas, zonas de falhas, arcos) transversais segundo

E.rês direções principais: NW, NE, Ew.

As evidências advindas dos dados de isoespessura (Figuras 5 e

6) indicam que a int.ensa subsidência ocorrida durant.e a deposição

do Subgrupo ïtararé foi influenciada por movj-menÈos diferenciais
ao longo <Ìe falhas .SE-NW (zalan et a7., L99f). Particularmente nas

fases precoces do cicl-o tect.ônico do Neopaleozóico, a sedimenÈação

foi influenciada por moviment.os diferenciais de blocos ao longo

descas estsruturas. As mudanças nos padrões de áreas

estruturalmente altas e baixas ao longo do tempo conlrolaram as

localizações dos depocenÈros e dos alËos estruturais (Santos eË

aL. , !992a') .

Ào gue tudo parece indicar, esÈes mesmos elemencos

influenciaram Eambém o padrão do fluxo do gelo para a bacia, a

disEribuição das principais litofacies e a extensão das

transgressões marinhas na bacia do Paraná. Os possíweis efeiEos da

iscstasia glacial na subsidência da bacia, como postulado por

zalan ets aI ., (1991), são, conÈudo, difíceis de serem reconhecidos

e desenLranhados dos efeitos tsectônicos e glácio- eusËáËicos

relacionados, excetso, Eal'.iê?, no escudo do Rio Grande do Sul .

longo das margens da bacia do
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1.2 .4 Isoespessura

As wariações da espessura do Su-bgrupo Itararé, em cada um dos

q'¿atro inÈervalos estsudados, são apresentâdas na Fi$lra 5.

Por propósit.os comparatiwos a linha de espessura zero está

tentativament.e extrapolada em alglrns dos mapas, embora pequenas

ocorrências isoladas sejam conhecidas em áreas marginais elevadas

(Fig:ura 1) . As espessuras dos intervalos 11 e Iz-14 incl-uem,

adicionalmente, os sedimenEos basais da Formação Rio Bonito e

esEraEos equival-entes, assim como os da Formação Pal-ermo que

começaram a se acumul-ar precocement.e na parle sul- da bacia do

Paraná (Figura 6) .

uma subsidência maís acentuada pode ser claramente

icienEificada duranÈe os inLervalos G e H ( Fig¡:ras 5À e 5B) , quando

depocenlros bem definidos se formaram na parÈe norte da bacia- Uma

inÈensa reorganização esÈruÈural ocorre no interval-o H (Figura

5B) , esÈágio no qual a bacia foi aparentsemente basculada para suI

e seu flanco Nw elevado, Èornando-se, assim, uma ampla área

exposta aos processos erosivos (NorÈhfleet ex a7. , L969 ¡ Daemon e

Quadros, 1970; Santsos, 1987) . Um amplo alto esÈrutural-, orientado

SE-MI e 1oca1ízado na área do futuro arco de Ponta Grossa, agora

separa as partes nort.e e su1 da bacia. Embora a bacia se estenda

para sul, aÈé o escudo do Rio Grande do Su1, sua área total
apresenÊa-se reduzida.

Em cont.rasce com as fases precedentses os inte!-\¡aIos 11 e I2-I4

(Figuras, 5C e 5D) parecem ser caracterizados por uma razão de

subsidência mais uniforme. os timites da bacia conLinuaram a

migrar para sul- com a sedimentação transgredindo gradllalmenEe

sobre o subsidentse escudo do Rio Grande do Sul . Nesta época os

efeitos do "pré" arco de Pontsa Grossa tornam- se menos notáveis '
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Uma vísão bidimensionat N-S da evolução tectono-sedimentar da

bacia do Paraná é mosErada nos diagramas da Figiura 6. Três

principais feições podem ser aIi identsificadas: a) a restrição
glradual do escudo do Rio Grande do Sul devida a subsidência,

acompanhada pelo seu progressivo recobrj-menEo por estratos maj-s

novos i b) a concemporaneidade deste processo com a expansão pala o

norÈe do mar epiccntinental que ocupou a bacia, como é indicado

pela migração para o nortse dos intervalos marintros fossilífros; e

c) a deposição diacrônica iniciat da FormaÇão Rio Boníco, e

int.ervalos equivalenLes, cuja progradação produziu uma "regressão

sedimentar" dewida a alta razão de deposíção duranÈe os interval-os

11 e I2-I4.

1. 3 RecoD.struções Paleogeográf ícas

1.3 .1 Dados paleouagoéticos

Eîibora as reconsLruções da curva de deslocamento polar

aparente para o Paleozóico na América do su1 ConÈenham um cerlo

girau de incerteza (Pascholati e Pacca, !976; Tarling, t99l;

Erneslo et a7. , f.99f), a pal-eolacitude da bacia do Paraná pode ser

razoavelmentse estimada como tendo sido cerca de 4005, durante o

Neocarborrífero .

OuEras determinações de paleolatitude para c intervalo

Neocarbonífero-Eopermiano, também baseadas na curva de

deslocamento polar aparente do Gondvana (Morel- e Irving, 1982)

mostram a África austral e o sudesÈe do Brasil l-ocalizados a

paleofatsitudes variando de altas e médias 1aÈiEudes, ou médias a

baixas l-aEitudes (500-200S) , (veevers e Pov¡e1l, L987; Powel-I e

Veevers, 1-987) e até mesmo mais baixas.
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1.3.2 Direções do fluxo do gelo

Feições glaciais de primeira e segßlnda ordens (Hughes, 1987) '
út.eì_s para a interpreÈação do fluxo das geleiras neopaleozóicas

são relativamente raras. o mapa aEualizado da Figura 7 mostra que

cais feições, ao iongo da margem leste da bacia do Paraná, podem

ser agrupadas em quatro conjuntos, videLicet : SE-NW, no Estado de

São Paulo; NS, na porção sul do arco de PorÌtsa Grossai SE-NW' na

parte central do Estado de SanÈa Catarína; e radial ao redor do

escudo do Rio Grande do Sul .

Um aspecto notável destas feições glaciais, ao tongo de grande

parte da margem leste da bacia, refere-se à sua evidente

coincidência com os elementos estruturais SE-NW. AdicionalmenEe,

as estrias e oucras feições paleotopográficas, principalmente os

sulcos ou paleovales ç¡re irradiam do escudo do Rio Grande do Sul,

são t ambém wisivel-mente controladas pelas principais feições

tecEônicas. É Iícito considerar, portanto, que a esErutura e a

paleotopografia do eflibasamenÈo influenciaram os fluxos das

geleiras e foram, reciprocamente, modificadas pela erosão e

sedimentação glaciais

Merece t amlcém ser mencionado o falo de ainda persistir alguma

incerteza no que se refere à representsatividade que os indicadores

de fluxo glacial têm em relação ao padrão geral da paleodrenagem

do gelo em d.ireção a bacia do Paraná. Com efeito, e Èendo em visEa

o caracterísËico poder erosívo do gelo de geleira, a probabilidade

de que feições e depósicos antigos cenham sido remowidos deve ser

seriamenÈe considerada. Contudo, a coincidência integral da

orientação das estruLuras de abrasão e oucras feições enconÈradas

em diferent.es níveis esÈratsigráficos do Subgrupo Ttararé, é

altamente sugestiwa que o fluxo das geleiras permaneceu

essencialmenEe inalEerado duranEe a deposição da unidade.
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o ftuxo gJ-acial na margem oeste da bacia do Paraná é, contsudo

menos c1aro. Nessa região as medidas das orienEações de

pal-eocorrenÈes e feições de deformaÇão de sedímentos feiEas por

Farjallat (1970) e Frakes e Crowell (1969) indj-caram um sentsido

geral para oesLe. Apenas poucas medidas obtidas em sedimentos

associad.os ao arco de Assunção (Figura 1) indicaram um sentido de

mcvimento para NIf .

1. 3 . 3 lleso/Neocarbooíf ero-Eoperaiaoo

Com exceção de uma área relativamente pequena de deposição de

clásticos finos (folhelhos negros) na parÈe central do Estado de

Santa caEarina, além de outras ocorrências isoladas de fósseis

marinhos em afloramentos na parÈe nortse da bacia do Paraná (Figura

6) , ouEras evidências de esËensas condições marinhas não são

registradas (Daemon e Quadros, a97o; santos, L987) - À

predominância da deposição de arenitos, quando comparada com a

ocorrência de diamicEítos, pode refleÈir o crescimento inicial do

Manto de Gefo de windhoek (MGw) e de ouÈras massas de gelo

marginais à bacia (Figura 4A) . Dois lobos glaciais, Kaokoveld e

Paraná, podem ser reconhecidos na margiem nordesce-1esEe da bacia,

enquanEo que a cobertura de gelo assentada sobre o escudo do Rio

Grande do Sul atinge sua extensão máxima para o norÈe' alcançando

as margens meridionais da bacia do Paraná.

ContemporaneamenLe, a margem oesEe sediava uma capa de gelo

local sobre o arco de Assunção. de onde as gefeiras se deslocaram

para leste e nordeste.
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1.3 .4 EopereiaDo

DuranÈe este inEervalo a migração dos depocentros da bacia em

direção ao sul foi acompanhada pelo avanço das condições marinhas

para o norEe, a parÈir de uma roEa maríÈima (sea way) ao redor do

escudo do Rio Grande do Sul . Esta elevação do níweI do mar esÈá

regisE.rada em afloramenÈos por camadas fossilíferas marínhas gue

se estendem para o norte acé as partes centrais do Estado do

Paraná. A expansão das condições talássicas ocorreu, grôsso modo,

concomitantemenLe com uma ampliação da ação glacial nas margiens da

bacia, qr-re dewe ter atingido o seu máximo nesLa época (Figirra 48) .

Os fobos Kaokoweld e Paraná esLia'eram ativos na parte norte da

bacia enquanto que, nas regiões central e lesle do Estado de Santa

CaLarina, o lobo Rio do SuI se movía para noroeste onde ocupou o

embaiamento, ou depressão, de Rio do Sul . Na região sul , parece

provável gue, acompanhando as mudanças na geometria da bacia,

cenha ocorrj-do uma discreÈa retração da margem norÈe da capa de

gefo do Rio Grande do SuI em direção ao escudo (Figura 4B).

Na margem oest.e da bacia do Paraná, nenhuma evidência de

influência glacial é reconhecida durante este intervalo. Os amplos

corpos clásticos lobados, progradanÈes a partir das margens oesEe,

enEão elevadas, em direção ao interior da bacia, são desta forma

intserpreEados como dominantemente de origem flúvio-deltaica. Nas

partses int.ernas da bacia, esÈes corpos coalescem entsre si e com

outros composËos por depósitos glaciogênicos e/ou ressedimencados,

ambos derivados de fonces situadas na nargem 1esEe.
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1.3 .5 Eopermiaao tardio ( I)

Está registrada neste inÈervalo (Figura 4C) a máxima

transgressão marinha ocorrida duranÈe a deposição da seqüência

Itararé (Fignrra 6), a qual , ao que tudo parece indicar,
coincidiu com o início da atenuação da atividade glacial na bacia

do Paraná.

Os sediment.os glaciogênicos associados com os l-obos Paraná e

Kaokcveld podem ser reconhecidos, sendo que este últsimo

prowawelmente já se encontrava em retração em direção da borda

fesÈe do eÍÙraiamento de Rio do Su1 . O deswanecimento da coberEura

de gelo do Rio Grande do Su1, já iniciada no inEervalo H, mostra-

se agora grandemente acentuado .

PeneconÈemporaneamente com estse processo de deglaciação,

cunhas de cIásticos grossos e/ov areníÈos flúvio-delLaicos
correspondenEes à sequência pós-gIacial da Formação Rio Bonito,

começam a prograd.ar para sw, na parte cenÈraI e leste do Estado de

Sanla Catsarina. (Figuras 6 e 4C) . As ocorrências de camadas

marinhas. agora encontradas no norte da área do fuÈuro arco de

Ponta Grossa (Figura 4c), parecem indicar o início de uma elevação

pós-glacia1 do nível do mar. Por ouiro lado, as progradações

iniciais dos delÈas Rio Bonito esÈão, provavelmenEe, relacionadas

a una "regressão sedimentar", causada por excesso de deposição

resultante dos aj ustsament.os isostáCicos pós-91acíaís iniciais da

bacia.

1.3.5 Eoperaiaao tardio ( II)

Em resposEa ao reajuste

corpos progradantes de areia
isosEácico marginal da bacia, amplos

situados em torno da bacia do Paraná

24



se desenvolweram e acentsuaram a tendência de redução da área

coberta pel-o mar já notada no intervalo anEeríor (Figßrra 4Ð).

Alguns destes corpos clásEicos são correlacionáweis à Formação Rio

Bonito e estsraÈos equivalentes, mas suas discriminações dos

sedimentos do fÈararé não podem ser feit.as adequadamenEe em mapas

que enfaLizam a paleogeografia glacial . EsEa fase "regressiva
sedimentar" ocorreu concomiEanÈemente com uma acentuação do recuo

das gief ej-ras do âmbito da bacia do Paraná. As evidências de tal

evento incluem a ausência generalizada de sedimentos associados ao

lobo de Rio do Su1 e a atividade aparentemente reduzida do fobo

Paraná. Como conseqüência, o lobo Kaokoveld no norÈe e a cobertura

de gelo no su1 Eornaram- se isoladas. Provawelmente aÍlbas também

diminuiram em área, enquant.o que a cobertura de gelo do Rio Grande

do Sul- cornou-se grandemente -restrita, como resultsado do

preenchimenLo dos vales ao redor do atual escudo.

Em grandes áreas da bacia, como a do norte do Estado de santa

Catarina até o norte do Estado do Paraná, uma elewação eustática
pós-glacial do níwe1 do mar é reconhecída pela deposição de uma

unidade fossitífera marinha rel-atiwamente delgada, que caracLeriza

a parte superior do ftararé e denominada "Folhelho Passinho"

(Figura 6) . Camadas marinhas rasas, recobrindo transicionalmente o

Passinho, indicam a ocorrência de uma rápida recuperação

isostática precedendo a deposição dos sedimentos flúvio-del taicos

da Formação Rio Bonito.

A ocorrência de diamictitos possivetmente mais jovens

associacios com pavimenÈos de clastos estriados, ou recobrindo

esÈrutsuras glácio- tectônicas , por vezes deformando sedimentos

flúvio-deftaicos (Martini e Rocha-Campos, 1'99a) , siÈuados na parÈe

superíor do Subgrupo Itararé no nort.e da bacia do Paraná, sugere a

manutsenção das condições glaciais e reavanços do lobo Kaokoveld

nessa região. Assím, parece ser possíveI que durante a ú1Èima fase

da glaciação neopaleozóica (deglaciação final) as margens glaciais
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exLerÐ.as do Manlo de Ge10 de

bacía do Paraná.

L.4 GeomeÈria narginal
neopaJ.eo zó ico

As geleiras que al-cançaram a bacia do Paraná têm sido

int.erpretadas como representando exÈensões de um vasÈo manto de

gelo centralizado na África austral (Martin, !96r; Frakes e

CrowelI, L969 ¡ L972¡ Bigarella, L97O; Gravenor e Rocha-Campos'

1983). Contudo, elemeritos para reconstituição da dinâmica e da

geometria marginat do Manto de Gel-o de Windhoek nas margens da

bacia do Paraná são ainda insuf ici-enE.es.

Algl-lmas interpreEações disponíveis (Frakes e Crowel-1, 1972¡

Gravenor e Rocha-Campos, 1983; Santos 1987; Santos ets al -, 1992a)

delineiam margens l-obadas para o Mant.o de Gelo de windhoek na

borda lesEe da bacia do Paraná. As interpretações de Frakes e

Crowell Og72) , mostrando as localizações dos lobos Kaokoveld e

Paraná, foram baseadas nas delimit.ações das áreas de maiores

espessuras de diamictiÈos do Subgrupo Itararé.

Mais recenÈemerite Santos (:-987) utilizou a combinação de

vários elemenEos, incluindo o mapeamento de litofacies e de

espessuras, informações de superfície e dísÈribuição dos elemenÈos

t.opográficos e escruÈurais, para localizar os principais lobos

glaciais e para examínar as mudanças marginais do Manto de Gelo de

Windhoek, no Eempo e no espaço, ao longo das margens da bacia do

paraná. Eúbora o walor inÈrinseco dessas reconstsituições não possa

ser negado, as delimitsações precisas desses lobos, com base nesses

tipos de dados, só pode ser preliminarmenee esboçada.

liindhoek flutsuaram extensamente na

e a dinâmica do maDto de gelo
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Apesar dístc, a part.ir do E.rabalho de canuto (1993) foi
possível reconstiÈuír as dimensões e as formas aproximadas de um

lobo de gelo adicional no sudeste do Brasil . O enÈão denominado

l-obo de Rio do Su1 , representaCo como tendo 200 quilômet.ros de

comprimento por 1OO guilômetros de larg'r:ra, foi delineado através

da dístribuição consistente de estrias gtaciais e de cilitsos
subgJ-aciais sobre o eûìlcasamento, assim como do mapeamenÈo da

variação das espessuras no embaiamenEo de Rio do Sul . Essa massa

de gelo deslocou-se para Nw ao longo do eixo da bacia, preenchendo

e deprimindo ísostaticamenLe o embaiament.o. o alto de Porto União,

reconhecid.o por Medeiros et a1 . 0973), teria aLuado como limiEe

NW do lobo. Verifica-se, pelas informações acima, que as dimensões

dessa massa de gelo são comparáveis com as do Pleiscoceno, como r

por exemplo, as do lobo Des Moines do Neowisconsiano da América do

Nort.e .

