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RESUMO

trabalho constitui uma contribuição ã análise
ambiental dos sedimentos do Subgrupo Itararé (Bacia do Paraná, P-C)
no Estado de São Paulo. A área de estudo, localizada no sudoeste
deste Estador Dê divisa com o Paraná e incluindo as cidades d.e Ite
raré, Itaporanga e Taquarituba, foi escolhida por ser ainda pouco
conhecida geologicamente e di-spor de boas secções aflorantes.
O levantamento faciológico sistemático em secções de su
perficie permitiu a definição de vários modelos deposicionais que
predominaram em intervalos especÍficos na evolução da sedimentação
Itararé na área. Da base para o topo, sucedem-se os seguintes sis
temas deposicionais: fluvial anastomosado; supraglacial marginal;
planícies de outcaa,sh glacial; frente deltaica do tipo d.Lq,scl+; plata
forma rasa; deltaico caracterizado por rápida progradação; gláciofluvial, glácio-marinho raso e d.eltaico costeiro.
Além do estudo de superfície, foram utilizados os dados
de perfilagens geofísicas (raj-os gama e potencial espontâneo) e de
testemunhos de quatro poços perfurados nas vizinhanças da área (po
ços JT-1-PR, J-1-PR, SA-1-SP e PN-1-SP). A conjunção destes dados
com a anáIise ambiental em superfÍcie possibilitou a proposição de
uma subdivi-são estratigráfica informal do Subgrupo Itararé para a
área, composta por quatro unidades prJ-ncipais e uma, basal, de cará
ter mais restrito.
A unidade I, inferior, é composta porarenitos fluviais,
anteriores à descida dos glaciares para esta área da Bacia. A uni
O presente

l_tL

dade rÏ é caracterizada pela presença de diamictitos euê, juntamen
te com arenitos, compõem a associaçâo dominante neste interval-o.
Nas unidades III e IV dominam os arenitos sobre as demais l_itolo

gias, embora nesta ú1tima ocorra um aumento na porcentagem de sedjmentos finos e diamictitos com relação ã unidade fff.
A unidade V
é caracterizada pelo predomínj-o de sedimentos fj-nos e diamictitos
que se intercalam com arenitos desde finos a grosseiros, compond.o
corpos pouco espessos.

Finalizando, a subdivisão estratigráfica dos sedimentos
rtararé em superfície, a exemplo da presente pesquisa, d.eve part1_r
do estudo sistemático em secções principalmente contínuas, buscan
do o entendimento de sua gênese e da evolução ambiental dentro de
um contexto estratigráf ico conhec j-do. Este proced.imento deve ser
efetuado em áreas pequenas, ond.e seja possivel o entendimento das
variações laterais das unidades mapeáveis, com a gradual ampliação
dos conhecimentos através do detalhamento de áreas vizinhas.

Lv

ABSTRACT

The present h¡ork is a contributíon to the

sedimentary

facies analysi-s of the rÈararé subgroup (permo-carboni ferous ) in
the Paraná BasÍn. The sÈudy area, located in the southwestern
portion of São Paulo state, next to the paraná state border l-ine
and including the counties of Itarare, Itaporanga and Taquarituba,
was chosen for its poorry known geology and for the exceren! outcrop
expo su.res

.

The systematic facies study in surface sections resuLted

in the defÍnition of several depositional models that predomi.nated
in specific intervals during the sedimentary evolution of the rta
raré Subgroup in the area. From the bottom to the top, the follow
Íng depositional systems have been defined: braided fLuvial; supra
glacial do ice-contact proglacial; outwash pJ-ain ; f 1ysch-t ike delta
fronti sharrow sherf; deltaic; glaciofluviar to shal-row glaciomarine
and deltaic.
In addition to the surface study, geophysical
logs
(gamma-ray and spontaneous

potential) and cores from four
wells
(JT-1-PR, J-1-PR, SA-1-Sp, pN-1-Sp) were used.. These subsurface
data together with surface facies analysis made possible an i¡lformalstratigraphic subdivÍsÍon of the ftararé Subgroup in the
study
area. Altogether, five unÍts have been defined.
Unit I, lowermost, is composed of fluvial
sandstones,
prior to the glaciers reachÍng the basin. Unit IT Ís characterized
by the presence of diamictÍtes, which together with
sand.stones

constitute the domi-nant association in this intervar. rn both units
III and IV, sandstone is the domÍnant lithology.
The latter is
richer in fine grained sediments and diamictites. Unit V
is
characterized by the predomj_nance of fine grained sediments and
diamictites thinly interbedded \^rith sandstones.
Finally, basinwide surface stratigraphic
subdivision
of the ]tararé sediments should be defined through a systematic
study in continuous secÈions, similar to that performed in
the
present research, looking into their genesis and the environmental
evolution of a known stratigraphic setting. This anal_ysís should be
executed in a small- area, \4rhere lateral variations of the mappable
units can be followed, v/ith Íts gradual enlargement
through
detailed works in the neighboring areas.
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I

TNTROpUçÃ.O

o presente trabalho tem por objetivo maj-or o estudo fa
ciológico dos sedimentos pertencentes ao subgrupo rtararé,
numa

área geologicamente ainda pouco conhecida e locali zad,a no sudoeste
do Estado de são Paulo, adjacente ã divisa com o Estado do paranä,
na regj-ão das cidades de rtararé, rtaporanga e Taquarituba (nigu
ra 1). Tal estudo ateve-se principalmente aos dados de superfÍ
cie, tendo sido complementado pela análise de perfilagens geofísi
cas de raios gama, potencial espontâneo, densidade e neutrons e
de testemunhos de quatro poços perfurados para petróleo nas adja
cências da área.
dos primeiros resultados desta pesquisa atesta que a
diversidade litofaciológica dos sedimentos rtararé deve-se essen
cialmente a dois fatores: a variedade de ambientes associados à de
Um

posição desses sedimentos, modificados periodicamente por glacia
ções e deglaciações, e ã extrema heterogeneidade do suprimento ds

trÍtico' predominantemente de origem glacial. Assim, diagnostj-ca
das as causas principais, a interpretação do registro
sedimentar
torna-se menos complexa.
A influência glacial, direta ou indireta, é reconhecida
de hã muito na sedimentação rtararé, graças às evidências encontra
das em todos niveis desses depósitos, tais como rochas mouÍ.onni.z,
pavimentos estriados,

e^l¿Q-rL,s

fósseis r s€ixos estriados e faceta

2

quantidade, grande diversidade litológica dos mesmos, sedi
mentos vårvÍcos com sej-xos "pingados" e outros. Associado ao am
biente glacial Aen^u
ocorre o ambiente proglacial, onde
^flLícÍo,
processos de outula.¿h atuam sobre os sedimentos recém-depos i Èados,

dos

em

retrabalhando-os ativamente nas fases interglaciais.
Dessa forma,
a distinção entre depósitos tipicamente graciais e de ou.twa.sh tem

sido tarefa exaustiva e, por vezes, contraditória entre os

diver

sos autores.

entanto, é principalmente a metodologia empregad.a no
estudo desses sedimentos que leva freqüentemente a posições antagô
nicas na interpretação dos mesmos, De um lado, colocam-se os t¡a
barhos cal-cados principalmente na interpretação de sistemas deposi
cionais comuns na superfÍcie do gIobo, cujos processos e caracte
rÍsticas genéticas se encontïam atualmente em estágio evoluÍdo no
conhecimento geológico, considerando os fenômenos glaciais basica
No

mente do ponto de vista climático.

outro Lado,colocam-sê os
trabalhos que levam em conta e.ssencialmente a presença e atuação
dos glaciares na deposição dos sedimentos rtarârõ, fato
agravad.o
pelo enfoque clássfco do ambíenÈe glacial.
De

ObvÍamente, nem um extremo nem outro são desejáve.is no
estudo desses sedimentos, de taL sorte que. o presente trabalho pro

cura compor estas d.uas linhas metodológicas, tentando encontrar
bom termo na interpretação desses sedimentos.

um

O levantamento de campo, para um trabal-ho de.faciologÍa,

ao contrário

geolõgico rotineiro em que é feita
uma "amostragem pontuaL" de af l-oramentos, procura por secções em
que seja possÍve1 uma interpret.ação genética dos sedimentos. para
tanto, é preciso que estas secções apre.sentem boa continuidade 1a
teral e vertical, o que nem sempre ocorre.
d.e um mapeamento

Do l-evantamento faciológico e sua composição vertical

(seqüêncÍa de fácies), desd.e a base (no contato comos arenitos Fur
nas) até o topo (sotopondo-se à Formação Tatui) do subgrupo rta

raré, resulta a história da evorução ambíental dessa sedimentação.
Primeiramente, foram ídentÍficadas e separadas as d.iversas fåcies
em secções de superfície que, incorporadas em pequenos agrupamen
tos, permitiram a caracterização do ambiente fisiográfico
a que
pertenceram. FinaLmente, o entendimento d.e sua sucessão na coluna
sedimentar possibiritou a íntegracão da história evolutiva d.esses
sedimentos.

Essa evolução ambiental_ foi subdividida em diversas fa
ses. para as quais foram elaborados diferent.es model-os ambienÈais.
Rapidamente, da base para o topo, sucedem-seos seguintes sistemas;

leques aluviais anteriores à descida dos glaciares para a região
da Bacia,. sistemas supraglaci_ais marginais; sistemas de planÍcies
de o ufwa-tth bem desenvolvidos; depósitos de frente deltaica do tipo
(.Lr¡.tch I {X.t/,scLL-X-íÍ¿¿ de.Lta [ttonf.l, formados durante uma ampla fase

interglacial- que culmina com a deposição de sedimentos finos
de plataforma, caracterizando o máximo da íngressão marinha; siste
ma deltaico progradante durante novo avanço glacial; sistema cos
teÍro heterogêneo, caracterizado por diversas fases de avanço e re
cuo do gelo, onde se identifícam fácies deltaicas e marglnais ao
delta (praias), depósítos g]ácio-marinhos rasos e outros.
Ta1 sucessão de ambientes sedimentares, enÈretanto, não

deve ser esperad.a para extensões regionais, mas apenas os eventos
malores, especÍalmente os relativos ãs glaciações e Ínterglacia
ções bem marcadas .
Baseado nesta premissa

e de posse da coluna sedimentar
levantada em superfÍcie e dos perfis de poços adjacentes à área
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de estudo, foi feita uma correlação de pacotes sedimentares, onde
supõe-se a conjugação de eventos ambientais contemporâneos.

A subdivisão estratigráfica aqui proposta (Figura 27) ,
embora de boa reprodutibilidade nos poços utilizados nesta corre
1ação, carece ser levada a cabo em mapeamento de superficie. Obvia
mente, trabalhos calcados em maior número de poços e de secções de

superfÍcie, abrangendo áreas maiores, podem conduzir a um aprimora
mento de tais subdivisões, no sentldo de ampliá-las ou restrjlgÍ-Ias,
ajustando-as melhor ä variabilidade desses sedimentos. Tal acerto,
entretanto, sõ poderã obter resultados satisfatõrios se realizados

por individuos

razoãvel experiência na intrincada histõria
dimentar do Subgrupo ltararé e, principalmenter s€ for utilizada
.1.
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com

se
a

composição de metodologias de anáIise ambiental como acima especi

ficada.

Finalizando, parece evidente, e fica aqui demonstrado,
que o estudo e interpretação faciolõgica ê, apesar de intrincado,
porque conta com dj-versos fatores complicantes inerentes a esta
unidade estratigráfica, perfeitamente viáve1 nos sedimentos rtara
ré, constituj-ndo a forma mais adequada de trabalho, tanto com de
dos de superfÍcie quanto de subsuperfÍcie, e talvez a única a per
mitir a compreensão de tão complexa histõria sedimentar. por isso
mesmo, parece constituir a forma mais apropriada para se chegar a
sua subdivisão e assim contrlbuir para solucionar o problema estra
tigráfico dessa unidade para a porção nordeste da Bacia do paranã.

CAPÍTULO 2

GEOLOGIA DA ÃREA

1.

LOCALTZAçÃ,O

pA ÁREA pE

ESTUpO

A área escolhida para o presente estudo localiza-se en
tre os pararelos 23030's e 24010's e entre 49005,w e o Ri_o rta
raré que divisa os Estados d.e são paulo e paraná (rigura 1).
As principais rodovias que cortam a área são a sp-249
SP-281, SP-255 e Sp-258 (figura 21. Não apenas estasrodovias, mas

a maiorj-a das estradas vicinais abrangendo a área de aflora
mentos do Subgrupo ltararé foram percorridas, buscando selecionar
as melhores secções e exposições para o estud.o faciológico.
para
tanto foram utilizados mapas-base do IBGE em escala 1:50000 e foto
também

graf j-as aéreas

1 : 60

000 .

Afloram¡ nâ árear os sedimentos devonianos da Forma
ção Furnas, ao su1, e os sedimentos permj-anos das Formações Ta
tui e Irati¿ êto norte, respectivamente sotopostos e sobrepostos ao
Subgrupo Itararé, e que não pertencem ao âmbito deste trabalho.
Grande quantidade de diques de

diabásio (K) cortam esses sedimen
tos, enfatizando aqui a ocorrência de um extenso siIl de diabásio
que recobre amplamente a porção nordeste da área.
Quanto aos dados de subsuperfície, foram utilizados os
poços mais próximos à área, perfurados pera pETRoBR^Á,s, J-1-pR (.ra
carezinho) e ;r-1-PR (Joaqui-m Távora) , e pelo PAULIPETRo(Consórclo

CESP-IPT), PN-1-Sp (paranapanema) e SA-1-Sp (Sarutaiã)

(Figura

1)

MAPEAMENTO GEOLÕGICO

geológico (Figura 3) aqui apresentado é o resul
tado da compilaqão de dois mapeamentos que abrangeram a área e de
modificações constatadas durante o trabalho de campo e definidas
com o auxílio de interpretação de fotos-aéreas (1:60000).
Os trabalhos citados referem-se aos resultados obtid.os
do mapeamento (escala 1:100000) realizado pela CPRM para o Consór
cio CESP-rPT (Relatório final de mapeamento sj-stemático do bloco
sP .22.w - Acs 48 , 1 981 ) e do mapeamento (escara 'l :50000 ) rearizado
pelo Departamento de Geologia Geral e Aplicada da Universidade Es
tadual Paulist,a, "Campus" de Rio C1aror êrn convênio com o DAEE do
Estado de São Paulo (Mapeamento faciológico do Supergrupo Tubarão
no Estado de São pauIo, 1979).
o

3.

mapa

ARCABOUçO ESTRUTURAL

E

TECTôNICO

A área de estudo apresenta dj-versos lineamentos e falha
mentos predomj-nantemente na direção NW (aproximadamente N45oW) , c-o

por diques de diabásio; também são comuns f"thamentos na direção NE. Estes últimos refletem a direção estrutu
ral do embasamento cristalino pré-cambriano à época da deposição
permocarbonífera, enguanto a direção proeminente é o resultado de
evento distensional relacionado com a abertura do Atlântico SuI,
no limite Juro-Cretáceo. A essa época, a cobertura sedimentar da
Bacia do Paraná e seu embasamento foram tracionados na direção NE,
abrindo fraturas NW, por onde penetrou o magma básico gerado nes
mumente preenchid.os

se processo.
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Parte dos l-ineamentos NW, especialmente no norte e les
te ,da área estudada, pertencem ao alinhamento estrutural- do Guapia
tdt caracterizado por denso enxame de diques de direção
geral
t'¡45ow. Esse alinhamento representa, segundo FERREïRA (L9g2) , o li
mite setentrional do Arco de Ponta Grossa, cuja atividade tecLônica
se manifestou durante a reativação Wealdeniana.