Todavia, ouEras informações a respeiEo do sentsido do movimento

do g'elo, deduzidas de superfícies estriadas e sulcadas sobre

tilitos depositados rìo escudo do Rio Grande do su1, em Pínheiro

Machado (Tomazelli e Soliani, :-982) , ajusËam-se ao quadro acima

descrito somenEe em termos parciais. A reintserpretação, contudo,

de um fluxo para sul-, em Pinheiro Machado, parece ser possível .

A presença de outra massa independente de gelo sobre o arco de

Assunção, na borda oeste da bacia do Paraná, como proposÈa por

Frakes e Crowell (!972) , ainda permanece conjeÈural, embora seja

sugerida pelos dados l itsofaciológicos (Figura 5) .

No seu deslocamento em direção a bacia do Paraná o ManLo de

Gel-o de Windhoek moveu-se inicialmente sobre um substratso de

rochas crist.alinas pré-cambrianas e eopaleozóícas e,

subseEJenEemence, sobre sediment.os depositados durante fases de

recuo anLeriores. IsCo deve ter resultsado na mudança do

comporLamento marginal- e da dinâmica do gelo (Boulton e ,Ïones,

10?o\
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A deposição do Subgrupo ILararé foi precedida de longos

episódios de erosão paleozóica (Eopaf eozói co - Eodevoniano;

Neodevoniano - Eocarboní fero ) que seguiram o ciclo orogênico

Brasil_iano (ProLerozóico - Eopal eoz óico ) que afetou o sudeste do

Brasif. O relevo topográfíco das margens da bacia do Paraná

durant.e a glacíação gondvânica é, desta forma, considerado como

tendo sído apenas mod.erado (Santos , 1-987). EsLa inberpreEação é

amparada pela presença de mine::ais pesados de facies met.amórf ícas

de alto a médio grau nos areniLos do Itararé (!'ùu, l-982 ; 1989 ) , o

que denota profunda erosão das faixas dobradas brasilianas. Desde

ent_ão a pateotopografia tem sido modificada por processos erosivos

e pela elevação, no Mesozóico e Cenozóico, da cadeia cosEeira do

sudesEe do BrasiL.

Quando o gelo atingiu as margens da bacia do Paraná e avançou

para suas porções oest,e até, pel-o menos, 200 km da at'ual borda

erÕsiva (Canuto, 1993), os l"obos gtaciaís atingiram, por vezes, o

nível d.o mar e se estenderam abaixo dele em condições aterradas '

Considerando que, aEualmente, verifica-se uma restríçäo das

plaLaformas de gelo em l-atitudes maiores do que 650 na Antártida,

parece razoável considerar que as margens de gelo do NeopalêÔzóico

foram do tipo maré/inler-maré ' Com efeito, as análises

J- i tofac iológi cas aEualmente disponíveis na lit.eratura (Santos,

1987; CanuEo, 1993) corroboram esEa inLerpretação.

Uma avaliação da egpessura do gelo que atingiu a bacia do

Paraná ê, enLretanEo, dífícif de ser feiEa, já que muitas

evidências geotógicas e glaciológicas, necessárias para a

modelagem da espessura e geometria das y'eleiras, não esEão ainda

disponíveis. Considerando, contudo, as estsimat'ivas de 2'600 met'ros

para a espessura da cobertura de gelo na região central de

Windhoek (Visser, :-g87), assim como a distância da ordem de 700-

goo km aLé as margens da bacia do Paraná, verífica-se que valores

ao redor de 1.500 metros podem ser considerados possíveis. Na
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região central do escudo do Rio Grande do Sul a espessura da

cobertura de gelo (Eyl-es e Menzies, 1983), duranEe sua extensão

máxima em direção a margem sul da bacía do Paraná, durante os

int.ervalos G e H (Figuras, 4A, 4B), pode ler sido menor do que

1.000 mecros.

Em tsermos de regime termal- do Manto de Gefo de Windhock,

verifica-se que a prevalência de condições de geleira temperada é

indicada peLa sua posição paleolat.it.udinat , pela abundância de

sedimenLação subáquea e pelo caráter das micro e rnegaf lora
associadas. Na parE,e norte da bacia, evidências adicionais de

t.emperat.uras rigorosas de inverno e de sofo perenemente congelado

são fornecidas por pseudomorfos de cunhas de gelo (Rocha-Campos et
aI . , L977; Péwé, l-966 ) .

Informações de cunho fisiográfico disponíveis são sugestivas

de que o declive das rochas do embasamento no âmbico da bacia do

Paraná era dirigido para Nw e N (Rocha-campos, 1967i Gravenor e

Rocha-campos, r-983). O tratament,o das espessuras do subgrupo

IEararé alravés da anátise de superfície de Lendência (Trend

Surface Analysis, Futfaro e Landim, L9761 mosEra que, em escala

regional , o declive da unidade inferior dessa seqúência é N2"w' Em

escala Iocal , conEudo, a represenEat ividade desse val-or não é

ainda conhecida.

Tendo em vista sua natureza epicontinenEal , o mar que ocupou

as partes int.eriores da bacia do Paraná pode ser considerado como

reLativamenLe raso. Realmente, as formas benÈônicas consLiLuidas

por moluscos, braquiópodes e foraminíferos arenáceos, íntercalados

na seqúência IEararé aflorante ao longo da margem leste da bacia,

são típicas de plaÈaforma rasa (Rocha-Campos e Rösfer' L978¡

santos, 1979 ¡ Lima eE aI . , 1983) . Fósseis do microplancton

marinho, incluindo Tasmanites e acríEarcas são também encontrados

em sedimentos do subgrupo IEararé que incluem diamictitos (Daemon

e Ouadros, L970 ) .
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os múltip]os avanços do Manto de Gelo de Windhoek (mínimo de 6

ou 9) são registrados por tiIíEos depositados subgl ac ialmente,

identifícados em diferentes níveis esLratigráficos do subgrupo

IEararé (Santos, r979; 1987; Canuto, 1985) ' As distâncias máximas

que as geleiras alcançaram no ínteríor da bacia do Paraná podem

ser esEimad.as at.ravés das esLrias e oucras esE.ruturas de abrasão

glacial e feições geomórficas sobre o ernbasamento e clastos de

pavíment.os, assim como aLravés de deformações glaciotectônicas

subjacenles a til-itos subglaciaís. Vale ressaltar, entretant'o, que

essas informações fornecem apenas val-ores mínimos a respeito das

distâncias que as geleiras atíngiram no ínt'erior da bacia do

Paraná. DesEa forma, o volume de ge]o gue cobriu o sudesEe

brasileiro não pode ser estabelecido, enquanto que o máximo da

glaciação pode ser interpretado somente com base no número de

l-obos e na reconstj.tuíÇão das suas áreas.

1.5 Estudo de r:¡r modelo de g}aciação/deglaciação

Serão discutidas a seguir as impJ-icações da evolução

paleogeográfica descritsa anteriormente para a interpreEação do

modelo da deglaciação neopaleozôíca da bacia do Paraná ' Deve ser

considerado, conEudo, que o t,eÏ1no deglaciação será usado de forma

livre e no sentido de se referir a períodos de exposíção de uma

deLerminada área, anteriormente recoberta por gelo glacial ,

resuftante do recuo de uma geleira. O termo inclui, port'anLo,

episódios curEos e recorrent,es no tempo ( inLerestsadiais /

inLerglaciais) , assim como a diminuição irreversível" do gelo em

área, represerÌEarLdo assim a degfaciação (AGl , 19761 ' Apesar das

estreitas relações enEre as gel-eiras neopaleozóicas da bacia do

Paraná e o Manto de Gelo de Windhoek (MGW) , a discussão que se

segue basear-se-á, predominan!emente, nas evidências preservadas
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naquela bacia. VaIe lembrar, ainda, que a consideração de fatores

astronômicos e/ou ouLros (e.g. geoquímicos) , que são, no geraL,

aceitos como responsáveis por, ou influentes no processo de início

e término das glacíações, está além dos objetivos do presente

escudo.

1.5 .1 Início da glaciação

O "modelo polar" (Eyles, l-993), segundo o qual o desl-ocamento

do Gondvana em al,tas latitudes foí acompanhado de uma mudança

diacrônica dos cenEros glaciais, tem sido proposto por vários

autores (e.g. Crowelf e Frakes, a97O¡ CrowelI, L978; Caputo e

Crowel-l-, L985) para explicar â exLensiva glaciação paleozóica no

conLinente do Gondvana. Infelizmente os dados paleomagnéEicos para

reconsErução da curva de migração polar do oeste do Gondvana, que

inclui a .América do Sul e a África, durante o Neopaleozóico, não

são ínteiramente consist.entes. Esses dados indicam, gr.'sso modo,

pal-eof alitudes varíando cïe 50" a 20'S para o sudesÈe do Brasil e

suf da Áfríca d.urante o Permo-Carbonífero.

A primeira menção a um regisEro da glaciação neopaleozóica na

área andina da Améríca do Sul- mais precoce do que o da bacia do

Paraná, se deve a Frakes e Cror^¿el1 (t969) , que acribuiram essa

diferença primordialmenEe à elevação da área e não a sua posição

pateolatiEudinat. Seguíndo a mesma tinha de argumentaçào, Powe1I e

Vivers (1987) consideram que uma acenE,uada etevação associada a

uma orogênese na Àmérica do Sul- durante o Eocarbonífero

(Namuriano) poderia Eer provocado a ocorrência de glaciação de

montanha, de média latsiEude ("modeto adiabático", Socci, t992;

Eyles, l-993), na região andína, antes do início do crescimento dos

mantos de gelo contínentais. Cont.udo, algumas informações mais

recentes a respeiEo de um irrício mais precoce (Tournasiano-
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Eoviseano) da sediment.ação glacial em algumas bacias andinas (e'g'

bacia de Paganzo, Argent.ina) , e antecedendo a orogênese namuriana

(conzales, l-983), não foram confirmadas por Limarino e Cesari

1gg2) . Este aparerrte aEraso no início da gtaciação na bacia do

Paraná, quando comparado com as bacias subandinas, pode refleLir

um retardamenEo da preservação d.os sedimentos glaciais em vez de

uma mudança paleolaL i tudina] dos centros glaciais (Eyles, l-993)'

outrossim, o faEo de sedimentos mais antigos do Subgrupo Ilararé

terem sid.o recentemente encontrados na faixa de afloramento e,

também, nas partes maj.s profundas da bacia (Daemon e França,

1993), recomenda que esta questão seja considerada com a devida

prudência.

Com efeito, as mesmas dif icul-dades foram também safienLadas

por Visser (1990) quanto à datação das rochas glaciogênicas da

Formação Dwyka na África austral . Realmente, a interpretação de

que o início da glaciação neopaleozóíca no sul da África tseria

ocorrÍdo no Nêowestf aliano -EosEef aniano estabeleceria.

conseqüenLemenEe , uma relação de conlemporaneidade com os

sedímentos glaciogênicos mais ancígos reconhecidos na bacia do

Paraná. Por outro lado, a int.erpreLação de uma idade eoartinskj-ana

para as camadas superiores da Formação Dwyka difere da idade

kunguriana esEabel-ecida por Daemon e Quadros (19?0) para as

camadas do Eopo do Subgrupo Itararé.

As usuais dificuldades em relacionar a ídade das assembléias

fl-orísE.icas e faunísEícas neopaleozóicas da américa do SUI e

África à escala internacíonal do tempo geológico derivam, em

grande parte, do seu caráLer endêmico, assim como da ausência

geral- de invertebrados marinhos <Iiagnósticos, tais como

fusulinídeos, conodontes e cefalópodes.

Outras tenEaEivas de correlação enLre as seqúências do sul da

África e da América do sul cêm sído também baseadas na presunção

de que as bacias aIi localizadas Eenham sido atingidas,
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contemporaneamente, por uma transgressão pós-91acia1 e deposição

de sediment.os marinhos, incluindo exLensos depósicos de folhelhos
marinhos (e.9. intervalo de Eurydesma do Eopermiano e camadas

equivalentes de Visser, 1990) . A correlação Lentativa entre a

Formação Bonete da Sj-erra de Ia Ventana, Argentina, e as carnadas

"pós-glaciais" Passinho da bacia do Paraná (Rocha-Campos e Rös1er,

1"978) , indica que a sedimentação glacial pode Ler persistido após

o tempo Euryd.esma, t.anto no suI da África (Visser, 1-gg}), como no

norLe da bacia do Paraná.

Várias evidências at.é aqui discutidas parecem favorecer a

hipótese de que as geleiras que atingiram a margem leste da bacia
do Paraná relacionaram-se com a expansão do MGW, então localizado
sobre as Lerras aLtas de f¡'lindhoek, Dâ Namíbia e Angola. As

direções dos antigos fluxos de gelo identificadas nas terras altas
de Windhoek, como most.radas pela distribuição de paleovales
(Martim, 196L, 1975, 1981; Visser, 1"987) , se ajust.am muito bem às

orient.ações das est,ruturas de abrasão e de ouLras feições glaciais
da borda leste da bacia (Figuras 4,7\. Dest.a forma, esLas

inf ormações f avorecem a int.erpretação de que as t.erras altas
atuaram como centro dispersor de gelo em direção a bacia do

Paraná.

Em termos de posição paleogeográfica e dinâmica das geleiras,
algumas considerações podem jâ ser feitas. A expansão do MGW

parece Ler resultado, inicial-mente, a partir da combinação de alta
al"titude (3.000 metros, aproximadamente, Vi-sser, L9B7 ) e

paleolatítude ntoderadamente aLta das Lerras altas de Windhoek. A

part,ir dos trabalhos de Sant,os (1"987 ) e Santos et aI . (L992a) ,

tornou- se evidente que as part.es marginais do manto de ge1.o, nâ

bacia do Paraná, sofreram consideráveis flut,uações no tempo e no

espaço durante a glaciação neopaleozóica (Figuras 4A-D) .

De acordo com o que é indicado pelos eventos

retração das margens glaciais lobadas, a variação

expansão ou

intensidade
de

em
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da ação glacial esteve assocj.ada com a ocupação gradual da bacia

do Paraná por um mar epicontinenLaf raso. EsEe processo parece Ler

sido o responsáve1 pel-a disponibifidade da umidade necessária para

aLimenLar o Manto de GeIo de Windhoek (Santos, ]-987; Santos et

al . , 1992a) . O efeitso de amptos mares intsraconL inenLais como

possÍveis fatores moderadores do clima continenLal , com fortes

efej.tos sazonais, incl-usive no supercÕntinente do Gondvana

(Crowley, et al ., L992; Eyles, L993), através da disponibilidade

de umidade junto as coberturas de gelo interiores sobre áreas

elevadas, foi também proposto por Eyfes (1993).

OuEro aspect.o imporLanEe do desenvolvimenÈo paleogeográfico da

bacia do Paraná, refere-se à prováve] interação e retroal imentação

pateocl-ímácica entre o ciclo È ran sgres s ivo - regressivo

neopaleozóico (Zalan e! aI ., 1991) e a glaciação. A longa duração

e as profundas mudanÇas na arquit.eLura da bacia, ocorrídas durante

o ciclo permo - carboní fero (cerca de 65 Ma), esEão provavelmente

relacionadas com fases de inEeração de placas, como sugerido por

zalan eL al ., 1991.

1.5.2 Recorrêncía da glaciação

As primeiras EenEaLivas de identificação de um padrão

recorrente de sedimentação glacial- na bacia do Paraná envolveram o

reconhecimento de camadas de EiliEos amplamenEe distribuidos em

área (Beurlen, l-955; 1956), assim como a interpretação de "cicl-os"

sedimentares resultsantes de avanços e recuos das geleiras '

,fá Leinz em l-937, e posteriormenEe Frakes e Figueiredo (1967),

haviam notado que as fitologias maís comuns do subgrupo Itararé

(i.e. diamicEitos, lamitos, arenitos e riLmitos) pareciam compor

cicfos, que podiam ser reconhecidos pelo menos localmenEe '

ConLudo, as controvérsias surgidas posLeriormenLe, e envolvendo a
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identificação de tilitos subglaciais
condições glaciaj-s, o truncamento

muitos ciclos, não permitiram que

usados de forma generalízada.

representat.ivos de avanço de

e a ocorrência restrita de

os model-os propost,os f ossem

Todavia, várias seqùências, de alguns meLros de espessura - e

compostas, nas suas partes inferiores, por tilit.o subglacial sobre

paviment.o estriado, seguido por rit.mit.os lacustrinos regulares
(varvito) e/ou lamit.os, recobertos em contaLo erosivo por arenit.os
fl-uviais - reconhecidas particularmente no int.erior de paleo-vales
(Rocha-Campos et â1 . , 1,969; Lopes et âI . , i_985 ) , têm sido
interpretadas como seqùências Lerrest.res de deglaciação.