A estrutura regional, denominada por

SOARES

(I974)

Homo

c1Ínal do Paranapanema, mostra mergulho regional da ordem de 10 a
1030'. os mergulhos locais, entretanto, podem ser bastante variá
veis graças a deformações adiastróficas ou ao intenso tectonis¡no de
ruptura, falhamento e intrusão básica. no Mesozói_co.
A sedimentação Itararé foi precedida por um intenso d.ia,s
trofismo ocorrido durante g final do Devoniano e o CarbonÍfero in
ferior, provocando extensa erosão dos sedimentos do Grupo parana
(D), fenômeno este ligado ã junção das placas do Supercontinente

'

r¡¡n¡ln

av*.an¡^

^-^-:^

J^-

-^lr

-

-

-

Pangea. Foi somente a partir do CarbonÍfero superior, portanto, que
se iniciou o estabelecimento do arcabouço tectônico da Bacia do pC
raná, com os limites estruturais ora conhecidos (EULFARO et alii,
1982). A esta época, o depocentro da Bacia migrou em direção ao
norte, estabelecendo-se entre os al-inhamentos de São Jerôni:no{wig
va e do Rio Tietê (nigura 3 de FERREIRA, I9g2) , justamente onde
acha embutida a área de estudo.
4.

se

ESTRATTGRAFIA DA ÁREA

A estratigrafi_a da área exibe desde sedimentos devonia
nos depositados diretamente sobre o emhasamento cristalino pré-Cam
briano, até os depõsitos permianos da Formação lrati, podendo ser
assim sumarizada:

Grupo Passa Dois

Formação

lrati

¡ Formação Tatui
Grupo Tubarão

I

L r,ronrrroo ftararé
Grupo Paraná

Formação Furnas

A Formaçao Furnas, de idade do Devoniano ínferior, é

com

posta predominantemente por arenitos feldspáticos, de granul0me
tria fina a média e também grosseira, regurar a mal- selecionados,
com freqüentes fragmentos

de argila. No gerar- ocorrem acamados,
exibindo freqüentes estraÈificações cruzadas tabulares e acanar-a
das de médlo porte. podem ser arenitos fi-nos, exibindo abund.antes
laminações cruzadas. Localmente aparecem siricificados.
A Ínter
pretação ambientar genérica desses sedimentos coroca-os como depg

sitados principalmente por um sistema ftuviar anastomosado, exibin
do ainda fácies costeiras de retrabalhamento por ondas (praias).
O Grupo paraná ocorre restrito à Formação Furnas
na
área, não comportand.o a Formação ponta Grossa, que aparece apenas
maÍs a oeste, no Estaào do paraná, e mais a Ieste, no Estado de
São Paulo, como uma pequena mancha que se sobrepõe aos arenitos Fur
nas en contato interdigitado,
O contato dos sedimentos Furnas com o Subgrupo Itararé
é discordante, incl-uindo um longo perÍodo de erosão que vai desde
o inÍcio do Devoniano superior até o final- do carbonÍfero inferior,
Íntervalo em que os folhelhos ponta crossa d.evem ter sido totar_men
te ellminados na área.
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A unidade ftararé, alvo do presente trabalho, terá seus
aspectos estratigráficos,

internos e externos, assim como algumas
caracterÍsticas sedimentolõgicas gerais discutidos no capítu1o se
guinte. Os capÍtulos subseqüentes tratam das características sedå
mentológicas e ambientais desses sedimentos na ãrea de estudo, com
sua história evolutiva narrada no capítulo 8. Rapidamente, entre
tanto, este Subgrupo é ainda indiviso na porção nordeste da Bacia
do Paranã, especificamente no Estado de São paulo, onde atinge es
pessuras da ordem de 1300m. São caracterizados por um amplo espec
tro de litologias, desde diamictitos atê folhel-hos, Iaminitos, are

ni-tos de diversas texturas e composições. Constituem depõsitos mar
cados por fases glaciais que se alternam com perÍodos interglaciaj-s,
imprimindo feições peculiares a esses sedimentos.
O contato dos sedimentos do Subgrupo Itararé com a For
mação Tatui no Estado de São laulo foi, durante muj-to tempo, consi
derado como sendo discordante (SOARES, 1972¡

et arii,

SOARES

& LANDIM,L973¡

. Trabarhos mais recentes (GAMA JR. et
alii, 1982) falam em carãter de interdi-gitamento entre esses sed!
mentos; na área de estudos a passagem de uma unidade para outra é
nitidamente interdigitada, com o afastamento gradual das geleiras
e a mudança ambiental gradativa.
A Formação Tatuir rIê área, é composta essencialmentepor
arenitos f inos a muito f j-nos, formando cornumente camadas decimétri
cas a métricas, que se intercalam com siltitos e arenitos muito
finos, sÍlticos.
As cores variam de branca a marrom-chocolate (plg

, SCHNETDER

1974)

dominantemente) e esverdeadas, localmente mosqueados, evidenciando

bioturbações, localmente exibindo laminações paralelas e cruzad.as
ou mesmo aparentemente maciços. A idade desses sedimentos é consi
derada como pertencente ao Permiano superior (DAEI,jON & QUADRoS, 1970) .
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está relacionada a uma anpl_a transgressão marinha, for
depósitos costeiros rasos, em planÍcj-es de maré, barreiras e

Sua origem
mando

lagunas associadas.
O GTupo Tubarão (Subgrupo

Itararé + Formação Tatui) é
sobreposto concordantemente pela Formação frati (Grupo passa Dois, p).
e Formação Irati, na ãrea, pode ser subdividÍda ntuna por
ção inferior (Membro Taquaral), conposta essencial-mente por silti
Èos cinza-claros, com caracterÍstica partição em pastifhas finas,
folhelhóide, na maior parte sem estruturas evidentes, l-ocamente exi
bindo microlaminações convolutas e cruzadas; raras lentes delgadas
de calcário podem ocorrer nesses sedimentos. Acima, transicionam
para uma seqüência de siLtitos cinza-claros, calcÍferos, intercala
dos com folhelhos negros e câlcários cinza, mostrand.o microlamina
ções paralelas e cruzadas. Esses sedimentos superiores, pertencen
tes ao Membro Assistência, exibem restos de ossos de répteis (Stereosternum tumidum) . Os sedimentos da Formação Irati
formaram-se
em ambiente ¡narinho relativamente raso e de águas calmas; condições
de restrj-ção j.nf IuÍram na não-oxidação da matéria orgânÍca, pe rm;!
tindo a formação de foLhelhos betuminosos; condições de ampla eva
poração propiciaram a precipitação de calcários.

CAPÍTULO

O

L.

3

SUBGRUPO TTARÀRÉ NO ESTADO

DE SÃO PAULO

TNTRODUÇÃO

A subdivisão do Subgrupo ftararé, pertencenÈe ao Grupo
Tubarãô (PC), em unÍdades com caracterÍsticas diagnósticas que peï
mitam seu eficaz reconhecimento no campo ou em subsuperfÍcie cons
titui, ainda hoje, matéria de amplo debate, sendo que inúmeras pro
posições são apresentadas e seguidamente rejeitadas

em trabal-hos

subseqüentes.

primeiros trabalhos sobre o crupo Tubarão, en
volvendo tentativas de subdivisão do rtararé, todos se d.eparam com
várÍos problemas. Destes, os que ¡nais se sobressaem referem-se ã
inexistência de continuidade ]ateral dos pacotes rochosos e de cc
madas-guia nesta unidade. Tal situação, obviamente, está em parte
condicionada à variabfLidade dos ambientes de sedi.menÈação que pre
sidiram a deposição desse conjunto de rochas. Nesse sentido, o ain
da principiante estágio de conhecimento da paleogeografia e dos
Desde os

sistemas depoóicionais associados, da grande mai-oria dos sedimen

tos rtararé, constitui o fator principal de sua inalcançada subdi
visão.

Tal fatô fica evidente, por exemplo, quando se verifica
a subdivisão adotada por SCHNETDER et alii (1974) para os Estados
de santa catarina e suL do paraná, e desde então ampJ-amente utili
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zada em trabalho de campo e subsuperfÍcie. Trabalhos como os de
THoMÀz FrLHo & MEDETROS (1968), cuAzELLr & FEIJÕ (1g7or, GoNçALVES
& ToMMAST (1g74\, de mapeamento de detarhe e esÈudos dos ambientes
envoLvidos na deposição dos sedimentos rtararé, efetuados naquera

área, permitiram ta1 subdivisão. A mesma separação, no entanto,
não é possíver- no Estado de são paulo, onde estudos de superfície
e subsuperfície no subgrupo rtararé não identificam as mesmas uni
dades dos estados sulinos.

Aqui, a falta de mapeamentos e estud.os
ambientais de detarhe não permÍtiu a indiv idual i z ação de unidades
possivelmente mapeáveis neste espesso pacote de sedimentos. por ou
tro 1ado, ainda, constatada a inexistência das unidades separad.as
nos Estados do paraná e Santa Catarina, praticamente nad,a se sabe
sobre a passagem laterat das mesmas para os sedimentos rtararé na
porção nordeste da Bacia.

seja pretensão desta introdução fazer um ex
tenso Levantamento bibliográfico, uma vez que revisões abrangentes
foram feitas em trabalhos anteriores (ROCHA_CAMPOS , 1967; SOARES,
Embora não

1972; LANDIM, 1973; SAAD, 1977;

, faz_se aqui necessá
ria a apresentação do pensamento e resul-tados obtidos por d.iversos
autores sobre a estratigrafia e ambientes de deposição no rtararé,
para que melhor possa ser percebida a singularidade desta sedimen
tação, subsidio à metodologia aqui emprègada e às concr.usões Èiïa
SANTOS

,

19791

das do presente estudo.
O interesse peJ-os sedimentos do Grupo Tubarão residiu

iniciarmente-na ocorrência de depôsitos de carvão economicamente
-exploráveis nesta unidad.e, assim como na presença de flora Neopa_
leoz6ica de Glossopteris, associ-ada a uma graciação permocarbonÍfe
ra, cujos registros revelam ampla similaridade com seqüências do
Paleozóico superior da Á,frica e Austrária (FRAKES & cRowELL,lg69l .
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Atualmente, sua importância d.ecorre principalmente do controle es
trutural e estratigráfj-co imposto ã possÍve1 migração e acumulação
de hidrocarbonetos gerados no pacote sotoposto de folhelhos da For
mação Ponta Grossa (GAMA

JR. et aLii, I9g2).
A idade permocarbonÍfera e a origem glacial dos sedimen
tos pertencentes ao Grupo Tubarão foram inicialmente aventadas por
DERBY (1883, 1888 e 1889, in ROCHA-CAMPOS, 1967).
Em 1908, WHITE j-ntroduziu o termo "Série" Tubarão para
denominar uma seqüência incluindo sedimentos glaciais e camad.as de

carvão, diretamente assentada sobre o embasamento granítj-co e so
breposta por rochas da "Série" Passa Dois no Estado de Santa Cata
rina. A subdivisão por eIe proposta coloca arenitos e folherhos
na parte inferior da seqüência, sobrepostos por conglomerados aos
quais atribuiu origem g1acial, denominando-os Conglomerado orleans;
aos arenitos feldspáticos amarelados e acinzentados associados

a

folhelhos cinzentos e camadas de carvão, com flora de Glossopteris,
que se assentam sobre os conglomerados, denominou-os Folhelhos e
Arenitos RJ-o Bonito; aos folhelhos sobrepostos, formando o topo da
seqüência, chamou-os palermo.
Em São Paul-o, PACHECO (.1927)

introduziu os termos ,'Série
Glacial" para os sedimentos com unidades glaciaisr nër base da se
qüência, e Arenito Tatui para a seqüência pós-glaciaI do topo.
O termo ftararé surgiu com OLIVEIRA (1927) | ao desmem
brar a "Série" Tubarão de WHITE (190g) em duas seqüências: uma in
ferior, inciuindo as rochas glaciais ("Série" Itararé), e uma supg
rior, põs-g1acia.l-, contend,o carvão e flora de Glossopteris (,,série',
Tubarão)

.

Esta classificação foi contestada por diversos autores,
dentre eles coRDoN JR. (r947), aregando evidências de interdigita
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mento entre as fácies gLaciais e não-g1-aciais da unidade, além do
uso inadequado do termo Tubarão. PAIVA TEIXETRA & DUTRÀ (1934) já

haviam descrlto a ocorrência de "tÍlitos"
sobre camadas d.e carvão
no norte do Paraná; também LEÏNZ (i-937) havia abordado a natuïeza

cÍcLica das glaciações, colocando a possibilidade de formação de
carvões entre depõsitos glaciais.
GORDON JR. (7947), defendendo a volta à proposição in¿
cial- de WHITE (1908), apresentou a seguinte classificação para os
estados do Rio Grande do Sul , Santa Catarina e su1 do paraná:

'Série" Tubarão

I

¡ Formação palermo

Guará

I
I

L

ro.*.ção Rio Bonito

Itararé

o Grupo rtararé, conservando o mesmo nome introduzido por oLrvErRA
(1927) , porém agora caracterizado pelo conceito litòes tratigráfico
de grupo, lncluiria todos sedimentos gtacÍgenos e també¡n os depósi
tos fluviais, lacusÈres, paludais, marinhos e costeiros neles in
tercaladost o crupo Guatá, sobreposto, incluiria os sedimentos com
restos vegetais fóssseis e camadas de carvão, conservando os nomes
propostos por WHITE (1908). O autor sugeriu, aínda, um tratamento
locar para a nomencratura na parte norte da Baci-a, onde os carvões
se intercalam com depósitos glaciais, de forma que fossem incl,,!
dos no Grupo rtararé ou, ainda, incluír toda seqüência sob o
de Grupo Tubarão não-di ferencÍado .

nome

t5

& ÀLMEIDA (1949]'

, baseados essencial-mente em da
dos obtidos do poço de araquá (Sp), e seguindo a sugestão de cOR
DON JR. (1947 I , propuseram uma subdivisão da "Série" Tubarão para
a área da BacÍa do Rio Tietê (Sp), posteriormente modificada por
BARBOSA & GOMES (1958), a qual- pode ser resumid.a como segue:
BARBOSA

Itapetiniga:
- Membro Tatui-: arenitos fÍnos; siltitos mÍcáceos; sÍLex; cor verd.e.
- Membro Tupi: areni-tos e sirtitos argirosos com estratificações
cruzadasi seÍxos e blocos; cor vermelho-chocolate.

Formação

Tietê: arenitos grosseiros a finos; siltitos e folhelhos;
localmente conglomerados i l_entes de calcários e camad.as de
carvão; diamÍctito próximo ao topo.

Formação

dois conjuntos de tilitos separados pof areni
tos, folhelhos e varvitos; seixos ,,pingados',.