Mais recentemente a identificação de paraseqüências

cont.roladas eustaticamente (no sentido de Posamentier et. al.,
19BB) foi t.ambém proposta por Gama Jr. et â1 ., j-991-. Segundo estes
autorîes as superfícies de erosão ou não deposição, que Lruncam

intervalos compostos por depósitos glaciais terresE,res recobertos
por camadas d.eformadas de diamictitos, lamitos e arenitos,
ressedimentados por processos de fluxos gravit.acíonais
subaquáticos (escorregament.os i correntes de turbidez de alt,a
densidade), corresponderiam à superfícies marinhas de inundação
(nível de mar alt.o) . Cont.udo, esta interpretação apresenta, ainda,
algumas inconsist,ências relacionadas com as superfícies erosivas
inferiores, já que suas ext,ensões regionais permanecem ainda não

demonstradas. No entanto, uÍr possíveI modelo alternaEj-vo considera
que intercalações repetit,ivas de delgadas camadas fossilíferas
marinhas, dentro do Subgrupo ltararé e regionalmente disLribuídas
(Mafra, Guaraúna, Ortigueira, Passinho, eLc), seriam indicativas
de períodos de máxima t.ransgressão marinha, controladas

eustaticamente (interglacial, pós-glacial), sobre a margiem leste
da bacia do Paraná. Segundo esse esquema as seqüências

est.ratigráficas genéticas (GaIloway, 1989), de algumas dezenas de

metros de espessura e situadas ent.re duas inÈercalações marinhas,
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teriam como prováveis equivalent,es em direção ao continente, as

seqüências de deglaciação compostas por leques pró-glaciais
marinhos proximais e os ciclos de degtaciação terresLre descritos
acima. Verif ica-se, portant,o, eu€ este modelo não difere, êfii seus

contornos, daqueles idealizados por Leinz (1937 ) e Frakes e

Figueiredo (1967) .

O reconheciment.o de tilit,os subglaciais recobrindo superfícies
estri-adas e pavimentos de clastos, assim como de embasamento

cristalino e/ou sedimentar glaciotectonizado (Sant.os , L979:

Canuto, L985 , l-993 ) , ocorrentes int,raf ormacionalment,e em

diferentes nÍveis do Subgrupo fLararé, sugere pelo menos nove

fases de avanço glacial na região leste da bacia do Paraná. Não

obstante a extrema relevância dessas informações para a

reconstituição da paleogeografia da glaciação neopaleozóica na

bacia do Paraná, seu significado ainda não está, contudo,

inteirament,e claro jâ que elas podem representar tanto fases reais
de glaciação, como, simplesmente, flutuações na dinâmica do Manto

de Gel-o de Windhoek.

AdicionalmenLe, e tendo e vista que o poder de resolução dos

dados paleont,ológicos disponíveis ê reconhecidament,e limitado, não

é possível, no momenLo, correlacionar com precisão os diferentes
avanços glaciais como t,ambém estimar suas durações. De fato, e da

mesma forma como o que ocorre em muitas bacias glaciadas, também

grande parte do registro preservado na bacia do Paraná representa

seqüências de "deglaciação"ou não glaciais. Tendo em vist,a suas

espessuras, que em alguns casos podem at.ingir dezenas de met,ros e

exibir nenhuma evidência de influência g1acial, estas seqüências

podem representar longos intervalos de tempo. Esta presunção é

amparada pela associação, a essas seqüências, de algumas camadas

cont,endo delgados leitos de carvão (cm-dm; Martini e Rocha-Campos,

L99l-), o que implica em melhoria climática e desenvolvimento de

solo.
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VaIe lembrar, ainda, eüê o sucesso no estabeleciment.o de uma

estratigrafia glacial neopaleozoíca na bacia do Paraná ê, ainda,

limicado, principalmente devido à raridade de bons afloramentos e

às dif iculdades de sua correlação (Sant.os , t979 ; 1"987; Canuto,

1985, 1993 ) .

Espera-se, contudor euê um regisLro sediment.ar mais contínuo
possa ocorrer em subsuperfÍcie na bacia, onde a espessura do

Subgrupo It,araré alcança valores superiores a L.300 metros. Dest,a

forma, o exame de testemunhos de sondagens de alguns int.ervalos
(Ey1es, 1993) , assim como de dados geofísicos, poderá fornecer
modelos mais adequados para uma interpretação mais det,alhada da

história glacial.

1.5.3 Deglaciação

Em decorrência do espectro de condições sugeridas pelo "modelo
polar" para o início da glaciação neopaleozóíca, o deslocamento

contínuo do Gondvana através de alt,as latitudes pode Ler resultado
no declínio gradual e na deglaciação final d.o Gondvana (Caputo e

Crowell, 1985) . As mudanças paleomagnéticas associadas com esse

processo, introduz uma dificuldade adicional na anáIise do padrão

de deglaciação na bacia do Paraná, como também em out,ras bacias
gondvânicas, em comparação com os modelos disponíveis para o

Cenozóico (e.g. Andrews, L987; Ruddiman, 1,987; Hughes, L987) .

Alguns subsídios relevantes para o entendimento da quest,ão dos

padrões e mecanismos das deglaciações, inclusive durante o

Neopaleozóico, derivam do conhecimento dos modelos de deglaciação

dos mantos de gelo cenozóicos do hemisfério norte.

O esquema evolut,ivo básico envolve a ocorrência de episódios
de deglaciação mais curtos e reversíveis, observados durante os
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interestádios (perÍodos de melhoria climátj-ca durante os

glaciais), e de uma fase finaL de colapso irreversível das massas

de gelo cont.inentais , oll redução rápida do volume de gre1o,

característ.ico da deglaciação f ínal (int,erglacial ) . Um outro
padrão deriva da localização e importância relativa dos diversos
componentes dos atuais manLos de ge1o, isto ê: gelo t,errest,re,
gelo marinho, plataformas de gelo e correntes de gelo, ç[ue se

supõem devam também ter exist,ido no passado, ro controre das

deglaciações.

O esclarecimento dessas questões, de capital importância para

a eÌaboração de modelos de deglaciação mais adequados, é

reconhecidament,e dif ícÍI, mesmo no caso do registro d.a ú1tima
deglaciação, ocorrida enLre o final do Pleistoceno e início do

Holoceno (entre L7 a 7 miI anos) .

À atuação dos componentes acima pode, provavelmente, ser
deduzida a partir da análise de sedimentos 91ácio-lacustrinos
(t,errestres) e da plat.aforma continental . TaI a abordagem está,
felízment,e, disponíveI, e pode, rrâ verdade, ser a única, ûo est,udo

das glaciações pré-cenozóicas.

A ut,ilização dos modelos de deglaciação derivados do estudo da

glaciação cenozóica, na reconstituição da história glacial
neopaleozôíca, encontra, não obstante, sérias limitações, jâ que

vários dos ímporE.antes elementos ut,ílizados no modelamento não

ficaram registrados, ou não foram identificados nos sedimentos
preservados na bacia do Paraná, ou no seu embasamento. Incluem-se

aí várias das feições da geologia glacial de primeira e segrunda

ordens (Hughes , L987) , t.ais como, o relevo t.opográf ico subglacial
e as lineações transversais (p.ex., os vários t.ipos de morainas

transversais).

Algumas características e feições gerais dos mantos de gelo

neopaleozóicos, inclusive a dist,ribuição de alguns dos seus
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component.es, podem, contudo, ser deduzidas, produzindo, assim, um

cenário "fisiográfico,, (Gravenor e Rocha-Campos, 1983; Santos,
1,987 ) , que embora incomplet.o, é útit para a comparação com os

modelos disponíveis, em partj-cular com o modelo geomórfico da

última deglaciação do manto da Laurêntia, elaborado por Hughes
(1e87) .

Uma diferença notável- entre as glaciações cenozóicas e

neopaleozóicas reside no fato de a primeira Ler ocorrido sobre
áreas continentais praticament,e est.áveis, do pont.o de vista
paleolatitudinal, enquanto que a segunda desenvolveu-se durant.e a

migração do Gondvana em direção ao nort.e. por essa razã,o, ê muito
prováver que as variações climáticas tenham tido papel
preponderante no controle da dinâmica dos mantos d.e gelo
gondvânicos.

Muitas informações relevantes sobre as caracterÍsticas d.os

manLos de gelo, tais como, a dist,ribuição e importância relat,iva
dos seus componentes terrest,res e marinhos, podem ser obtidas
através do estudo sedimentológico dos d.epósitos glaciolacustrinos
ou da platafo::ma continenLal. Adicionalmente, associações de

litofacies produzidas durante diferentes condições de est.abilidade
(margem de gelo terrrestre; margem intermaré; marg-em de maré;
linha de aLerrament,o de plataforma de gelo confinada; frente de

fragrmentação de plataforma de gelo conf inada) , ou de

desestabilização, são distintas. Conseqüentemente o reconhecimento
de diferent,es associações de facies deve permitir deduzir
diferenças climatológicas no registro sediment,ar de glaciações
antigas.

Com relação aos depósitos neopaleozíicos da bacia do Paraná,

evidências sedimentológicas (e paleontológícas) permitem deduzir
que o manto de gelo gondvânico, em diferent,es fases de sua

história, teria incluído componentes terrestres e marinhos
(Gravenor e Rocha-Campos 1-983; Santos, I9g7) .
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Vários tipos de condições podem ter ocorrido marginalmente, à

medida que o gelo atingiu o ambiente marinho envolvendo,

possivelmente, margens do tipo intermaré e maré, associadas a

embaiamentos ou sub-bacias, onde facies do tipo g1ácio-est.uarina

têm sido reconhecidas (Santos, 1987; Machado, L989) . O

desenvolvimento de plat.af ormas de gelo conf j-nadas ou não-

confinadas ê duvidosa, com base nas evidências de Iitofacies
disponíveis. Considera-se que a natureza t,emperada das geleiras

neopaleozôi-cas seria um fator desfavorável- ao desenvolvimento

extensivo de plataformas de gelo (Santos, L987) .

MarLini e Rocha-Campos (1991-) discutem alguns aspectos da

sedimentação interglacial/interestadial e pós-glacial do Subgrupo

Itararé associada a melhoria climática e formação de seqüências

com carvão. A partir desses dados, é evidente que a história da

sedimentção glacial envolveu períodos reLat.ivamente longos de

melhoria climática, acompanhados do desenvolvímento (ou expansão)

de uma flora razoavelmente diversificada e abundante o suficiente
para dar origem às camadas de carvão interglaciais da parte norte

da bacia do Paraná. Durante esses intervalos, evidências de

sedimentação glacial podem ser pouco nítidas, representadas por

diamictitos ressedimentados através de processos de fluxo
gravir.acional de massa, ou pela presença de clastos dispersos em

seqüências de sedimentos fluviaj.s, delt.aicos ou mesmo marinhos. A

megaflora ê comparável às associações de Botrychiopsis e

Gangamopteris, que Retallack (1980) considera equivalent,es aos

ambientes de tundra e boreal, respectivamente. Vale notar,

adicional-mente, que uma microf lora relat,ivamente diversa,

incluindo componenetes pt,eridofíticos e gimnospérmicos

configurando, respectivamente, associações de terras baixas úmidas

e de áreas relativamente mais altas e secas, circundantes, é de

ocorrência relativamenLe comum em toda seqüência sedimenEar do

Subgrupo Itararé. Em conjunto, portanto, os dados paleobotânicos
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são compatíveis com o caráter temperado atribuído à glaciação
permo-carbonífera (Santos, I9B7) .

Além das evidências de flutuações cl-imáticas acj-ma apontadas,
outros indícios sobre os mecanismos envolvidos nas deglaciações,
durant.e o Neopaleozóíco, podem ser obtidos da análise faciológica
dos pacotes sedimentares que registram a transição graciar pós-
glacial-.

como um padrão geral, diamictitos da part.e superior do

Subgrupo rtararé, abaixo dos arenitos fluviais/delcaicos da

Formação Tat.uí, most.ram evidências generalizadas de

ressedimenLação, através de diferentes tipos de processos de fluxo
gravit,acional de massa, êûr ambientes lacustrinos ou marinhos. A

maioria dos corpos pode correspond.er, a "tilitos cle fluxo,' (1ato
sensu) , freqúentemenLe associados a feições d.e escorregament,os e

deslizes, e a massas ou inclusões de arenitos deformados, às vezes

caot,icamente misturados, e corpos deltaicos progradantes. Na área
de Rio do suÌ, Est,ado de santa catarina, onde excelentes
aflorament,os exibem a transição ftararé-Rio Bonito, facies gIácio-
proximais são predominantemente constituídas de arenitos e

conglomerados, com int.ercalações subsicliárias de diamictitos, e as

distais por diamicto mais abund.ante, camadas finas contorcidas de

arenitos, e clast,os caídos, às vezes estriados.

Essas associações complexas de facies podem ser o resultado de

flutuações do níver do mar, associadas aos vanços e recuo das
geleiras em recessão, dando orígem a alternâncias de condições
marinhas e t,errestres em embaiamentos ou golfos locais.
Transgressão marinha extensa é marcada pela ocorrência ampla de

siltitos/folhelhos escuros, que formam unidades mapeáveis em Sant.a

cat,arina e Paraná (Medeiros e Thomas Filho , rg't3; canuto, 1985) .

Na parte lest.e do Paraná, o folhelho Passinho, ûo topo do Subgrupo

Itararé, corresponde a uma transgressão marinha generalizad.a,
provavelmente associada à úlEima deglaciação. A seção de folhelho
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passa, rocalmenLe, a arenitos marj_nhos rasos, diretamente
sobrepostos pelos arenit.os progradantes, f luviais/del-taicos da
Formação Rio Bonito, com camadas de carvão.

Possíveis exceções a esse quadro geral da degraciação,
contudo, ocorrem. No norte de santa catarina, canuto (L9B5)

descreveu cilitos basais de alojamento, ûâ Formação Rio do sur,
poucos meLros abaixo do cont.ato com a Formação Rio Bonito,
indicando não somente proximidade do gero, mas reavanços das
geleiras.

Uma situação paleoclimáticamenLe mais complexa é mostrada em

seções do Subgrupo rLararé, rrâ parte norte da bacia do paraná, nas
quais ocorrem tilitos basais, identificados como tais pela
int.ercalação do pavimento de clastos est,riados, ou ocorrência de
f eições de cisal-hamento e glaciotectônicas af etand.o seqüências
fluviais subjacentes, contendo camad.as de carvão. Tais casos,
ainda de interpretação algo cont,rovertida (Nagali e Consoni, t9g4;
Rocha-campos et â1. , 1986; Fúlfaro et â1. , LgB4; j,99L) , podem

indicar a ação de geleiras em f ase de ,,surge,,, durante o evento de
degJ-aciação f inal .

O cont,ato com frentes de geleira é também indicado pela
ocorrência cìe conjunto de sulcos afetando ritmitos glacio-
lacustrinos (varvitos) da parte superior da Formação Rio do Su1,
em Santa Catarina, contendo numerosos clastos caídos e montícu1os
de despejo de icebergs (Santos et, âI., Lgg2b) .

As situações acima sugerem que a fragmentação ao longo de

margens de geleiras aterradas na região lit,orânea ou em lagos pró-
glaciais, pode ter sido um dos mecanismos de desint,egração das
geleiras neopaleozóicas. Em todos os casos mencionados, âs

espessuras dos sedimentos envolvidos na transição glacial /p6s-
glacial são relat,ivamente pequenas, o que ê consistent,e com o
conceito de que a deglaciação ê um fenômeno geologicamente
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instatâneo (Hughes, 1987) . Essa mesma d.inâmica de deglaciação pode

ser também reconhecida na seqüência sedimentar glacial da Formação

Polonez Cove, Terciário da ilha Rei George, Antártida. Como será
visto em deLalhe mais adiante o modelo deposicional da deglaciação
mais adequado parece a1i corresponder ao de um leque submarino
construido em condições marinhas proximais rasas, êût frente a uma

margem glacial aterrada em recuo. Também neste caso a deposição
foi rápida, predominantemente através d.e processos de fluxo
gravitacional- de sedimentos, que incluiram corrent,es de Lurbidez
de alta densidade e fluxos de detritos.