Formação Gramadinho:

Capivari: arenitos e siltitos; j-ntercatações
thos; conglomerados 1ocaisi seixos "pingados".

Formação

Formação

de folhe

Elias Fausto: tilitos i arenitos.

Itu: arenítos grosseiros a finos, congLomeráticos; varvi
tos, folhelhos e sílt.itos; diamictitos próximo å base.

Formação

TaI subdivisão, entretanto, caiu rapidamente em d.esuso,
uma vez que a inexistência de continuidade lateral dos pacotes ro
chosos e a ausência de limites definidos entre um e outro levaram
à impraticabil idade de sua utilização em trabalhos de mapeamenÈo,
BUERLEN (1955), utilizando como critério os diversos ho
Éizontes de "tilito"
no Estado do paraná, subdividiu o Grupo Itara
rê em quatro unidades glaciais separadas por sedimentos consid.era
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dos interglaciais.

Correlacionou, ainda, apesar da longa distâ¿
cia pouco recomendável- a tal procedimento, as camadas de ,'titito,,
a outras descritas nos Estados de São paulo e Santa Catarina.
(1946) e LANGE (1954), utÍlizando-se de horizon
tes marinhos corre lacionáveis paleonto rogicamente e considerando
MAACK

sua possÍver extensão regional, subdividiram o Grupo rtararé em di
ferentes formaçõesr distinguindo sedimentos grãcio-marinhos e grá

cio-continentais.

Loczy (r964) , baseado na presença de camadas
marinhas (Passinho e Taió), subdividiu a "Série" Tubarão em:

Grupo Guatá

DE

¡ Fornração Palermo
| "o..rção Taió (2? ingressão marinha)
L r'á"i." Rio Boníto
Glacia]. Continental Superior

Grupo Itararé

IFácies
I normação Passinho (1? ingressão marinha)
LFácies Gtacial Continentaf rnferior
I

Todos esses trabalhos, no entanto, foram abandonados por

comprovar a continuidade lateral d.as camadas-guia marinhas
tas por tais subdivisões.
PETRr (f964) e.

ROCHA-CÄMPOS

não

se

propos

(1967) substituiram o termo

cronoestratigráÉico'série^ Tubarão pera designação ritoestratigrá
fica de crupo, no mesno sentÍdo de GORDON ,IR. (l-947). Se$-rIldo ROCHA, o subgrupo rtararé íncl-uiria sedimentos tipicamente
glaciais e aquel-es de alguma maneira relacionados ã glaciação. Es
ta seqüência inferior graci-ar e os sedimentos pós-graciais - subgru
po Guatá para os Estados de Rio crande do Sul, Santa Catarina e pa
raná - são por ele consíderados essencialmente sincrônicos. Estes
sedimentos pós-glaciais, no sur- subdivididos nas Formações nio Bo
niÈo e Palermo, são agrupados nuna única formação no Estado de são
cA¡{Pos (1967'l
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Paulo: Formação Tatui. RocHA-cAMpos (r967) , entretanto, agrupa sob
esta nomenclatura também o Membro Taquaral da Formação rrati
(Gru
po Passa Dois, P), sobreposta.

et alii (1969) separaram, dentro do Grupo Tg
barão, a Formação Ïtararé, sobreposta pelas Formações Rio Bonj-to e
Palermo. Como critério operaci-onal para definir a base da Forma
ção Rio Bonito, colocaram o contato na base do primeiro banco de
arenito, acima do mals alto diamj-ctito do ltararé.
SOARES (L972), enfocando o limite
glacíal/pós-glacial
do Grupo Tubarão no Estado de São Paulo, considera a Formação Ta
tui correspondenter por homotaxia, ao Grupo Guatá nos estados do
sul, conforme o conceito de GORDON JR. (L947) , não constitui¡do, con
tudo' uma mesma unidade lj-toestratigráfica.
Nesse trabal-ho, SOARES
ressalta a presença de uma quebra no registro estratigrãfico entre
o pacote glacial e o põs-g1acj.al no centro-leste de São paulo, afir
mando que "a base do Tatui é uma superfície de descontinuj-dade na
sedimenÈação, sob a forma de uma discordância erosiva".
NORTHFLEET

SAÀD (I977)

tigráficas,
(re72)

, entretantorbaseado em evidências bioestra
revoga a discordância erosiva postul-ada por SOARES

.

(L973), para os

agrupados sob
a designação de Subgrupo Itararé por pETRI (1964) e ROCHA-CAMPOS
(I967) , util-izou o termo Formação Itararé, embora tenha reconhecido
seu provável desmembramento em outras formações, com o advento de
novas J-nformações. Além disso, advoga o topo do mais alto mistito
(diamictito), como o contato entre os sedimentos glaciaì-s e pós_
glaciais da Formação Tatui.
LANDTM

Em

L974,

SCHNEIDER

mesmos sedimentos

et al-ii pubticaram

uma

revisão estra

tigráfica da Bacia do Paraná, subdividj-ndo o Supergrupo

T\:barão em:

1B

Estados do Paranã
Estado de São paulo

e Sar¡ta Catarina
GRTIPO GUATÁ,

Forrnação Palernr¡

Formação Palernx¡

Siderõpolis
Formação Rio Bonito

Paragn:açu

[_:

Fornação Rio Bonito
(I4embro Paragn:açu)

T?iunfo

GRUPO ITARA3É

Formação Rio do Sul
Forrnação Irhfra

(Indiviso)

Formação Câ¡reo do frenente

Assimr pärâ o Estado de São Paulo, os sedimentos depositados sob
ùnfluência gJ-acia1 foram mantidos indivisos, sob a denominação de
Grupo rtararé, enquanto os sedimentos pós-glaciais receberam asmes
mas denominações propostas para os estados

sulinos. Neste último
caso, entretanto, embora alguns autores tenham utilizado a subdivi
são em Formações Palermo e Rio Bonit,o, a maioria dos geõlogos habi
tuados a estes sedimentos no Estado de São paulo prefere o uso da
designação Formação Tatui. TaI prática fundamenta-se nas caracte
rístj-cas sedÍmentolõgicas e ambientais peculiares a esses sedimen
tos nesta porção da Bacj-a e nas evidências estratigráficas de acu
nhamento das Formações Palermo e Rio Bonito para norte, aparentemen
te interdigltando-se com os sedimentos Tatui.
Finarmente, GAMA JR. et alii (rgg2), considerando as
subdivisões de SCHNEIDER et alii (Ig7 4) para o crupo ïtararé
nos
estados sulinos (Formações campo do Tenente, Mafra e Rio do sur)
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como não operacionais aIém

de suas áreas-tipo, adotam a sj-mplifica
ção anteriormente j-ntroduzida por FITLFARO et alii (1980) , mantendo
o rtararé na categoria de Formação para toda Bacia. Esses autores

a Bacia do Paraná geograficamente em domínios sul, centro,
nordeste e norte; postulam que o contato entre as Formações Rio Bo
nito e Itararé é concordante e diácrono, sendo mais antigo no sul
e mais novo no domínio nordeste, como resultado da progradação dos
sedimentos Rio Bonito sobre o rtararé; a Pormação palermo se sobre
põe concordantemente ã Formação Rio Bonito nos dominios su1 e cen
tro, passando ambas l-ateralmente para a Formação Tatui nos domí
nios norte e nordeste.
separam

2.

TENTATIVAS

qE

SUBDTVTSÃO OO SUBGRUPO ITARARE NO

ESTADO DE SÃO PAULO

Em 1949, surge com BARBOSA & ALMEIDA

a primeira tentati

vâr no Estado de São Paulo, de subdivisão dos sedimentos do Subgru
po Itararé em unidades estratigráficas.
o pacote de sedimentos com
contribuição glacial foi então subdividido nas Formações ltu (',Ti
1itos" Salto e Elias Fausto), Capivari, Gramadinho ("Tilitos"
Ra
fard e Mombuca) e Tietê ("Tilito,' Jumirim) . posteriormenter êrTt
1958, como apresentad.o no item anterior, BARBOSA E GO¡4ES acresce
ram mais uma unidade à classificação de BARBOsA & ALMETDA (1949),el_e
vando o "tilito"
Elias Fausto à categoria de formação. No entanto,
como observam SOARES et alii (1l977 ), falhas importantes levaram ao
abandono desta classj-ficação: "a idéia de que alguns "tilitos"
se
riam continuos e o uso desses corpos como horizontes-chave para de
limitar formações"; a spbdivisão "muito d.etalhada para que pudesse
ser realizada no campo ou em poços"; "a utj-lizaçãodeapenas um per
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fil de poço (Araquá-sp) para caracterizar as unidades e atribuirIhes intervalos tipicos".
Não só no caso desta classificação,

mas

aparentemente

constitui-ndo o problema geral das várias tentatlvas de subdivisão
do Subgrupo Itararé, como pode ser percebid.o no item anterior,
a
não existência de camadas-chave com continuidade

lateral regio
nal dentro da Bacia e a varj-ação faciológica bastante intensa
dos corpos Iitológicos nesta unidade, dificultam sobremaneira sua
subdivisão.
Trabalhos mais recentes, levando em conta o exame de
sociações litológicas predominantes em determinados interval-os

as
es

tratigráficos e a avaliação de seus caracteres ambientais, parecem
ter definido um novo caminho na subdivisão do Subgrupo rtararé.
SOARES et alii
(19771 , baseados em trabalhos anteriores
& soAREs, 1971¡ soARES & LANDTM, 19731 , atestam que o sub
grupo Ïtararé, Dâ porção nordeste da Bacj-a do paranárapresenta três
(ANDRADE

pacotes em que domlnam tipos diferentes de litologias. o pacote in
ferj-or apresenta, na parte basa1, folhelhos ritmicos e ritmitos,
subsidiariamente diamictitos, conglomerados e arenitos conglomerá

ticos, enquanto na parte superior dominam arenitos texturalmente
imaturos, com teor de matriz muíto varj-ável, intercalando corpos
de diamictitos. o pacote médio é caracterizado pela dominância de
siltitos, ritmÍtos e díamictitos. o pacote superÍor ê composto es
sencialmente por arenitos grosseiros e conglomerados, ocorrendo tam
bém diamj-ctitos. Segundo esses autores, tal subdivj-são, informal e
sem limites def j-nidos, parece caracter i-zar, de maneira general j-za
da, a unidade rtararé em todo Estado de são paulo. Aind,a, compa
rando esta subdivj-são à de BARBOSA & GOMES (1959), os autores cita
dos inferem a seguinte equivalência: o pacote inferj-or corresponde
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ria aproximadamente ã Formação Itu; o médio, ãs Formações Elias Far:s
to, capivari e Gramadinho; e o superior, ã Formação Tietê. Esclare
cem' todavia, 9üê a designação "formação" deve aguardar trabalhos
de mapeamento que possam definir melhor os contatos entre uma e ou
tra unidade. Ponderam, ainda, que a recorrência das diversas lito
logias nos diferentes pacotes dificulta o reconhecimento, diante de
poucos afloramentos, de qual o nivel do rtararé em questão. Além
disso, é preciso frisar gu€, para uma ãrea tão extensa quanto a da
região nordeste da Bacia, a simplÍficação das litologias nos con
juntos propostos fica muito aquém da realidade dos sedlmentos lta
raré.
trabalho, estudando os sedimentos das por
ções média e superior do Subgrupo Ïtararér Dâ regÍão de Tietê (São
Paulo), SOARES et alii (1977 ) definiram quatro conjuntos de litolo
gias que ocorrem associadas e apresentam significado genético. As
características litolõgicas e ambientais dessas quatro associações
são resumidas a seguir:
Nesse mesmo

Associação r: arenitos lmaturos e pelit.os, compondo depósÍtos

canais fluviais e de transbordamento, portando raras
carvão (dep6sitos paludais) e cal_cário.

camadas

de

de

Associação rI:

diamictitos, maciços ou incipientemente acamados,
arenitos e ritmitos de origem glacÍgena e retrabalhados em planÍ
cies aluviais perl-glaciais ou ainda em ambiente l-itorâneo.
Associação IfI:

sil-titos e arenitos finos com boa seleção, estru
turas de corrente e movlmentos gravitacionais, depositados em am
biente de planÍcie de marér praia e plataforma rasa.
Associação IV: arenitos IamÍticos, Iamitos e ritmitos
deposita
dos em águas calmas, porém com alto declive deposicional-, resul

)t

tando em fregüentes feições de escorregamento e correntes de turbi
dez.

A área investÍgada por soAREs et alii (19171 ê relativa
mente pequena e não permite, como reconhecem os próprÍos autores,
estabeleceï normas estratigráficas extensíveis a outras áreas. Des

sa forma, as associaçôes identif i-cad,as não d.evem ser adotadas for
malmente, embora tenham sido mapeadas na área onde foram defi-nidas.
Tentativas de subdivisão nesse sentid.o, ou seja, calca
das essenciarmente em predominâncias ritológicas e suas caracteris

ticas ambientais, segundo os horizontes estratigráficos, têm se re
velado como um meio viável para a individual ização de unidades ma
peáveÌs no ftararê.
(19771, num extenso trabalho d.e levantamento lito
Iógico em secções d.e rod.ovia, compreendidas na faixa de exposição
SAAD

do subgrupo rtararé em são paul-o, distinguiu quatro unidades infor
mais dentro desta unidade. basead.o na distribuição de cl_ásticos fi
nos e grosseiros na seqüência. sua proposição, calcada essencial_
mente na predominância da fração clástica, se percentualmente mais

grosseira ou percentualmente mais fina, ê por si só de difÍcir apli
cação, haja visto sua enorme variabilidade nos sedimentos rtararé.
Em 1979, o corpo docente do Departamento de Geologia Ge
ral e Aplicada da Universidade Estadual paulista, "Campus,' d.e Rio
Cl-aro, atravês de um convênio entre a UNESP e o DAEE-SP, realizou
um projeto de mapeamento facÌoIógico de superficie no Supergrupo
Tubarão, em todo Estado de São paulo, em escal-a 1:50000. Conside
rando as condições promissoras da metodologia empregada por SOARES
eÈ alii

, o Èrabalho de mapeamento foí realizado sob aquele
mesmo enfoque, embora sem o mesmo grau de detalhe, haja visto a ex
tensão do trabalho proposto. Como conseqüência das variações fa
(1'9771
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ciológicas laterais observadas no desenrolar dos trabalhos de cam
Po, os autores propuseram uma compartimentação da área estudada em
três sub-bacias: Bacia do Rio Pardo r âo norte; Bacia do Médio Rio
Tietêr ñâ porção central; e Bacia do t"lédio Rio paranapanemarao su1.
Em todas el-as foram caracterizadas três unidades informais para o
subgrupo rtararé (lnferior, Média e superior), sendo que a subdivi
são estratigráfica resultante desse mapeamento está resumid.a nos
trabalhos de FIORr & COTTAS (1980), GAMA JR. et alii (19g0) e V\iU
et alii (1980).
Os resultados desse trabalho, Do entanto, não resistem
a investigações detalhadas. Primej-ramente, apesar da escala utili
zada no mapeamento (1:50000), o controle de campo não acompanha o

nivel de detalhe, de tal forma guê, em diversos pontos, o Ii
mite entre as unidades estratigráficas definidas ficou sujeito
a
critérj-os basicamente fotolitológicos.
outro aspecto não esclare
cido diz respeito às relações lateraj-s de uma mesma unidade entre
as diferentes sub-bacias. por outro lado, à parte as proposições
que possam ser aÍ contestadas, fica evidente a potencialidade do
método no mapeamento e correlação estratigráfica dos sedimentos rta
mesmo

raré.
3. A

COMPLEXIDADE AMBTENTAL DO SUBGRUPO ITARARÉ

A existência de glaciação durante o tempo rtararé e a
complexidade do regisLro desses sedimentos são fatos
inquestioná
veis. Inúmeras evidências d.e atividade glacial (erosão, transpor
te e deposicão) estão preservadas nestes sedimentos. A rochas mou
tonn'ø¿¿ em Sa1to,

cnev o,A e.- diLLingd
, os e^bQ-rL^ e
^
et alii, 1968), as depressões topográficas