Como já visto pelos comentários feitos nos parágrafos
precedentes, o registro sediment,ar do Subgrupo It,araré f ornece
algumas indicações a respeito de alguns dos possíveis mecanismos

de deglaciação que operaram na bacia, mesmo a despeito de falt,arem
algumas evidências críticas tais como as posições das margens de

gelo em recuo e o ritmo clesse processo. Algumas referêncías foram
também jâ feitas ant,eriormente a respeito de algumas feições
gerais da evolução paleogeográfica da glaciação neopaleoz6ica na

bacia do Paraná. Contudo, outras informações adicionais derivad.as
da análise estratigráfica de seções locais, representatj-vas de

facies glaciais terresLres e g1ácio-marinhas, são interpretadas
como documentários da transição enLre os depósitos de avanço do

gelo e aqueles formados durante as fases de deglaciação e/ou pós-
glaciais. Algumas seções represent.ativas dessa t.ransição, e suas

relações com a hist,ória glacial neopaleozóíca, serão descritas e

discut.idas a seguir.

1.5 .3 .1 EnbaianenÈo de Río do Sul :

Canuto

área ampla,

(1993) descreveu

de deposição

o embaiamento de Rio do SuI como uma

relativamente espessa (cerca de 400
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metros), onde predominam clásticos finos at,ribuídos à Formação Rio
do SuI (Figura B). A subsidência rla área, iniciada durante o

Eopermiano (Intervalo Bioestrligráfico H), foi controlada por
sistemas de falhas interseccionais SE-Nhl e NE-SW, e result.ou em

uma depressão ampla (Depressão de Rio do su1; santos, rggT), de

200 km de comprimento por lOO km de largura, com seu eixo maior
orient.ado SE-NW, situada junLo a margem leste da bacia do paraná

na região centro-este do Est,ado de santa catarina (Figura 58). os

altos de Porto união e canoinhas, com uma sela de permeio,
delimit,am o embaiament.o a noroeste.

Estrias e outras feições de abrasão glacial sobre rochas do

embasamento indicam guê, durante o Eopermiano, um lobo de gelo
aterrado do Manto de Gelo de Windhoek moveu-se para noroeste e

ocupou a depressão (Figura B). Ao que parece, este lobo d.e gelo
est.endeu-se até a região do alto de Port,o União-Canoinhas, onde se

esLabilizou provaveLmente em condj-ções de margem aquática de

maré/inter-maré (santos , 1-987 ; santos et âf. , 1992a; canuto,
1993). os depósitos resulLantes desse avanço do gelo correspondem
à delgadas porções de tirito subglacj-aI, maciço, compacto e

foliado, ext,ensivamente distribuido na bacj-a, e raros de¡ritos de

fusão de gelo preservados em sulcos subglaciais.

Estes sediment,os f oram seguidos por depósitos de deri-vação
IocaL constituidos por diamict.itos, com estrat,ificação pobre a boa
(fluxo de detrit.os), e/ou ritmitos regulares com cLastos caídos
("varvitos" ) , que representam os sediment.os associados a uma

margem de gelo em retração. A ausência generalizada d.e depósitos
subáqueos de lavagem (pró-glacia1) e representativos de condições
grácio-marinhas proximais, é sugest,iva de retração rápida do gelo
(Edwards e Foyn, 1-98L; Powell, 198L; Anderson et â1 ., 1994) . Esse

recuo da geleira foi acompanhado pela elevação do níve1 do mar e

inundação da bacia de Rio do suI, então subsidente e

isostaticamente deprimida, provavelmente através de uma abertura
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situada em suas porções Nw. Este episódio de deglaciação foi,
aparenLemente, \rffi fenômeno rápido e resultou da combinação do

despegamento do gelo de seu subst.rat.o e intensificação do processo
de perda de massa por f ragmentação (..calving,, ) nas margens do

lobo de Rio do Su1 . Uma subseqüent.e e persistent.e f ase de

deposição marinha profunda está registrada por uma espessa seção

de argilas escuras, com abundantes clastos caídos, euê se tornam
gradat,ivamente mais raros para o topo, onde desaparecem

complet.amente.

A deposição de sedimentos de águas profundas ocorreu
associadamente à freqùentes episódios de fluxos gravitacionais de

massa de turbiditos arenosos, de conglomerados e diamictitos
arenosos escorregados e ressedimentados, euê se moviment.aram das

margens para o cenLro da bacia, formando amplos lobos e/ou leques
clásticos. Estes corpos sedimentares represenLam, possivelmente, o

result.ado da ressediment.ação dos det,ritos origínalment,e
transportados para as margens da bacia pelas correntes de degelo.
Os mecanismos responsáveis pelo início desses fluxos densos podem

t.er resultado principalmente da combinação da subsidência
cont.ínua, controlada tectonicamente, com as mudanças do níveL do

mar.

A possibilidade de um último avanço da frent.e do ge1o, neste
caso de curta duração, registrado na parte superior da Formação

Rio do Sul, é ainda sugerida pela ocorrência de depósitos marinhos
pró-glaciais proximais em pontos localizados na margem da bacia.
Contrariarnente ao que poderia ser esperado, contudo, as evid.ências
de sedimentação subglacial asssociadas com o avanço da geleira não

foram ainda identificadas. Não obstante essa restrição, a

proximidade de uma margem de gelo na área ê claramente evidenciada
pela reincidência de clastos caídos nas argilas escuras, como

t.ambém pela j-ntercalação de uma assocíação faciológica constituida
por espessos ritmitos reg.ulares, arenitos deltaicos sigrmoidais ou
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caoticamente ressediment.ados, a1ém de diamictitos e conglomerado
contendo clastos de grandes dimensões.

Os ritmitos regulares, a1ém de abundantes clastos caídos,
contém, também, pelotas de tilito e montícul-os e lentes de

detritos despej ados ( ,,dumped,, ) pelo derretiment,o de icebergs
flutuantes, e lentes de detritos possivelmente acumulados de

icebergs at,errados. A possíve] natureza várvica (sazonaL) dos

ritmiLos (Rocha-campos e sundaram, t-9Bt-; Rocha-campos et â1. ,

1981-), aliada a sua associação próxima com folhelho escuro,
superior, indicativo de condições marinhas, de um rado, e as

condições de água doce ou salinidade muit.o baixa, requeridas para
a formação de varves, de outro, sugerem a deposição do sedimento
sob condições de influxo intenso de grandes volumes de água de

degelo, a partir de geleira próxima, €ffi processo de fragrment.ação
( "calving" ) É igualmente possíveI que a formação do ritmito tenha
ocorrido em um ent,alhe, ou embaiamento, coste j-ro, isolado por
oscilação do nível do mar e d.ominado pelo influxo de água doce
(Santos et. â1 ., 1"992b) .

Uma facies caract.erizada por interlaminações de folhelho
sil-Loso e arenito fino, contendo estruturas hummocky, linsen, wêvy

e flaser, segue transicionalmente o folhe]ho escuro evidenciand.o,
assim, o est.abeleciment.o de condições marinhas com inf 1uência de

maré logo abaixo dos arenit.os deltaicos progradant,es da Formação

Rio Bonit.o. Esta seqüência indicat,iva de diminuição da
profundidade da água representa, provavelmente, o resultado do

rea j ust,ament,o isostático pós -gIaciaI da margem da bacia . A

presença de raros clast,os isolados nos estratos marinhos rasos
pode ser indicat.iva de transporte por gelo sazonal e a permanência

de condições frias naquela área da bacia.
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1.5 .3 .2 Centro- leste do EsÈado de São paul,o.

Um exemplo de uma seqùência sedimentar int.erpret.ada como

resultante do avanço e recuo da margem terrestre do MGW, ocorre na

região cent.ro-Ieste do Estado de São paulo.

Sedimentos da parte superior do Subgrupo It.araré expostos
próximo a Cerquilho (Figura 9) incluem depósitos flúvio-deltaicos
cont.endo delgados leitos de carvão (.'interglaciar,, ) , assim como

sediment.os fluviais pró-glaciais, Çuê mostram evidências de terem
sido af et.ados por def ormações sob a f orma de dobras recumbent.es,

de arrasto, falhas e estruturas de cisal-hamento. Os estratos
deformados são recobert.os, diretamente, ao longo de uma superfície
erosiva horizontal e d.e cont.ato tect.ônico, por um diamictit.o, com

L metro de espessura, de mat,riz silto-argilosa, maciço e pobre em

clastos. Acima e abaixo da zona d.eformada, que atinge de 3 a 4

metros de espessura, os estratos est,ão em atitude horizontal.

As estruturas exibem uma geomebria

vergência predominant.e para SW, tendo
esforço horizont,al orientado NNE-SSW e

origem gIácio-t,ectônica associadamente

área.

consist.ente, indicando uma

sido desenvolvidas sob um

são interpret,adas como de

a um reavanço do gelo na

Nesse contexto a geleira se moveu para SW sobre sedimentos
relativament.e mores e def ormáveis, sobre os quais d.epositou o

Eilito subgracial. Este exibe, êÍr sua base, estruturas de

cisalhamento paralelas e inclinadas a mont,ante da geleira, assim
como cunhas cIásticas introduzidas nos sedimentos subjacentes,
provavelmente durante o processo de deposição subgracial. A

presença de um matacão de granito, com cerca de 2 metros de

diâmet.ro, situado na base do d.iamictit.o e nele penetrando,

originou ali uma zona menos compressíver de maior força d.e

resist,ência ao cisalhamenLo durante a deformação. o aIívio do
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esforço deu-se aLravés de fraturas de cisalhamento e pelo
destacamenLo de uma cunha de diamictito que foi empurrada contra o

lado do matacão voLtado para a região a montante da geleira. O

mesmo processo provocou, também, a deformação das areias
conglomerát.icas pró-glaciais no l-ado do matacão voltado para
juzante da geleira.

Este corpo de diamictj-Lo é recoberto por camadas dispostas em

padrão cÍc1ico, e compostas de arenito depositados por correntes
entrelaçadas, provavelmente em condições pró-glaciais distais. O

topo desLe intervalo exibe deformações, sob a forma de fraturas de

cisalhamento e pequenas dobras recumbenLes, em um nível situado
logo abaixo de um outro diamictit,o, de matriz silto-arenosa e com

poucos clast.os dispersos. Tal situação pode, portanto, ser
interpreLada como represent,ando um outro reavanço da geleira na

área. Já em termos do contexto paleogeográfico regional a

seqüência acima descrita parece ser representativa de condições

marinhas marginais (Martini e Rocha-Campos, 1,99L) . Neste sentido,
vale lembrar que os siltit.os e carbonatos transgressivos pós-

glaciais da sobrejacente Formação Tatuí ocorrem apenas a alguns

metros acima do diamictito superior (Figura 9) .

Algumas das feições observadas no afloramento de Cerquilho
permitem adiantar algumas inferências a respeito da reologia e das

condições dos esforços operantes sob as geleiras paleozóicas e da

sua dinâmica. Neste sent.ido, o estj-lo da deformação e a ausência,

no diamictito, de material incorporado a partir dos sedimentos

deformados subjacentes, são interpreLados como sugesLj-vos da

existência de um substrato não congelado, sat,urado e com pressão

hidrostática intersticial levada, razoavelment,e inconsolidado. O

fat.o das geleiras interagirem com os sedimentos sobre os guais se

deslocam, vem sendo investigado em detalhe (e.g. Boulton e

Hindmarsh, t987; Alley et, â1., L987) e novos conceiEos est,ão sendo

introduzidos nos modelos 91ácio-dinâmicos dos mantos de gelo
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modernos. Pesquisas recent,es a respeito dessa interação
gelo/sedimento (e.g. Boult.on, rgTg; Boult.on e Jones , t979 ; Hart e

Boulton, 1991-; Hart, et, â1 ., 1990) têm demonst.rado que a deformação
dos subst.rat.os subj acentes às geleiras constit.ui um f ator
importante que influencia a est.abilidade e o mecanismo de ,'surge,,

das margens das geleiras temperadas (clarke et âr., 1,994) . Desta
forma, Íìo caso da seção registrada em cerquilho, esLe modero pode

oferecer uma explicação para o processo relativamente rápid.o da

deglaciação, como é indicado pela pequena espessura dos

sedimentos.

1.5.3.3 Escudo do Río Grande do SuI.

Os elementos principais da evolução tectônica e

paleogeográfica do escudo do Rio Grande do suI, no cont,exto da
glaciação paleozóica, foram já anteriormente analisados (Figuras
4, 5 e 6) .

Em conformidade, portanLo, com essas referências, a área pode

ser caracterizada como um amplo elemento estrut.ural- positivo, que

esteve submetido a erosão durante a maior parte do tempo de

deposição do Subgrupo Itararé, send.o grad.at,ivament,e recoberto,
transgressivament,e, durant.e o preenchimento sedimentar terrígeno
da bacia do Paraná (Figuras 4A-D). As evidências fornecidas pelas
litofacies, assim como pelas feições resultantes do fluxo do ge1o,

são indicativas que o escudo abrigou uma capa de gelo ou, até
mesmo, uma extensão lobada do MGW.

Os ajustamentos isost.át.icos, devidos ao peso da exLensa massa

de gelo, podem ter se const.ituido em um fat,or que ajudou a

acentuar a subsidência da porção sul da bacia, iniciada no

intervalo bioestratigráfico H (Fignrras 5A-6D) . Apesar do longo
tempo de permanência do gelo naquera região (intervaros
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bioestratigráficos G a ï2-r4) , não há nenhuma evidência de uma área
central deprimida no escudo, similarment,e ao que ocorre na bacia
Hudson Bay. Este fat.o, cont,ud.o, pode ser explicado pela at,uação de
processos isostáticos e erosão subseqùenEes de reajust,ament.o.

As datações disponíveis para os sediment.os do subgrupo
rt.araré, locarizados ao redor do escudo do Rio Grande do sul,
indicam idades variando desde o t.opo do intervalo
bioestratigráf ico H at.é os intervaros 11 e rr-ro, e

correspondentes, porLanLo, a part.e mais jovens d.essa seqüência. A

partir da extensão máxima das geleiras, guando elas alcançaram e,
provavelmenLe, adent,raram a bacia do Paraná durant.e os int.ervalos
G e H, as massas de gelo então gradualment.e recuaram em d.ireção a

área centrar do escudo, pârticularmente durante os intervalos 11 e
r"- r, .

A dispersão dos fruxos de gelo a partir do escudo do Rio
Grande do SuI, pode ser interpretada pelo padrão de distribuição
radial dos vales estreítos, preenchidos com sediment,os do Subgrupo
Itararé, e situados na zona periférica do atual escudo. Estes
vales, euê correspondem a depressões amplas (90 km de largura e

1-60 m de profundidade), distribuem-se também em subsuperfície ao
redor do escudo (Lopes et âr., 1986) . (Figura r-0. ) AIém dos
sediment.os do subgrupo rt,araré, também a distribuição das
seqüências pós-glaciais da Formação Rio Bonito e das príncipais
bacias de carvão do Estado do Rio Grande do sul foram
influenciadas pela presença desses vales (Correa da Si1va, 1991).
Embora as localizações dest,as feições sejam coincidentes com

fal-has antigas que cruzam o escudo, não foi reconhecida, aÈé o
momento, nenhuma evidência clara de que movimentações sin ou pós-
deposicionais t,enham afetado os sedimentos do Subgrupo IEararé.
Essas depressões são, portant.o, interpretadas como feições pré_
glaciais, provâ.velment.e modificadas pelo fruxo do gelo (Mau, l_960;

Martin, 196L) .
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SW

FIGURA 10 - seçoo estrotigrófico tronsversol oo poleo-vole no escudo do Rio Grondedo Sul (regiÕo de Cochoeiro do Sul). Subgrupo ltorqré: focles I 3; FormoçÕo RioBoniÌo; focies 4 - 7' l; diomictitos; 2: ritmito com clostos coídos e tomitos; 3: con-glomerodo e orenito grosso feldspÓtico; 4: folhelho e folhelho corbonoso;5: corvÕo;6: orenilo fíno quortzoso; 7: interlominoçÕes de siltito/ orenito fino e orgilito,(segundo Lopes et ol,, l9Só).
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Os sedimentos do Subgrupo It.araré preservados no int.erior
desses vales são const.ituidos de diamictitos de matriz arenosa,
feldspáticos, maciços a estratificados, euê se j-ntercalam com

camadas de conglomerados e arenit.os maciços ou com estratificações
cruzadas, e com siltitos e argiliEos maciços assocíados com

rit.mitos de siltito e argila relat,ivament,e espessos, ou de

siltitos e areia f ina, contendo cl-ast,os caídos (Lopes et â1 . ,

1986) . os diamictit.os encontrados recobrindo os flancos dos val-es
foram interpretados por esses autores como produtos d.e fluxos de

cletrit.os associados a um ambiente de reques aluviais, e passam,

distal e verticalment.e, pârâ. areniLos e conglomerados de origem
f luvia1 . os sediment.os crásticos f inos e os rit,mitos são

int.erpretados como tendo sido deposit,ados em ambiente lacustre. Se

consideradas como um Lodo essa associação de facies pode ser
interpret,ada como correspondente a um recuo da geleira ou a uma

f ase de deglaciação . Ent.retant,o, alguns af lorament,os do Itararé
distribuidos sobre o escudo exj-bem superfícies sulcadas
glacialmente (Tomazelli e Soliani Jt. , tg}2) sobre os t.opos de

diamictitos ricos em clastos, provavelmente desenvolvidas
subglacialmente durante um avanço de geleira. Essas feições foram
formadas sobre um subst.rato relatj-vamente mole, e estão recobertas
por ritmitos delgados contendo clastos transport,ados por gelos
flutuant.es, formados durante o subsequentemente recuo do geIo.

Em algnrmas exposições sobre o escudo ocorrem fósseis marinhos
(principalmente moluscos e braquiópodes) em camadas de

siltito/argilito, associados aos diamictitos (facies ou Membro

Budó). (correa da silva,tgTB; piccolí, L999.) A ocorrência de

Botryococcus em algnrns níveis de ritmitos regulares (Margues-

Toigo, t99L) indica infl_uência de água doce. Acritarcas e

Tasmanites recentement,e encontrados no Subgrupo Itararé, êfit

subsuperfície, preenchendo os vales, fornecem evidências
adicionais de deposição marinha. De uma maneira geral, a seqüência
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sedimentar do Subgrupo Itararé ocorrente na área do escudo do Rio
Grande do Sul, pode ser interpretada como representando condições
de sedímenLação t.errest,re a glácio-est.uarina.

As facies descritas acima são recobertas pelos sediment,os pós-
glaciais flúvio-delt.aicos progradantes e contendo carvão, da part,e
inferior da Formação Rio Bonito, resultantes de um episódio de

compensação pós-g]acial, ocorrido após a desintegração da massa

de gelo que recobria o escudo. Uma fase transgressiva subseqüenLe,
conErolada por uma combinação de moviment,os isostáticos,
modificações na Laxa de sedj-mentação e contÍnua subsidência da

bacia, conduziu ao afogamento dos ambientes flúvio-deltaicos e à

deposição dos sediment.os litorâneos e de plataforma da parte
superior da Formação Rio Bonito (Lopes et â1 ., l-986) .

Finarmente, merece, ainda, ser comentada a possÍvel nat,ureza
de fjord dos paleovares do escudo do Rio Grande do sul, jâ
mencionada na literatura (Mart.in, 1.975; j-9gj-; Ey1es, L993), e que
pode ser analisada através do cotejamenLo entre os dados
atuaLmente disponíveis a respeit,o da glaciação neopaleozôlca da

bacia do Paraná e as caract,erísticas e condicionantes físicas dos
f j ords at.uais .

De fat,o, como usualmente definido, ünì fjord corresponde a um

estuário profundo, característico de regiões montanhosas e de alt,a
latitude, euê está sendo ou foi escavado, ou modificado, por gelo
de origem continent,al (Syvitski et â1., LggT) . Fjords stricto
sensu, portanto, não ocorrem em Lerrenos polares baixos e planos,
como acontece at,ualmente, por exemplo, frâ região do Beaufort sea,
nas cost.as do Alasca e canada. por outro 1ado, os fjords têm hoje
uma distribuição 91obal restrita à regiões de a1t,a latitude nos

dois hemisférios.

Em termos geomorfológicos

corresponde à de um vale em

descrição cIássica de um fjord
alongado, dê paredes abruptas,

a

U
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pol-idas e est,riadas, normalmente

Usualmente os fjords contêm uma

separando bacias internas, e que

biogeográfj-cas e físicas.

associado a vales suspensos.

ou mais soleiras subaquáticas,
determinam suas caract,erísticas

Do ponto de vista sedimentológico, fjords são ambient.es
costeiros dinâmicos, cuja sucessão de eventos, desde a sua
f ormação aLé o seu preenchiment,o sedimentar, está intimament.e
relacj-onada com a história glacial ou paraglacial de erosão e

deposição, superimposta às condições geológi.cas pré-graciais.
Grande parte do preenchimento sediment,ar dessas bacias coste j-ras

profundas está relacj-onada com a acumulação glacial/pró-g1acial,
durante e previamente a principar fase de avanço do gelo, olr
reflet,e várÍos episódios de preenchimento da bacia.

os depósit,os sedimentares, variáveis no tempo e no espaço,
incluem os seguint.es produtos finais: a) complexo de till basal
(alojamenLo, diamictons subaguáticos, morainas subaquáticas) ; b)
sedimentos 91ácio-marinhos proximais dominados por fluxos
gravitacionais de sed.iment,os, alternados com hemipelargitos, c)
sediment.os glácio-marinhos distais, Ç[u€ tendem a ser de
grarrulometria f ina e int.ensamente bioturbados; e d) ampla
variedade de sedimentos sem infruência gracial direta e

dependentes do suprimento e das condições de energia locais.
Contudo, o espectro das condições naturais prevalentes nos fjords
variam grandemente (algumas previsíveis, outras estocásticas) e,
conseqüentement,e, também são variáveis os produt,os sedimentares
finais (facies) e suas associações tridimensionais.

Tendo em cont,a que a maior parte das características
distintivas dos fjords possuem baixo potencial de preservação no

registro geológico, a análise da hipóEese de os paleovales da

bacia do Paraná corresponderem a paleo-fjords deve,
preferencialmente, levar em conta as informações a respeit,o das

característ,icas do relevo e da posição paleolat,itudinal da bacia
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durante o Neopaleozóico, guê, de resto,
parâmet,ros conLroladores de sua ocorrência.

são os primeiros

A julgar pelas informações geológicas disponíveis, parece
improváver terem existido feições do tipo fjords na bacia do

Paraná durante a glaciação neopaleozóica. De fato, com relação às

características do relevo, verifica-se eü€, previament,e ao início
da glaciação, uma porção siglnificat.iva do Gondvana foi submetid.a

a uma erosão subaérea extensiva, que produziu uma topografia
matura e arrasada ao redor da bacia do Paraná (Rocha-Campos, L967;
saad , 1-977 ; Rocha-campos e Gravenor, 1-983; santos , rggT) .

Adicionalmente, dados sedj-mentológicos sobre a proveniência a

partir de estudos mineralógicos de rochas arenosas (arenitos e

diamict,itos ) , do subgnrpo rt.araré, corroboram esta interpretação
(l,lu, L9B2; IrIu, 1989; Wu et â1., 199L) .

Com relação à posição paleotat.icudinal, várias linhas de

evidências indicam um cenário glacial temperado para as massas de

gelo situadas nas margens da bacia do Paraná, euê nunca esteve em

posição polar (Morel e rrving , 1,978 ¡ veevers e powelr , r9g7 ;
Gravenor e Rocha-Campos, L993,. Sant,os, IggT) .

1.5.3.4 Mecanismos de deglaciação.

conforme já discutido anteriormente, a evorução
paleogeográfica proposta para a bacia do Paraná favorece um modelo
de retração irregurar das massas de gelo neopaleozóicas (santos,
1987; Santos et â1. , t992a) .

Ta1 fat.o é part,icularment.e notável ao longo da margem Leste da

bacia do Paraná, a respeito da qual existem mais dados disponíveis
sobre o provável comportament.o do MGVI. Conseqùent,emente, a f ase

inicial da deglaciação final pode ter tido lugar no atual centro-

57



leste do Est.ado de santa cat.arina, d.urante o intervalo
bj-oestratigráfico rr (Figura 4c) , e foi caracterizada por um recuo
generalizado do lobo de Rio do sul do âmbito do embaiament.o de Rio
do Sul-. Este evento foi seguido por uma inundação do embaiamento
pelo mar, colll a conseqüente deposição de argilas marinhas
profundas, e fez parte de uma fase gradual de expansão da

transgressão marinha que at.ingiu a bacia do paraná, a guar,
aparenLemente, alcançou o seu máximo durante este ínt,erva1o. De

acordo com Canut.o (1993) esta elevação do nível do mar pode ter se

const.ituido em um fator importante para a rápida desestabilização
das margens marinhas do MGW. Este padrão de deglaciação t,ornou-se
mais evidente durant,e os intervalos rr-Tn, quando a fusão do lobo
Paraná não só ampliou a área deglaciada, como também isolou a capa
de gelo do escudo do Rio Grande do Sul e o lobo Kaokoveld. Estes
dois lobos ainda persist.5-ram localmente, nas partes sul e norte d.a

bacia respectivamente. Este padrão sugere, também, que o

deslocamento translatitudínal da bacia do paraná não foi,
provaveÌmente, o único fator que afetou a degtaciação.

Realmente, a ocorrência de clastos caídos, de montículos e

lentes de detritos provenient,es de icebergs f lutuant.es e

aterrados, comuns em sedimentos finos marinhos e lacustrinos do

Subgrupo Itararé, euê ocorrem associados com seqüências de

degracl-açao, sugiere que a f ragrmentação ( ,.ca]ving,, ) marinha ou

terrest,re deve ter se constituido em um imporL,ante processo de

ablação do MGW.

No embaiamento de Rio do Sul, uma grande quantidade de clastos
são encontrados na parte basal assim como nas porções superiores
da espessa seção de folhel-hos marinhos que recobrem e/ou são

recoberLos por depósit.os marinhos subaquáticos proximais (Canut,o,

l-993). Na mesma área, assim como em outros locais da bacia do

Paraná, âs seqüências incruem seções de rit,mitos regurares. A

int,erpretação desEes ritmitos como varvitos (no sentido de varves
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litificadas; Rocha-campos e sundaram, tgBL; Rocha-campos et â1.,
1981) implica na exist.ência de condições cle bacia de água d.oce,

tanE.o costeira e sob o influxo de grande quantidade de água de

degelo (Santos et â1. , ]-992]o) , como lacustrina, quando encontrados
associados com out,ras f acies t,errestres, como ocorre nos vales
glácio-estuarinos do escudo do Rio Grande do Sul_ (Lopes eÈ â1.,
1986). No embaiamento de Rio do Sul o processo de fragmentação
esteve associado com evidências de retração rápida da frente do

lobo glacial, €fiì resposta à elevação do nível do mar (Canuto,

L993) e, possivelmente, envolvendo mecanismo similar ao discutido
por Ruddiman (i-987 ) e Denton e Hughes (1981) . Como sugerid.o por
Ruddiman (L987), o aceLerado processo de fragrment.ação Eem um

efeiLo de retro-alimentação positivo no descoLamento de marg'ens

marinhas de mantos de gelo, pois que provoca uma subida mais
rápida do níve1 do mar.

A possibilidade de eventos de "surge" t.errestre da margem

lobada do MGw é sugerj-da pela presença de deformações sob tilitos
subglaciaj-s (CanuLo, L985; Martini e Rocha-Campos, Lggt),
incluindo estrut,uras g1ácio- tectônicas de grande escala, €rTr

sediment.os com grau variável de consol-idação (Figura 9) .

Outro fator que deve ter afetado a deglaciação na bacia do

Paraná diz respeit,o à compensação do seu embasamento. De acordo
com Pe1t.ier (1983), a demora na compensação isostática pode afet,ar
o processo de ablação, jâ que as margens do manto de gelo, sendo

mantidas até baixas latit.udes, são submetidas à influência de

temperaturas mais altas e à condições de fusão. Argrumas

dificuldades para distingmir os efeit,os isostáticos de outros
relacionados à tectônica e/ou sedimentação, durante a deposição do

Subgrupo lt,araré, foram já anteriormente comentadas. VaIe lembrar,
cont,udo, güê a impossibilidade de se reconst.ruir as elevações das

margens do MGW, nas bordas da bacia do paraná, impõem uma

timitação adicional.
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As histórias paleogeográfica e sediment.ar das seções do
subgrupo rtararé são, entret,anto, sugest,ivas de depressão
isostática causada pelo peso do gelo, como exemplificado pelo
embaiamento de Rio do sul e escudo do Rio Grande do sur (Fignrras
5,6).Em alguns casos, e em termos da espessura dos sedimentos
envolvidos, a deposição de delgados sedimentos marinhos rasos pós-
glaciais é logo seguida por seqüências indicat,ivas de diminuição
da profundidade da água (,,shallowing upward,, ) Estas seqùências,
por sua vez, são recobertas por sedimentos fIúvio-deltaicos
progradantes da Formação Rio Bonito, o que pode denotar uma
recuperação isostática relativamente rápida. É muito provável que
estas cunhas de sedimentos progradantes aLuaram, eventualmente,
como plataformas parálj-cas onde se desenvolveram as camadas de
carvão.

Na parte norte da bacia sequências cl-ásticas progradantes
similares, t,ambém contendo carvão, são enco¡tradas intercaladas
nos sedimentos glaciogênicos do Subgrupo ftararé (Martini e Rocha
Campos, :.991-; Figuras g, 11) .

Essas camadas de carvão são encontradas associadas a paleo-
soIos, o que fornece indicações de melhoria climática. Sedimentos
f lúvio-deltaicos e litorâneos por processos de f luxo de d.et.ritos,
e turbiditos (Martini e Rocha-campos, r-99r-) . A d.istribuição
aparentemente restrita dessas sequências contendo carvão é
sugesLiva de QUê, na realidad.e, elas não representam verdadeiros
períodos quentes regionais, associad.os com o colapso das geleiras
neopaleozóicas (int,erglacial). Algumas sequências podem,
entretanto, ser correlacíonadas com horizontes marinhos pós-
glaciais (Figura 1L) .
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2. AI.ITÁRTIDA - ILIIÀ REI GEORGE

2.L Introdução

Pl-ataf ormas cont inentais rasas, margeand.o continent,es
glaciados, constituem os maiores depositários de sedimentos
produzidos pela ação gIacial. os depósitos formados nesses
ambientes têm maior probabilidade de serem preservad.os,
constit.uindo os tipos dominantes de sedimentos glaciogênicos no
registro geoÌógico.

Apesar dos processos que operam em ambientes gIácio-marinhos
modernos serem já razoavelmente conhecidos (Anderson et â1., L979;
1980 ; L984 ; Powel1, 19gr-; r-9g8; Mackiewicz et âr . , r-984 ) ,

relativamente pouco se sabe das características das següências
sedj-mentares que se acumulam nessas regiões. Locais em que pacot,es
sedimentares depositad.os em condições 91ácio-marinhas afloram
extensivamente e podem ser analisados sedimentoloç¡icamente, são
por esse motivo, de grande inLeresse.

Dois outros aspectos, de grande relevância para tais es¡ud.os,
referem-se à influência dos fat.ores climáticos e tectônicos sobre
a sedimentação. euanto ao primeiro, duas situações
fundamentalmente distintas existem, envolvendo a sedimentação
gIácio-marinha, êrl condições polares sob a influência de geleira
de base f ria, tal como ocorue hoj e na plataf orma continental do
leste da Antárt,ida (Anderson et ê1. , tggl.-; Barret et. â1. , L991) , e

a sedimentação que tem lugar atualmente em plataformas temperadas,
sob influência glacial, como é o caso do golfo do Alasca (Eyles et
â1., l-991-) e península Antártica (Birkenmajer, Lggt) .

Os relatos de sucessões glaciais terresEres e gIácio-marinhas,
de idade Paleogeno-Neogeno, aflorantes ao longo das costas da ilha
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Rei George, ilhas shet,l-and do sur , penínsuIa Antártica, e

interpretadas como envolvendo episódios al-Lernados de glaciações e

interglaciais, apresentam um interesse consid.erável (Birkenmajer,
1980; L982a, b; 7987; t991,; paulo e Tokarski, t9B2; porebski e

Gradzinski, 1987) . EsLas exposições são particularmente
importantes na medj-da da oportunidade que oferecem para os estudos
dos tipos de litof acies e suas assoc j-ações, da geomet.ria dos
corpos sedimentares, dos processos envolvidos em sua deposição,
dos seus a.mbientes deposic j-onais e das biof acies associadas.

outro aspecto importante dessas ocorrências d,iz respeito ao

seu contexto tect,ônico, caract.eri zado como um complexo de
subducção rml-cano- sediment,ar mesozóico-t.erciário .

Neste aspecto, como também em termos da est,rat.igrafia e facies
sedimentares, os sedimentos glaciogênicos da ilha Rei George podem

ser comparados com os glácio-marinhos da Formação yakataga
(Neocenozôico), aflorante ao longo das montanhas costeiras da
bacia de ant,e-arco do golfo do A1asca (Eyles et âI ., j-9g9) . Ambas

as seqüências foram depositadas em bacia de margem ativa, e

preservadas devido à subsidência ativa que caracteriza este tipo
de ambiente tectônico. A Formação yakataga, com cerca de 5 km de

espessura, constitui, provavelmente, o mais comple¡o e acessível
regist.ro da glaciação neocenozóica no mundo.

Com base em mapeamento, levant,amentos estratigráficos,
determinações radiométricas e paleontológicas, Birkenmajer (j-99L)

reconst,ituiu a hist,ória glacial terciária documentad.a na parte
nort,e da ilha Rei George.