(AMARAL

em Gramadinho (nRexeS

,19651
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escavadas no embasamento cristalino

e tidas

como

vares gl_aciais

em

,fundiaí e campinas (¡4ÀRTIN et aLii, 1959; MELFÏ & BTTTENCOURT,1962 )
e os pavimentos estriados em salto (AI4ARAL, 1965) e entre Jumirim
e Laranjal Paulista (FRAKES & cRowELL, 1969l r constituem evidências
diretas da glacíação em são pauro. A presença de brocos erráÈi

cos, seixos estriados e facetados nos sediment,os Itararé, aIém da
existência de sedimentos rítmicos, muitos deles considerados varvi
tos e contendo seixos "pingados", e de diamictÍtos que em d.iversos
casos constituem verdadeiros tilitos,

são também evidências da ação

glacial na formação desses sediment.os.
No entanto, posta tal atividade glacial como váIida
e
importante na deposição dos sedimentos ftararé, ela não pode ser
considerada como responsáver pela deposição de todo registro desta
unidade. Trabalhos antigos (LEINZ , 193j\ já enfatizavam a cicl-ici
dade dos eventos glaciais intercalados com períodos interglaciaj-s,
mas os registros devidos a estes últimos continuaram a ser
menos
prezados, contribuindo para concepções errôneas sobre a formação
destes sedimentos. Assim é que, quase toda litexatura disponíve1
sobre o Itararê, até meados da década passada, preocupava-se com a
descrição e interpretação de feições glaciais e a concepção de me
delos glaciais para esses depósitos, referindo-se aos demais com
rápidas al"usões ambientais
depósitos 1acustres, fluviais,
palu
dais, etc.
como se constituíssem uma fração subordinada do regis
tro litológico.
AÍnda nesse sentido, as ocorrências de carvão in
tercal-adas aos sedimentos glaciais sempre foram Èidas como feições
excepcÍonais. Também inúmeros diamictÍtos tidos como tilitos
ver
dadeiros, somente recentemente têm sido questionados quant.o a sua
origem, embora de há muito se conheçam vários outros pxocessos de
formação destes sedimentos. Isso mais uma vez corrobora a afirma-

t(

ção acima da superestimação confiada aos eventos de glaciação para
a sedimentação ftararé.

por outro lado, se mesmo em depósitos glaciais pleisto
cênicos a distinção entre depósitos f1úvio-grac iai- s de pranÍcie de
0 uftt)d.^ l.L e ¿^l¿e./LA, ou mesmo enLre dn L[Ls glácio_marinhos e
depósitos
continentai s A øn^u
é taref a árdua , quanto mais
^ftLicto,
situações similares em seqüências paleozóicas, haja visto, princi

gJ-aci-ais

palmente, a falta de exposições contínuas tanto laterar
verticalmente.

quanto

É do conhecimento dos glacióIogos que as glaciações não
constituem eventos isolados, mas sim compreendem períodos glaciais

e intergraciais que se intercalam. Durante o avanço de um glaciar
no continente, sua atívidade é essencialmente de transporte e ero
são, sendo que os sedimentos subglaciais, então formad.os,podem ser
parcial- ou mesmo totalmente reengrobados pela geleira, de tal foros registros litológicos dessa fase podem ser escassos rembo
ra ricos em impressão de feições graciais
pavimentos estriados,
vales glaciais, rochas noutonnã¿¿. Quando d.o recuo do gJ_aciar,
ma que

por outro l-ado, grande quantidade de sedimentos ê depositada pe
la liberação d.e sua carga sedimentaï, formand.o uma grande varieda
de de depósitos: uma complexa seqüência de tills e sed,imentos de
o uÍ.uJa".5 h pode se formar localmente, como reflexo de uma única
fase
de recuo (BOULTON, 1968). Com o contínuo retrocesso da geleira,
começa a haver uma superposição gradual dos ambientes proglacial e
mesmo peri-gLacial- sobre a área onde anteriormente dominavam fenôme
nos glaciais. A grande quantidade de água de degelo, então dispo
nivel, promove a formação de extensas planÍcies de lavagem, retrabalhando e modificando signif j.cativament.e os depósitos glaciais
Ae.nAu
Se o recuo do glaciar é prolongado, instalando-se
^Í.rLicto,

¿6

aÍ um l-ongo perÍodo interglacial, grande parte dos sedimentos gfa
ciais pode ser retrabalhada, sendo substituÍdos no registro geoló
gico por comprexos depõsitos flúvio-glaciais.
Embora em crima ain
da frio, é esta a fase propÍcia ao d.es envo lvimento de vegetação
que, em condições favoráveis a sua preservação, resufta na forma
ção de camadas de carvão,
Enquanto no período glacial formam-se depósitos caracte
rísticos com feições gl-aciais típicas, no perÍodo int.erglacial es

ses depósitos podem ser profundamente retrabalhados, compondo .um
registro altamente comprexo e de grande variabilidade, tanto na ver
tical quanto na hori zontal_ .
Muitos dos problemas, pottanto, relativos à compreensão
dos sedimentos rtarar6 parecem advir do não enÈendimento dessas pe
culiaridades do sistema graciat. A presença de feições glaciais

indica a atividade de geleiras, mas não significa que todo
to associado tenha sido depositado diretamente peLo gel_o.

sedimen

Evidências indiretas de glaciação, como por exemplo a
presença de seixos estriados e facetados, podem ser pouco signifi

catÍvas na detecção de depósitos gJ-aciais ae,ntu atnícto ¡ pois rle
pósitos graciais pouco retrabarhados podem manter as esÈrias nos
seixos. Neste caso, normalmente os sêdimentos são redepositados
ainda em ambíente glacial, ou seja, til1s são retrabalhados e depo
sitados logo abaixo em ambÍente flúvio-gtacial (proglaciaL). por
outro rado, a ocorrência de grande número d.e seixos não estriados,
arredondados, não eu-mina a possibilidade do sedimento constituir
um depósiÈo de titl,
uma vez que seixos fluviais podem ter sido en
globados em grande número þelo glaciar. Ainda, a presença de rit
mitos pode não ser inteiramente entendida como d.e origern várvica.