Seqüências contendo sedimentos glaciogênicos, int,ercalados com

lavas basalticas e/ou andesíticas e rochas vulcano-clásE,icas,
atravessadas por diques da mesma composição, com vários met,ros de

espessura, foram identificados na margem oriental da ilha Rei
George.
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A interpret.ação da seqùência estratigráfica geral aflorante
nessa região, principahnente com base nas idades radiomét.ricas das
rochas vulcânicas associadas, determinações paleontológicas, e

estudos sediment,ológicos, permitiram o reconhecimento <je quatro
episódios de sediment.ação g]acial, ocorridos no intervaLo Eoceno-
Eomj-oceno (Bi-rkenmajer, 19BO; j-991), de baixo para cima:
glaciações Kraków, poronez, Legru e cape Merville. os eventos
glaciais correspondem litoestraLigraficamente aos sedimentos do
Magda Nunatak, da Formação polonez cove, do Grupo Legru Bay e da
Formação Cape Melville.

Em sua sínt.ese sobre a evorução tectônica da bacia de
Bransfield, península Ant.árt.ica, com base em perfis de reflexão
sísmica, Jeffers et ä1., (1991) reconheceram várj_as fases de
deformação que afetaram essa região. As fases tectônicas
reconhecidas foram responsáveis pela est,rut.uração de todo o bloco
crustal das Shetland do Sul, inclusive das baci-as sedimentares da
área do estreito de Bransfield. contudo, sua relação com a
história glacial, embora prováver, não foi ainda claramente
estabelecida.

Quanto às facies e ambientes sedimentares, Birkenmajer (199i-)
reconheceu, generalizadamente, uma variedade de t,ipos, incluind.o
diamictitos gIácio-marinhos, tilj-tos basais descontínuos e

depósitos fIúvio-glaciais, arenitos, siltitos e folhelhos
marinhos, com clastos caídos, e espessos pacotes de clásticos
finos contendo abundantes clastos caídos. Mega e microfósseis
(moluscos, braquiópodes, foraminíferos, nanofósseis, etc), são
encontrados f reqüentement,e int,ercalados na seqüência 91ácio-
marinha, êITl muitos casos formando concent.rações de conchas tipo
coguina. Paleobatimetricamente, os fósseis indicam condições
plataformais internas e externas, refletindo varJ-ação cons¡anEe do
níve1 do mar.
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A anál-ise dos dados disponíveis revela, pois, aparenÈement.e,

uma história sedimentar complexa da seqüência terciária glacial da

ilha Rei George. A descrição e a análise faciológica de detalhe e

a interpretação dos processos sedimentares envolvidos, como base
para o entendiment,o dos pareoambientes, são entretanto
insuficientes.

A necessária ampliação desses conhecimentos constituiu uma das

motivações de uma pesquisa ora em desenvolvimento, cuja proposta ê
a de realízar um estudo de facies sediment.ares, visando
interpretar os mecanismos e ambientes de deposição das formações
gIácio-marinhas terciárias, aflorant.es na parte norte da ilha Rei
George, comparando-as com os depósitos da Formação yakataga

(Terciário, golfo do Alaska), em termos das condições climáticas,
tectônicas e de variação do níveI do mar, ocorrid.as no Cenozóico.

Face a grande quantidade de informações já disponíveis sobre a
Formação Yakataga, que indica o seu potencial para revelar um

regist.ro longo e detalhado do cIima, at,ívidade tectônica e

mudanças do nível do mar na área do goj-fo d.o A1asca, durante o

Cenozóico (Eyles et â1. , 1991-) , a seqüência pode ser usada como

aná1ogo adequado e seqüência de referência, de alta resolução,
para a reconstituição da glaciação e história climática da Terra.

A caracterização sistemática dos estilos de sediment,ação
glacial resultantes de diferentes combinações entre as histórias
tectônica e paleoclimática, suprimento sedimentar, facies
deposicionais e sucessão estratifráfica, e seu respectivo
potencial de preservação, constitui uma área de pesquisa
promissora porém ainda não muit.o explorada nos estudos de

sediment,ologia gIacial. Face às suas ocorrências em context,os

tectônicos variados (e.g. bacias de margens passivas, dê anEe-

arco, de retro-arco), âs seqüências glaciais cenozóicas podem

oferecer anáIogos e servir de referência para estudos comparat,ivos

com bacias mais antigas.
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Esta abordagem vem sendo ut.ilizada nos estudos
estratigráf icos, sedi-mentorógicos, da hist.ória t,ect,ônica e

paleogeográfica e dos ambientes sediment,ares da Formação polonz

cove da ilha Rei George, e vem mostrando que várias das
caract.eríst.icas geológicas dessa unidade são comparáveis às da
bacia do Paraná, no Neopaleozôico, durante a glaciação do
Gondvana.

Alguns resul-tados preliminares dest.a pesquisa, envolvendo os
sedimentos glaciogênicos do Membro Krakoviak Glacier (Formação

Polonez cove) e seu context,o geodinâmico, e uma tent.ativa inicial
de comparação das suas li-tofacies e arquitet,ura dos depósit,os com

os correspondent,es dados da bacia do paraná, serão também

brevemente discutidos .

2-2 sedinentação gracÍal. terciária na iLha Rei George

o regÍstro da sediment,ação glacial do Terciário preservad.o em

aflorament,os costeiros da parte norte da ilha Rei George vem sendo
intensa e extensivamenEe est,udado por Krzysztof Birknmajer e

oubros cientistas poloneses desde 1990. Birkenmajer (1991_) rista
as principais referências a respeiLo da estrat.igrafia, facj_es,
ambient,es deposicionais, paleogeografia, paleontologia e idade
desses estratos. o sumário apresent,ado a seguir baseia-se
principaLmente nessas referências.

De acordo, portanto, com essas informações, os mencionados
esLratos t.erciários regist,ram guatro episódios glaciais, ç[ue

abrangem o j_nt.ervalo Eo-Eoceno-Eomioceno (cerca de 3O milhões de

anos), denominados, da base para o topo, Kraków, polonez, Legru e

Melville (Figura 1"2) .
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A glaciação Kraków é represent.ada por
de 3, 6 met,ros de espessura exposta
recoberto por brecha basáItica e fLuxo

um

de

de

aflorament,o isolado,
diamict.ito marinho,

l-ava, ocorrent,es no
nunatak Magda. Fósseis de invertebrados terciários, de ampla
distribuição vertical (bivarves e escafópodes), assim como

cocóliLos cretácicos retrabalhados e raros terciários, ocorrem
associados aos sedimentos glácio-marinhos. Espécimes de
discoasters diagnósticos do Paleoceno Médio-Eo-Eoceno, foram
identificados na brecha basáltica. Uma determinação
geocronométrica K-Ar reaLizada em amostra da Iava forneceu uma

idade de 49,4 + 5 mirhões de anos, correspondendo, portanto, ëro

Eoceno Médio. A origem do diamictito aflorant,e no nunatak Magda
t,em sido int,erpret,ada como relacionada à geleiras de montanha
locais, sobre a penínsuIa Antártica que, no seu deslocamento,
atingiram o oceano.

O Membro Krakowiak Glacier (5_15 metros de espessura) da
Formação Polonez Cove (50m de espessura), aflor.ante entre Low Head
e Lions Rump (Figura 12), tem sido descrito como const.ituído por
um tilit,o de aloj amento e por depósitos f lúvio-glaciais cont,endo
clastos estriados e facet.ados de proveniência da Antártida
continental.

os esrraLos glaciogênicos repousam, d.iscordantemente, sobre um

subst'rato irregular compost,o por lavas da Formação Mazurek point
(Figura t2) a qual, rIâ sua localidade tipo, foi dat,ada por método
geocronométrico K-Ar como Neocretáceo (aproximadament,e 74 milhões
de anos).

o Membro Krakowiak Glacier ê recobert.o por sedimentos gIácío-
marinhos dos membros Low Head e Siklawa e por fluxos basálticos e

brechas do Membro oberek C1iff, Çflrê contém grandes clastos
dispersos de lit'ologias exóticas, incluindo alguns clastos caídos
t.ransport,ados por gelos f lutuantes, que chegam a at,ingir !,5
met'ros de diâmetro. Essa seqüência é recoberta, discordantemente,
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por lavas dacíticas-andesíLicas (Formação Boy poinL, Figura L2),
que forneceram idades geocronométricas K-Ar, proVavelmente
mínimas, da ordem de 22,4-23,6 milhões de anos. A rica fauna de
invertebrados de ambiente marinho raso de art.a energia, de
afinidade geral t,erciária, assim como a assembléia de nanofósseis
calcários associad.os, com espécimes retrabarhados ou i¡ situ,
identificados na Formação polonez cove , ê int,erpret.ada como
indicadora de idade Eo-Oligoceno.

A sedimentação glaciogênica encerrada na Formação polonez Cove
f oi int,erpretad.a por Birkenmaj er (19g2a) e porebski e Gradzínski
(1'987 ) como relacionada a uma fase extensiva de glaciação
continental, e resultante do deslocamento de correntes de gelo
eüê, part,indo da Antártida continentar, alcançaram a irha Rei
George (glaciação polonez) .

A glaciação Legru (Figura j.2) est,á regist,rad.a na baia do
Almirantado onde afloram mais de 1-00 metros de t,ilitos terrestres
subglaciais, que slio encont,rados preenchendo vales entalhados em

lavas andesítícas e fluxos de detritos do tipo lahar do Grupo
Legru Bay. A ocorrência de estrias glaciais sobre as rochas
vurcânicas subjacent,es, assim como de pseudomorfos de cunhas de
gelo nos diamictitos, os quais, adicionalmente, contém somente
clastos de derivação loca1, indicam uma glaciação de mont,anha de
extensão restrita- Datações geocronométricas K-Ar forneceram
idades de 26 e 3 o milhões d.e anos para o t.opo e base,
respectivamente, dos fluxos de 1ava, o que sugere uma idade neo-
oligocênica para est.e evento.

O intervalo glacial t,erciário mais jovem da ilha Rei George,
também de extensão Local, est,á registrado nos depósitos g1ácio-
marinhos da Formação Cape Melville (glaciação Me1ville),
ocorrent,äs no extremo norte da ilha (Figura l-2,). A unídade é

representada por cerca de 2OO met,ros de sedimentos bat,iais finos e

de plataf orma profunda, cont,end.o abundant.es clastos exóÈicos
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transportados por geros frut,uantes, arguns at.ingindo aLé 2 metros
de diâmet.ro.

os est'raLos recobrem, discordantemenL,e, tanto os sedimentos
marinhos rasos a estuarinos da Formação Destruct.ion Bay
(Eomioceno), como também os basálticos da subjacent,e Formação
sherratt Bay (Neo-oligoceno). A Formação cape Melvirle contem uma
fauna t,erciária abundante e diversificada, composta de
invertebrados marinhos e foraminíferos, estes indicativos de id.ade
eomiocênica. Análises geocronométricas K-Ar de andesitos e digues
basálticos, que cortam Eoda a seqùência sedimentar, indicaram a
mesma idade fornecida pelos fósseis.

sedimentos fluviais e fluxos de detritos, assim como camadas
contendo restos vegetais (Nothofagus) 

, intercalados,
respectivamente ent.re a Formação pol0nez cove e o Grupo Legru Bây,
e ent,re este e a Formação Cape Melville, são interpret,adas como
indicativas de meLhoria climática ou condições intergraciais.

2.3 À glaciação polonez

os comentários que aqui serão feitos dizem respeit.o aos dados
obtidos durante trabalhos de campo realizados na ilha Rei George,
Ant,ártida, ao abrigo de um projeto at,ualmente em curso sob os
auspícios do programa Antártico Brasileiro (PROAIüIAR).Estas
informações incluem as análises est,ratígráficas e sedimentológicas
da Formação Polonez cove, aflorant,e nas escarpas da costa l-este da
ilha Rei George, na região de Low Head (Figura t2).

Alguns resultados preliminares dest,a pesquisa, principalmente
no que se refere aos sedímentos glaciogênicos do Membro Krakowiak
Glacier e seu contexto geodinâmico, serão analisad.os a seguir.
Estes comentários referem-se às seções examinadas e reprod.uzidas
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na Figura 13 (seções 5-B), e baseiam-se, fundamentaLmente,
trabaLho de Santos et. al . (l-990) .

2 .3 .L sediurentos gracíais: f acíes e a¡rbíent,e sedimenÈar

Estrias glaciais reconhecidas, pela primeira vez, sobre os
basal-tos da Formação Mazurek Point (Cretáceo), fornecem evidências
adj-cionais a favor da origem glacial dos diamict.it,os e sedimentos
associados do sobrejacente Membro Krakowiak Glacier. A direção
dessas estrias (N3j_6"-326') ê consistente com o sentido, pârâ
noroeste, do movimento das gereiras que aLingiram a irha Rei
George, deduzido por Birkenmajer e Wieser (1985) e Birkenmajer e

Butkiewiz (L988), com base em estudos de proveniência através da
petrologia de clastos. De acordo com esses autores, âs correntes
de gelo atingíram a ilha a part.ir da península Àntártica e

montanhas E1lsworth e Transantárticas.

Embora a condição de gelo aterrado possa ser considerada
implícita na sedimentação do Membro Krakowiak Glacier, nenhuma

evidência de deposição subglacial terrestre de till de alojamento
(Porebski e Gradzinski, 1-gg7; Bierkenmaj er, i-991) f oi até o
momento encontrada.

Essa unidade litoestratigráfica ocorre sob a forma de um corpo
de geometria complexa, com espessura variando de 5 a l-5 meEros,
expost,a ao longo de pelo menos 1.000 meEros, e repousa sobre um

assoalho irregnrlar de basalt.o da Formação Mazurek point. (Figrura
13). o Membro Krakowiak Glacier, assim como outros estratos da
Formação Polonez cove (i.e., membros Low Head, sikrawa e oberek
clif f ; Figura 13 ) , variam de at,it,ude subhorizontal a levemente
inclinada e apresentam-se deslocados por várias falhas verticais.
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A sequência glaciogênica inicia- se, f reqüent,emen¡,e, com uma

camada de arenito médio, compacto, de 15 a 20 cm de espessura,
maciço ou com micro-estrarificações cruzadas planares, euê
preenche irregularidades ou cavidades sob a forma de cunhas sobre
o basalto subjacente. Em direção ao topo desenvolve-se, êÍt arranjo
complexo, uma al-ternância de corpos descontínuos de forma
acanaJ-ada, lenticuLar ou t.abular, de alguns decímeLros a arguns
meLros de espessura, e constituídos por conglomerados arenosos
grossos de arcabouço aberto (suporLados pela matriz), arenit.os
grossos imaturos, diamictitos de matriz arenosa grossa e lamitos
arenosos. Camadas de conglomerados int.ercalados ent.re os
diamictitos apresentam gradação normal e inversa. Estas podem
ocorrer sob a f orma d.e camadas superpost.as aglutinadas ou
separadas por contatos bruscos ou difusos, freqüent,emente marcados
por acumulações planares e descontínuas de clastos de tamanhos
diversos, oü por intercalações de arenitos finos a médios, de até
alguns decímetros de espessura. os arenit.os apresentam acamamento
pl-anar, por vezes gradados ou com estratificação cruzada por
retrabalhament,o por ondas. concentrações arredondadas ou
irregulares de conglomerados, com limites difusos, também são
encontradas nos diamictitos. clast.os, de até 40 cm de diâmetro,
podem ser encontrados dispersos nas litologias caracterizadas
acima. são eles de composição variada, de forma angurar a
subarredondada, f acet,ados , argrrns do t.ipo ,,bul1et - shaped,, , send.o
que 252 apresentam estrias. Fragrmentos de fósseis marinhos
(principalmente de conchas d.e bivalves) podem ser encontrados nos
diamictitos, sob a forma de concentrações planares ou dispersos na
mat.riz.

Muitas camadas exibem evid.ências
penecontemporânea através de dobras, falhas
escorregamento, diques c1ást,icos de arenitos,

de deformação

normais e de

estruturas de
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sobrecarga e truncamentos int.raformacionais, âs
propiciar justaposições de litologias diferentes.

quais podem

As associações de facies e seus arranjos descriLos acima
ajustam-se muito bem às descrições atualmente disponíveis a
respeito de modelos sedimentares de ambientes marinhos proximais
rasos, associaclos a uma margem de gelo aterrado em retração (e.g.
Eyles et â1 ' , 1-985; Eyres e clark, r-985, LïBT; powel e Molnia,
1989). Nenhuma litofacies representativa de tilito basal, assim
como evidências de substrato sedimentar gIácio-tectonizado, foram
até agora reconhecidas no Membro Krakoviak G1acier. o int,ervalo de
arenito compacto basal, emplastrado cont,ra o embasamento basáltico
e ari t,ambém preenchendo fraturas sob a forma de cunha, pode,
entretanto, estar associado a processos de compressão subglacial
na base de uma geleira em movimento.

A maior parte dos sedimentos se acumulou através de episódios
sucessivos e alternados de fluxo de massa, Ç[ue envolvera fluxos de
detritos e correntes de turbidez de alta concentração, âo 1ongo do
decÌive de um 1eque subáqueo, êût ambiente marinho raso. A
constatada ausência de canais de conglomerad.os e de areias com
estraEificação cruzada, indicativas de depósitos subaquácicos
proximais de degelo, assim como de lamas laminadas de deposição
mais distal, é sugestiva de que a seqüência se depositou em uma
posição intermediária em relação à margem de gelo (Ey1es et â1.,
1985; Powell e Molnia, r-999) . As int,ercarações de arenitos são
interpret,adas como registros de pausas ocorridas entre os
sucessivos fluxos densos, seguidas de retrabalhamento por ação de
ondas. A maioria das estrut,uras de deformação plástica do Membro
Krakowiak Glacier parece ter resultado do aumento das inclinações
dos estratos por sobrecarga, devida às diferenças de d.ensídade.
Por outro lado, a ausência generalizada de falhas reversas de alto
ângulo, exclui a possibílidade de colapso índuzido por fusão de
gelo soterrado. Embora a freqüência de crastos de grandes
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dimensões possa sugerir inÈ,enso t,ransporte por icebergs, a
identÍficação de clasE.os caídos, assim como de possíveis sulcos
produzidos por gelos frutuanE,es, ê obscurecida por deformações
peneconÈemporâneas desses sediment,os .

Em algrumas seções os depósiÈos de granulomeE,ria grossa do
Membro Krakowiak Gracier passa, t,ransicionarmenEe, para o Eopo,
para lamit'os arenosos maciços a IevemenÈe estrat,if icados, muito
ricos em clastos, ou para arenít,os conglomeráticos e arenit,os
argilosos do Membro Low Head (Unidade LlI. de porebskj. e Gradzínski,
1987) ' que prosseguem aE,é o contato basal com os arenitos do
Membro siklawa (Figura 13, seções 5-g). Est,as camadas conEém
nfveis ou fragment,os dispersos de conchas d,e bivarves e out,ros
invert,ebrados (briozoários), assim como raros clastos exót,icos, de
aÈé 40 crl, que ocorrem isolad.os.

o lamito arenoso, rico em crast,os, acima referido, pode ser
ínÈ,erpreEado como representand,o diamictito d,epositado por chuva de
det,riE,os (,.rain ouE,, ) . EsEes teriam se formado a partÍr d,e

det,rit'os transportados por gelo frutuant,e, associadament,e com a
deposição de lama nas partes superiores de uma sequência granode-
crescente ascendenLe (aumenÈo da profundidade_subid.a do nlvel do
mar?), acompanhando um evento de reÈração da frente da geleira.
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3. LrroFAcrEs E Esrrr.os AReurrETô¡¡rcos DE pgpós¡ros cr..icro-
MÀRINHOS DÀ BÀCIÀ PO P¡,N¡¡¡Á E DA ILITA REI GEORGE

3.1 Introdução

A evolução do conhecimento sobre a sedimentação glacial
cenozóica e pré-cenozóica, na última década, tem posto em

evidêncj-a o complexo interreLacionamento dos fatores tectônicos,
climáticos e paleogeográficos no desenvolvimento da história
geológica de bacias sedimentares influenciadas pela glaciação.
Neste capítuIo serão discutidos, brevemente, alguns dos aspect.os
mais relevanLes da problemática de sedimentação glacial acima
referida.

Nesta análise serão discutidos alguns conceitos e modelos de
sedimentação úteis para o discernímento dos efeitos dos diferentes
fatores e das rerações causais entre tectônica, facies e
estratigrafia glaciais em diferentes bacias glaciadas. pretende-
sê, dest.e modo, por exemplo, através da descrição do caráter e

arranjo das facj-es sedimentares preservadas nessas bacÍas,
desenvolver critérios para a identificaçào dos avanços e recuos
das geleiras e suas relações com as variações gIácio-eustáticas,
assim como para a caracterização de sequências sob diferentes
condições tectônicas.

os efeitos dessses diferentes fat.ores sobre as características
dos depósiEos glaciais serão avaliados at,ravés da análise
comparativa das facies, suas relações e arranjos mútuos e estíl-os
da arquitetura dos depósitos glácio-marinhos em duas áreas cujos
condicionament,o e evolução t,ect.ono- sedimentar e arcabouço
estratigráfico são razoavelmente conhecidos: bacias do paraná e da
ilha Rei George. Nest,as, algumas seções l-ocais, representativas de
facies 91ácio-marinhas, são interpretadas como documentários da
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transição entre os depósitos d.e avanço do gelo e aqueles formados
durante as fases de deglaciação e/ou pós-glaciais.

Conforme já, comentado anteriormente, os depósitos
gl-aciclásticos t.erciári_os da ilha Rei George (Membro Krakowiak
Glacier) são considerados como depositados em uma bacia de retro-
arco, êfir uma margem continental ativa. Na bacia do paraná
(Embaiamento de Rio do su1 ) os depósit,os neopaleozóicos <ia

Formação Rio do sul são interpretados como representando uma

sequência glacial depositada em uma bacia intracraLônica. Do ponto
de vista tect,ônico, esse tipo de ambient,e pode ser considerado
como semeLhant.e ao de uma margem continent.al passiva.

Estas duas áreas podem ser consideradas como representativas
de grande parte do regisLro glacial antigo, e o est,udo comparat1-vo
dos seus depósiEos pode propiciar J_nformações úteis para a
int.erpret,ação de outras bacias glaciad.as.

Esta análise comparativa que será agui levada a efeit,o,
basear-se-á nos modelos estratigráficos desenvolvidos por Gipp
(L994) , que serão sintet,icamente discutidos a seguir. Est,es
modelos mostram as arquiteturas em grande escala das principais
seguências glaciais, e foram desenvorvidos para plaLaformas
marinhas neocenozóicas glaciadas em contextos tectônj-cos
contrastantes: a margem ativa do golfo do Arasca e a margiem
tectonicamente passiva da plataforma scotia, rro reste do canadá.
Do ponto de vista tectônico esses tipos de ambientes podem,
portant,o, ser considerados como semelhantes à ilha Rei George,
Ant,ártida, e à bacia do paraná, respectivamente.

3.2 Margeur passiva

Durant.e as f ases de rebaixamento eustát.ico do níve1
(Figura t4 A) , um delgado manto d.e gelo avança através

do

de

mar

uma
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FIGURA l4 A-C - Modelo de progrodoçöo do plotof ormo em umo
morgem posslvo. Números no dlogromo ldenilflcom processos re-
ferldos no texto, como segue; (l)l lomos pró-glociots; (2): fluxo
de detrltos moclços, lenllculores; (3): emergêncio de corrente
subglociol de degelo; (4): delritos corregodos por lcebergs; (5) :

pequenos fluxos de detlllos; (ó): cqnois com corte e preenchi -
mento; (7): grondes conols submorlnos; (8): conols submorlnos
do porte médlo do tolude, (Segundo Gtpp, .l994,)
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plataforma continental passiva e, nesse caminho, desloca-se por
sobre camadas que represent.am estágios anteriores (possivelmente
não glaciais) de progradação da plataforma. Nesse processo, rf¡r
delgado l-eito de sedimentos pró-glaciais pré-existent,es (1),
depositados previamente durante uma fase anterior de recuo
gIacial, ou à frenLe do gelo em fase de avanço, atua como camada
deformável e auxilia o deslocamento da geleira. Nesse avanço o
gelo aplaina a maior parte dos sedimentos recen¡es, Iocalmente
erodindo-os até o embasament,o, embora em muitos locais se mova ao
longo de sedimentos deformáveis. os sedi-mentos assim escavados
pelo gelo serão graduarmenL,e desl-ocados para as partes distais da
plataforma e, se o gelo atingir os rimites da plataforma, serão
empurrados sobre a sua quebra e sobre as partes superiores do
talude. Grande part,e destes sedimentos pode se mover ao longo do
talude sob a forma de ftuxo de detritos (2). Nessas condiçõs pode
ocorrer uma acentuação da inclinação do talude, jâ que parte dos
sedimentos permanece ali empilhada. Outros sedimentos serão Lambém

f ornecidos at,ravés de água d.e degelo subglacial (3 ) e icebergs
(4) .

Quando o nível do mar atinge o seu nível mais baixo, o gero
alcança o limite externo da plataforma (Figura L4B). Adiante dos
principais pontos de desembocadura das correntes de água de
degelo, algntns canais serão entalhados na parte superior do talude
at.ravés da ação de correntes de turbidez (6). Estas se deslocarão,
preferencialment,e, através de canais pré-existentes, os guais
serão entalhados de f orma maj.s profunda no talude. o sist,ema de
canais é constituido por numerosos canais pequenos de corte e

preenchimento, de alguns metros de profundidade e cerca de j_0

metros de largura (6) , os quais coalescem, no sentido do declive
do t,alude, formando canais maiores de alguns guilomeEros de
largiura (7). Estes canais começam a se tornar mais largos e rasos,
até que se tornem dif íceis de serem distingruid.os, possivelmente
por duas razões principais: a) os canais são preenchidos por
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fruxos de detritos e turbiditos; ou b) a medida que o fruxo se
dispersa talude abaixo o seu poder erosivo diminui, o que 1.az com
que os canais se alarguem nessa direção (g) .

Vários depósitos de fluxo de det,ritos (2) empilhados ao longo
da margem da geleira (King e Fader , :.'9g6; Mosher et â1. , l-9g9) ,

gradam talude abaixo para fluxos de det,ritos mais finos (5),
provavelmente contend.o menor quant.idade de conglomerados e
turbiditos, e são cobertos por sedi-mentos hemipelágicos. os
depósitos do talude superior serão constit.uídos por fluxos de
detritos, compostos por fragmentos do embasamento erodido, por
sedimentos pró-graciais e por detrit,os transportados pelo ge1o,
associados a canais de corte e preenchimento, normal-mente
obturados com conglomerados e diamictitos, e recobertos por
silEitos e lamitos. Esses sediment,os d.a parte média-superior do
talude podem ser remobilizados, talude abaixo, por tempestades ou
atividade tectônica, independentemente do sistema de canais e das
águas do degelo.

Com a retração do gelo (Figura j_4C) t,oda a sequência será
recoberta por um prisma de lamas pró-graciais, cuja espessura
diminui em d.ireção ao mar (1). Os canais alimentadores menores
serão, provavelmente, completamente preenchidos durante esta fase,
enquanto que os canais maiores do Lalude (7) serão apenas
parcialmente soterrados. Nesta fase, os sedimentos dos canais
maiores serão suceptíveis de retrabalhamento devido a fenômenos de
"surge', provocados por tempestades (Shepard, i-gTg) . Sedimentos
pró-graciais biot,urbados recobrirão as part.es proximais da
plataforma, preenchendo parcialmente suas depressões locais. Esses
depósitos poderão alcançar 100 metros de espessura, porém
dificilmente serão preservados em um subsequente avanço glacia1.

Somente os depósitos do talude continental têm potencial de
preservação. Pelo fato da plataforma e talude superior terem taxa
de deposição muit.o reduzida, os grandes canais permanecerão não
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soterrados durante os períodos interglacj-ais. O t,alude superior
caracteriza-se por ser o principal depocentro dos sedimentos

91ácio-marinhos e, após vários cicl-os de atividade glacial, seu
gradiente aumentará significat.ivamente.

3 .3 Margern atíva

Neste t.ipo de ambiente tectônico, grandes guantidades de

sedimentos são cont.inuamente fornecidos pelas cadeias de montanhas

em ascensão. A ausência de uma plataforma continental ampla impede

o avanço do gelo costa afora (Fignrra 15 A) . Nessas condições, as
mudanças eustáticas do nível do mar não arteram, de maneira
significativa, a habilidade do gelo em avançar já Ç[üê,

ini.cialment,e, a bacj-a apresenta uma profundidade muito grande. Os

sediment.os serão, então, empilhad.os na frente da região termínaI
da geleira e, posteriomente, serão ressedimentados ao longo do

t,alude sob a f orma de f luxo de det.ritos (2) e turbiditos. Canais
submarinos (7) serão entathados no t.alude superior através do

coalescimento de canais alimentadores (6), os quais drenarão as

correntes de turbidez formadas junto à margem do ge10. Estes
canais, provavelment,e, sê coalescerão ao longo do decj-ive formando
grandes canais que tendem a se alargar ao longo do talude. As

localizações dessas feições são tectonicamente dependentes e,
assim, eras não seguem, necessariamente, o d.eclive regional
(Dobson et â1., 1991) , mas drenam continuamente em direção ao

centro da bacia.

os processos sedimentares são os mesmos dos de uma margem

passiva. os gelos f lut.uant,es (4) , contudo, f ornecem mat,erial
grosso para a bacia, QUê aparece sob forma de clastos caídos em

sediment,os que seriam, de outra sorte, mais finos. A repeÈição de

choques tectônicos provoca a remobilização, sob a forma de fluxo
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FIGURA l5 A-C - Modelo de progrodoçóo do ptolof ormo em
umo morgem oTivo, Prlnclpois processos deposlclonois morl-
nhos numerodos como no Figuro 14, exceto poro (9): oler
romenlo do geleiro sobre o porle distol do plotoformo,
(Segundo Gipp,l994 )
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de detritos e corrent,es de t.urbidez, d.os sedimentos ao longo do
taLude e deposição e preenchimento da bacia (5) . Assim a bacia
agrada através de uma sucessão horizont,alment.e empilhada de
sedimentos remobilizados, sem evidências aparentes de progradação
do taLude (Figura 15 B) . Pequenos canais alimentadores cont,inuam a
al-imentar os canais submarinos (7) com água subglacial camegada
de sedj-mentos. Durante os eventos de deglaciação ou int.erglaciais
há disponibilidade suficient.e de sedimentos, originados nas
montanhas costeiras em ascenção, eu€ os canais alimentadores, e

mesmo os maiores canais submarinos podem ser soterrados.

À medida que a bacia é preenchida (Figura L5 c) , d.esenvolve-se
uma ampla plataforma, a qual irá diferir do que ocorre nas margens
passivas na medida guê, em condições de margens ativas, seu
crescimento se faz dominantemenLe por agradação. Sedimentos pró-
glaciais de plataforma, prod.uzidos a partir de carga em suspensão
(1) , serão ali preservados, jâ Ç[ü€, duranEe o avanço glacial
seguinte, a plataforma subsidiu o suficiente para impedir o avanço
do gelo por sobre ela. Alternativament,e, o gelo poderá recobrir a
p1aLaf orma sob a f orma de uma barreira de gelo f 1ut,uante, at,errado
nas regiões distais (9), onde poderá produzir a abrasão de
congromerados e a formação de paviment,os de clastos (Ey1es,
1988a).

os sedimentos mais antigos da sequência serão representados
predomJ-nantemente por f l-uxos de d.etrit,os, porém agueles derivados
de material em suspensão ou da fusão de gelo flutuant.e, aumentam
subsequent,emente em importância estratigráfica. Fluxos de detritos
e turbiditos cont,inuarão, ainda, a ser ímportantes antes que a

bacia seja completamente preenchida. Assim, uma vez que a
prataforma tenha se est,endido por toda a bacia, os processos de
ressedimentação passam a ter apenas importância loca1. Uma vez que

as margens da bacia continuem subsidindo, as barreiras d.e gelo
aterrado serão incapazes de avançar ao longo da nova plataforma e,
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assj-m' os sedimentos serão preservados. Se os sedimentos forem
f ornecidos mais rapidamente do que a bacia pode subsid.ir, est,a
será então gradualmente preenchida. por outro lado, s€ a

subsidência da bacia for mais rápida do que o seu supriment,o
sedimentar, a sit.uação ilustrada na Figura 15 B represent,ará,
ent.ão, o produt.o finat, ou seja: o talude não avança
signif icat,ivament.e, e extensos depósitos de prataf orma não se
desenvolvem.

3.4 si¡níLaridades e feições díst,int,ivas dos moderos

Nos dois model-os de margem continental acima discutidos os
processos sedimentares glácio-marinhos são idênticos. A geometria
dos depósitos difere, contud.o, por causa da movimentação tect,ônica
associada às margens at,ivas, assim como pelo conseqüente aumen¡o
na disponibilidade de sedimentos. Neste aspecto, embora a
glaciação promova, por si só, um aumento na razão de sedimentação,
esta variação torna-se muito mais import,ante em margens passivas,
pois euê, nas margiens aL,ivas, a própria elevação das montanhas
provavelmente j á inf luencia o aumento desta razã.o .

Em ambos os tipos de margens a ressedimentação é um processo
importante: nas passivas ere ê provavelmente causado pela
instabilidade dos sed.imentos e embates cíclicos exercid.os por
t'empestades, enquanto çlue, nas margens ativas, esse processo é

causado principalmente por atividade sísmica. vare a pena
mencionar, ainda, Qu€ a ocorrência d.e escorregamentos gerados por
terremotos em margens passivas não deve ser tot,almente
desconsiderada. o choque sísmico que atingiu, por exemplo, a

região de Grand Banks da margem continental atIântica do Canadá,

em L929, originou correntes de turbidez que movimenLaram cerca de

L75 km'de sedimentos ao rongo do tarude (piper et â1., Lggg).
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conforme o já mencj-onado anteriormente, a respeito da

arquitetura dos principais depósit.os graciais, a deposição e as
sucessões de facies originadas em bacias glaciadas são
controladas , de f orma complexa, peJ-o contexto tect,ônico, pelas
f lut,uações do níve1 do mar e pelo clima (BouLt.on, j_990 ) . Nest.e

sentido, ver:ifica-se que uma das feições distintivas dos modelos
acima discutidos díz respeito ao desenvolviment.o das plataformas
continentais, cujos crescimentos são controlados, principalmente,
pelo contexto tect.ônico.

o crescimento da plataforma em margens ativas ocorre,
principalmente, PoE agradação devida à subsidência. Este processo
conduz ao aumento da profundidade da água e, conseqüentemente, à

restrição ao avanço do gelo por sobre a plataforma. Já nas margens
passivas esse cresciment.o se faz apenas por progradação, mas, pelo
fato da subsidência ser o elemento chave desse processo, mesmo as
margens passivas podem apresentar algum crescimento por agradação.

As variações eustáticas do níve1 do mar não serão
significativas nos dois tipos de bacia, a não ser que ocorram na
ausência de mudanças Lectônicas. Logicamente, as marg.ens

temperadas serão fortemente influenciadas pelas mudanças
eustát,icas, as quais atuarão em concerLo com os avanços glaciais
para promover um aplainamento mais efetivo da plataforma.

As modificações eustáticas do níveI do mar terão um efeito
menor sobre as margens ativas, pois Çilrê, como visto anteriormente,
a subsidência pode impedir o avanço do gelo por sobre a
plataf orma. Est.e deslocamento pode, cont.ud.o, acontecer em épocas
glácio-eustát.icas baixas (Ey1es , rgggb) , mas, neste caso, o gelo
só terá capacidade de erodir uma part.e significativa dos
sedimentos se a subsidência for lenta.
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3 .5 Modelos deposicionais e arquÍtetura dos d.epósítos gtácío-
marinhos da bacia do paraná e ílha Reí George.

Nos capÍtulos precedentes foram examinados alguns aspectos da
história geológica das glaciações neopaleozóicas da bacia do
Paraná e t.erciária da ilha Rei George, Antártida. Nessa resenha,
foram discutidos alguns d.os aspect.os mais relevantes dos fatores
condicionadores da sedimentação g1acial, pârticularmente
tectônicos, paleoclimáticos, glácio-eust.áticos e suas relações com

a deglaciação.

A disponibilidade desses dados e, ainda, a oportunidade de sua
manipulação, aliadas às evidências que a seqüência sed.imentar
terciária da Formação Polonez Cove da bacia da ilha Rei George
oferece um amplo leque de facies glaciogênicas, muitas das guais
provavelmente ocorrentes na bacia do Paraná, tornaram a1¡,amen¡e
atrativo o desenvolviment.o de uma análise comparat,iva entre essas
duas bacias, cujos resurtados serão discutidos a seguir. A
mot,ivação dessa análise originou-se na presunção que tal abordagem
poderia, eventualment,e, proporcionar critérios para a
identificação e discriminação d.e depósitos formados em condições
semelhantes às dessas bacias no registro geológico.

A abordagem utilizada nesse estudo envolveu a comparação das
f acies sedimentares, d,as associ-ações f aciológicas, dos ambientes
de deposição, assim como a resultante arquit,etura dos d.epósitos
formados dentro dos dois condicionamentos tectônicos distintos que
caracterizam essas duas bacias.

Para tanto f oram ut,ilizadas seções est,ratigráf icas
sel-ecj-onadas nas duas bacias. Com relação a bacia do paraná, foi
utilizada uma seção estratigráfica da part.e superior da Formação

Rio do SuI, descrita no embaiament,o de Río do Sul. para a ilha Rei
George foi anaLisada uma seção medida ao longo da Formação polonez
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cove, aflorante na região de Low Head (Figura i-6). Ambas

correspondem a associações de facies glaciais marinhas controladas
por uma frente de geleira em ret.ração, euê mostram a transição
entre evenEos glaciais e pós-glaciais nessas duas bacias. Embora

nenhuma evidência direta de avanço glacial precedente (".g.,
camadas deformadas subglacialmente), tenha sido identificada na
parte superior da seção de Rio do Sul (seção LL, Figura 8), a

presença de geleiras na área pode ser deduzida a part,ir da
história deposicional reconstituida por Canut,o (i-993). Na seção da
ilha Rei George (Figura 13) a ocorrência de um avanço glacial
prévio é suport.ada pela presença de est.rias glaciais no t,opo do
basalt.o da Formação Mazurek poj-nt subjacente.

Os estudos a respeit.o da geometria e do relacionamento
tridimensional desses depósitos foram feitos tendo como

referencial os já comentados modelos de margens continentais
tectonicamente ativas e passivas, desenvolvidos por Gipp (Lgg4-), a

respeito do impacto do estilo cectônico de bacias glaciadas na
arquitetura, em grande escala, dos depósitos gIácio-marinhos nelas
preservados (Figuras t4 e L5).

Como padrão geral est,abelecido nest.e estudo comparativo, os
depósitos glaciclásticos terciários marinhos da ilha Rei George
(Formação Polonez Cove) foram considerados como depositados em uma

bacia de retro-arco, e, portânto, em condições de margem

tectonicamente ativa. No caso da bacia d.o paraná, os depósitos
neopareozóicos do subgrupo rtararé (Formação Rio do su1) foram
interpret.ados como representando uma seqüência 91ácio-marinha,
depositada em um segrrnento (embaiamento d.e Rio do sur) de uma bacia
intracratônica . Neste caso, e do ponto de vist,a tect.ônico, esse
tipo de ambiente pode ser considerad.o como semelhant.e ao de uma

margem continental passiva.

A análise dos resultados obt,idos, sintetizados na Figura 16,
permite verificar que as litofacies identificad.as bem como os
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processos sedimentares interpretados para sua formação são, no
geraI, equival-ent.es nos dois t.ipos de bacia considerados . O padrão
de suas ocorrências na sucessão vertical ê t,ambém o mesmo nas duas
seqùências.

ReaÌmente, as duas sucessões litoLógicas se iniciam por
diamictit,os depositados por processos de fluxos gravit.acionais de
detritos, QUê passam para lamas silto argilosas com clast.os
caídos, resultantes de processos de decantação associados ao

fornecimenLo de material clást.ico caído de gelos flutuantes. Na

seqüência sediment.ar de margem passiva os lamitos com clastos são
recobertos por interlaminações de arenit.o-siltito /argíIa,
resultantes de processos alternados de t,ração e decantação,
enquanto que na margem ativa ocorrem arenitos amalgamad.os
produzidos por correntes densas.

os três intervalos acima descritos correspondem,
litoestratigraficamente, à parte superior da Formação Rio do SuI
(margem passiva) e, respectivamente, êm ordem estratigráfica, aos
membros Krakowiak Glacier, Low Head e Siklawa da Formação polonez

Cove (margem ativa). As seqüências terminam com o desenvolvimento
de leques congÌomeráticos e depósitos fIúvio-delLaicos,
resultanles da progradação de cunhas clásticas que caracterizam,
respectivamente, os sedimenEos do Membro Oberek Cliff e d.a

Formação Rio Bonito.

A análise desse regist.ro sedimentar representado nas duas
seções mostra, ainda, Ç[uê as características ambientais e suas
evoluções ao Iongo do t,empo f oram também semelhant,es nas duas
áreas. O estabelecimento de uma bacia gIácio-marinha, segruido de

condições de plat.af orma é uma característica comum d.a parte
inferior das duas seções. Cont,udo, algumas diferenças observadas
nas facies e processos sedimentares, podem ser notadas nas suas
part.es superiores, guando predominam condições ambientais
t.ransicionais (1itorâneas e plat,aforma de alta energia na margem
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ativa; infra-maré e frúvio-dertaica na margem passiva) . vale
Iembrar, enLretanto, que embora esses registros sedj-mentares

envolvam diferenças do pont.o de vist.a de suas facies e ambientes
deposicionais, podem el-es corresponder à f ases correlat,as do

desenvolvimento de plataformas glaciadas. Estas diferenças podem,

portanto, ser resultant,es dos dist,intos cenários f isiográf icos e

dos diferentes níveis de energia que caracterizam as d.uas bacj-as
g1ácio-marinhas receptoras.

A análise das facies ocorrent.es nas duas seções apresentadas
na Figura L6 mostra que a transição glacial /p6s-gracial
documentada nas duas bacias seguiu a mesma seqùência de eventos.
Nessas duas áreas um contato brusco entre os diamictitos,
depositados na fase de recuo da geleira, e os lamitos com clastos
caídos suprajacentes, é sugestivo que uma elevação abrupt,a do

nível do mar seguiu a deglaciação. Estas camadas marinhas são, por
sua vez, sucedidas, transicionalmente, por uma seqüência
regressiva composta por arenitos amalgamados lit,orâneos (Membro

Siklawa) e interlaminações de arenitos-siltitos/argilitos de

infra-maré do topo da Formação Rio do suI. segue-se, ainda, üûr

evento progradacional, quando desenvolvem- se Ieques
conglomeráticos de plataforma de alta energia (Membro Oberek

cliff) e depósitos fIúvio-delt.aicos (Formação Rio gonito) . A

deposição dos sedimentos observada durante os eventos de regressão
e progradação pode ser interpretada como resultante da compensação

isostática e erevação das margens degracíadas das duas bacias.

As sit,uações descrit,as nos parágraf os precedentes evidenciam
que a sedimentação e as sucessões de facies identificadas em

plataformas glaciadas, tanto de marg'ens passivas como ativas, são

extremamente semelhantes. Além dessas similaridades faciológicas,
outras características, t,ais como os ambientes de sedimentação e

os eventos deposicionais a1i registrados, são praticamente iguais
e exibem o mesmo padrão de evolução nas duas áreas.
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Desta forma, uma abordagem possível e que permitiria,
event.ualmente, discriminar esses dois tipos de regist,ro
sedimentar, diz respeito às características das arquiteturas
deposicionais em grande escaLa dos sediment.os gIácio-marinhos
preservados em plataformas de margem ativa e passiva. como já,

discutido anteriormente, esses dois tipos de margem apresentam
esLilos arquit,etônicos diferentes, uma vez eü€, em ambos, a

preservação dos sedimentos é fortemente influenciada pelo tipo de

control-e que a tectônica exerce sobre as variações do níve1 do

mar.

Com f eito, êttt Eermos dos mecanismos de preenchimenLo

sedimentar, como reconhece Gipp (1994), no caso de bacias de

margens passivas, por exemplo, o crescimento da plataforma e,
portanto, o preenchimento sedimentar, ocorre exclusivamente por
progradação. Como resuLtado desse processo, os corpos litológicos
formam unidades estensas, proporcíonalmente pouco espessas em

relação a sua extensão. Já nas margens continentais ativas o

crescimento da plataforma ocorre principalment,e por agradação.
Àssim a bacia é preenchida por um empilhamento horizontal de

sucessões sedimentares, cujas espessuras individuais são

proporcionalmente maiores em relação as suas extensões.

A título de comentário final vale a pena, ainda, mencionar,
que a discussão acima põem em evidência a potencialidade de

utíIização desse tipo de estudo comparat,ivo na pesquisa sobre a
evorução geológica de bacias glaciadas e seus erementos

condicionadores . TraL,a- se, em síntese, dê uma abordagem

exEremamente interessante, disponíveI, Ç[u€ pode permitir a

identificação e discriminação de bacias glaciadas, através d.a

análise das suas facies, d.as sucessões faciológicas, e da

caracLerização dos estilos das arquiteturas dos depósitos
resultantes dos Eipos de controles exercidos sobre seus

preenchimentos sedimentares .
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A partir desses erementos, jurgo que esse tipo de enfoque
possa ser de grande util-idade para a interpretração da seqüência
glacial neopaleozóica da bacia do Paraná. Sua ut,ilização, con¡udo,
necessita de informações consistentes de subsuperfície, assim como

de afloramentos cont.ínuos, que permitam, a um tempo, a anárise da

natureza e distribuição das facies e o reconheciment,o da geometria
dos corpos sediment.ares do subgrupo rtararé em grande escala.
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4 . CONCLUSõES

Ao que tudo parece indicar a glaciação, e a deposição glacial,
na bacia do Paraná, foram controladas pela subsidência, resultante
da interação de processos termo-mecânicos e falhament.os, durante
a fase transgressj-va do ciclo tectônico do Neopaleozóico. Tanto a

expansão como a restrição glaciais foram afetadas pelas mudanças
produzidas durante as modificações estruturais na bacia. A invasão
marinha inicial da bacia pod.e ter fornecido a umj.dade necessáría
para o crescimenLo do Mant.o de Gelo de V{indhoek e d.e outras massas

de geIo. Esse evento pode t.ambém ter causado a retração rápida do
ge1o, através do descoramento das geleiras do substrat,o e

aceleração do processo de fragmentação.
Em termos ampros, a migração do Gond.vana, d.urante o

Neopaleozóíco, pârâ longe do polo sul, além de influenciar o

início da glaciação, deve ter result,ado na deterj-oração e colapso
dos mantos de ge1o. os dados aquí apresentados mostram,
entretanto, que um padrão simples e ordenado da distribuição
norte-su1, transgressiva no tempo, dos sedimentos glaciogênicos,
não foi confirmado.

Embora o fat,or principal que influenciou a glaciação possa Eer
sido uma tendência geral em d.ireção a uma melhoria climática,
durante o Neopaleoz6íco, a reconstrução paleogeográfica mais
detalhada agui apresentada demonstra complexas flutuações nas
margens lobadas do Manto de Gelo de Windhoek e em outras massas de
gelo que afetaram a bacia do Paraná. EsEe padrão result,ou,
provavelmente, da interação com condições rocais, tais como

topografia, tect.onismo e natureza d.o substrato.
As evidências disponíveis apontam para um caráter

predominantemente Lemperado para a seqüência graciogênica
preservada no Subgrupo Itararé. As t.erminações lobadas das

correntes de gelo que drenaram o Manto de Gelo de Windhoek e as

coberturas de gelo ao redor da bacía, avançaram, pelo menos, 2oo
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quilômetros bacia adentro, estabilizando-se como margens de

maré/inter-maré. A degraciação marinha foi cont.rolada por
retrações rápidas ou lentas das margens de gelo, associadament,e
com a deposição de associações, simpres ou complexas, de facies
pró-glaciais ou de conLato de gelo em embaiamentos glácío-
esLuarínos. As geleiras terrestres reÈrairam-se através do

rebaixamento do seus perf is (,,downwasting,, ) , ou f oram

desestabilizadas por f 1uxo rápido (.,surge,, ) sobre camadas

def ormáveis. A f ragrmentação (,.ca]ving,, ) constituiu, provavelmente,
outro importante processo de ablação, Lant.o em condições marinhas
como em gIácio-lacustrinas.

vários avanços do gelo podem ser reconhecidos pelas
ocorrências de tilitos subglaciaís sobre subst.ratos cristalinos e

sedimentares, polidos e gláciotectonizados, assim como pera
presença de paviment.os de clastos est.riados em vários níveis
esLratigráficos do Subgrupo It,araré. Em certos locais a retração
da geleira f oi imediatament,e seguida por deposição cle camadas

marinhas relativamente delgadas, por sobre as seqüências de

deglaciação. A recuperação isostática e a elevação das margens

deglaciadas da bacia são ind.icadas pela transição para cunhas
cIásticas progradantes, compostas por seqüências de facies
litorâneas e/ou fIúvio-deltaicas, Çuê exibem uma tendência de

diminuição da profundidade da água e granocrescência ascendentes.
Esta transição resultou no desenvolviment,o de ambientes favoráveis
ao estabelecimento de condições paráIicas.

Alguns resultados preliminares de uma revisão dos sedimentos
glaciais cerciários da ilha Rei George, Ant,ártida, indicam,
diferentemente do reconhecid.o até então, euê a maior parte dos

sedimentos glaciogênicos d.o Membro Krakowiak Glacier (Formação

Polonez Cove) acumulou-se rapídamenLe, através de episódios
alternados de processos de fluxo gravitacional de sedimentos,
associados a um leque subaquático construido em condições marinhas
rasas, eÍt frente a uma geleira em recuo.
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os esEudos comparativos a respeito das lit,ofacies e

arquit.etura/geomet.ria dos depósitos 91ácio-marinhos da bacia do

Paraná e da ilha Rei George, mostram que as facies sedimenË,ares

identificadas nos dois tipos de bacia são muito semelhanEes. Além

dessas similaridades faciológicas, uma outra característ,ica comum

refere-se à associação faciológica güê, basicamente, exibe o mesmo

padrão nas duas bacias.
verificou-se bambém que uma das características çlue,

potencialmente, permitiria diferenciar os depósiEos formados em

dois tipos de ambiente semelhant.es aos estud.ados, d,íz respeit,o às

diferenças na geomet,ria dos corpos sedímentares.
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