Por sua vez, também, a presença de feições caracterizando

correnÈes
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de turbidez nesses ritmitos não exclui a possì.bilidade de sedimen
tação em lagos glacÍais (Vide GUSTAVSON, 19751 . Confusões deste

tipo têm sido freqüentes por parte Cos autores que lidam com os se
dimentos Itararé, alguns menosprezando os efeitos da glaciação, en
quanto a maioria enfati-zando excessÍvamente os fenômenos gLaclais.
Os problemas freqüentemente

citados na literatura como
responsáveis pela difículdade em se conseguir uma subdivisão estra
tigráfica do Subgrupo Itararé
corpos sem grande continuidade la
teraL e a grande variabilidade lito1ógica, tanto na vertical_ quan
to na horizontaf
podem ser explicados pela complexidade do siste
ma glac ìaI- interg lac íal , ou melhor, pela complexidade do ambiente
glacial e sua conjunção com sistemas superimpostos.
caracterÍsticas de periodicidade e de amplitu
de generalizada das glaciações paleozóicas, autores antìgos propu
seram a existência de depósitos contínuos de t,ilitos que permiti
riam a subdivisão do Subgrupo ftararé. Tentativas neste sentido
estão expostas na primeira parte do presente capitulo e, como pode
ser deduzido desta dÍscussâo, são fruto de um mal-entendimento da
sedimentação glaciaf em si e da interferência de periodos intergla
ciaÍs sobre tal sedimentação.
Outro aspecto a ser aqui entafizado refere-se ao l-ento
desenvolvimento d.os conhecimentos sobre os sistemas gJ-aciaj-s moder
nos, quando comparados aos demais sistemas deposicionais. Somente
nas últimas décadas fez-se sentir um real progresso dos estudos em
ambientes glaciais atuais, propíciando o entendimento da gênese e
inter-relação das fácies gl-aciais. Este fato pode explicar as inúmeras interpretações errôneas e concepções mal-versadas sobre os
sisteÍìas glaciais antigo s , enquadrando- se aquÍ parhe das causas do conÌre
cimento aÍnda incÍpiente sobre os ambientes de sedi-¡rentação do ltararê.
Dadas as
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4. O ENFOQUE DAS ASSOCTAÇõES

LITOLÓGICAS PARA O ESTUDO

ESTRATIGRÁFTCO DO SUBGRUPO ITARARE

No Ítem anterior procurou_se reunir os principais

res que contribuÍram para uma interpretação ambientarte distorcida para os sedimentos ltararé.

em

fatg

grande par

AÍnda hoje pouco se fez em termos d,e reconstruções am
bientais dentro desse Subgrupo, no que se refere ås novas concep
ções advindas de sistemas deposicionais mod.ernos, glaciais ou não-

glaciaÍs.
os trabalhos mais antigos (e
recentes)

-

mesmo ar-guns

relativamente

pAcHEcO 11927); BARBOSA & AIMEIDA (1949,), LANGE(1954)

(1958)¡ DE LOCzy

;

ì pETRr (19641 ¡ ROCHA-CAMPoS
(1967 I ¡ SOARES (1972);LANDTM (1973); SAAD (19771 e outros _ como
visto em Ítens anteriores, preocupavam-se principalmente com a s]'b
divisão estratigráfica da unidade rtararê que, apesar de tantas
tentativas e do conhecimento atual relativament,e abrangente destes
sedimentos, ainda permanece indÍvisa na parte nordeste da Ba
cia do Paraná.
BARBOSA & @MES

11964',

vez que as feições glaciais são normalment.e conspí_
cuas nesses sedimentos e constituem i-nexoráveis testemunhos da ati
vidade glacíal na deposição dos mesmos, muitos autores se sentiram
Uma

atraidos por sua interpretação genética, red.und.and.o em diversos
trabalhos sobre o assunto
(1959), MEI,FI & BITTEN
MARTIN et alii
couRT (1962); AT4ARAL (1965 ) ,, FRAKES et alii (1968) ; RocHA_cAMpos er
alii (1968, 1969,1976, 19771.
Tais estudos tem fornecido subsÍdios a um melhor enten
dimento das graciações paleozóicas, muitas vezes prestando i¡fornações
sobre direção de Íþvimento das

gelei.ras. No entanto, como já

anteïior

)q

mente comentado, tais feições apenas dj_zem sobre a ocorrência

de

glaciações, mas não devem ter sua interpretação extrapolada para
outras rochas do registro sedimentar da unidade. No entanto, pare
ce haver, por parte de diversos autores, uma te.nd.ência até certo
ponto abusiva no enfoque glacial dado aos sed.imentos Itararé, mini
mizando s i stemati camente as feições não-glaciais ÍnerenÈes a esses
depós

i tos

.

Tal comportamento fez surgir, em contrapartida, uma cer
ta incredulidade sobre a autêntíca influência da glaciação na sedi
mentação dessa unj-dade, especialmente por parte de geõlogos acostu
mados ao tratamento de modelos de sedimentação com sistemas deposi

cionai-s atuaisf uma vez que aÈé recentemente esses depósitos eram
analisados sob um prisma de visão cl_ássj.ca do ambj.enËe glacial.
como levantado

no Ítem precedente, o desenvolvimento de
modelos de sedimentação glacial- fez-se muito mais l_entamente que
os de outros sistemas deposici.onais, haja visto a complexidade do
sistema glacial e a dificuÌdade de acesso e observação a seus fenô
menos. Por isso mesmo, até hoje não são disponÍveis modelos g1a
ciais pormenorizados e que permitam a diagnose de seus subambien

tes e elementos faciológicos componentes com relativa
slmprl_ci.ra
de, Àssim, num exemplo relativo ao Subgrupo ftararé, SANTos (1979)
apresenta o modero de sedimentação graciar
continental se.gundo
BouLToN (r972)

, propondo-o apJ-icáve1 aos sedimentos desta unid.ade,
mas não mostra uma si-tuação real- de apricação deste modelo. outro
aspecto é que, e isso é vál¡_Ao para os modeLos de sistemas deposi
cionais em geral., nenhum modelo glacial, por mais completo que se
ja, poderá refletir todos os nuances de cad.a caso em ¡:articular,
nem tampouco o registro georógico deverá apresentar tod.os os
el_e
mentos do modelo util-izado.
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A dificul-dade de aplicação dos modelos gLaciais e até
mesmo o seu desconhecimento fizeram com que, de um 1ado, os auto
res adeptos da dominância de fenômenos glaciais na sedimentação

Itararé não se detivessem na análise faciológica d.esses depósitos
e, de outro lado, os autores adeptos da dominância de processos
não-glaciais consj-derassem a glaciação mais como um fenômeno cl-imã
tico, com conseqüências secundárias para a sedimentação, contrlbuin
do esporadicamente com o maior suprimento de detritos.

trabaltro de GRAVENOR & ROCHA-CAMPOS (.1983) faz
uma coletânea de interessantes afloramentos, abrangendo praticamen
te toda faixa* de exposições do Subgrupo ftararé na BacÍa do para
ná, interpreÈados pelos autores como de origem glacíal I tanto no
O recente

âmbito Èerrestre quanto marinho. Embora prendam-se a feições de
origem glacial exc l-usivamente , de certa forma mais uma vez superes
timando a atuação das glaciações nessa sedimentação, apresentam

uma

interpretação de processos e ambientes de forrnação desses depósÍ
tos, de maneira até certo ponto inédita na caracterização desses
sedimentos. No entanto, a definição da gênese em bons afloramen
tos, porém de carater pontual- e espalhados no registro sedimentar
da Bacia, pouco contribuem para a subdivisão estratigräfÍca da uni
dade e para sua reconstlÈuição paleogeográfica . E necessário, pa
ra tanto, o estudo sistemátÍco de secções de rodovias com boas ex
posições e que permitam uma composição lateral e vertical
da se
qüência sedímentar.

Paulo, o trabalho de SOARES et alii
(l-977) constituiu um prj-meiro passo na reconstrução ambiental do
Subgrupo Itararé, através do estudo de associações litológÍcas gue
serviram de base a uma subdivisão das porções média e superior des
ta unidade. Por sua vez, o trabalho desenvolvido pelos docentes
No Estado de São

3i.

do "campus" de Rio c.l-aro, em convênio firmado entre uNESp e DAEE
(vide item 2), pelas próprias caracterÍsticas dos sedi-mentos rtara
ré, foi um estudo bastante ampro dentro do que se conhece atuarmen
te sobre esses sedimentos e deveria ter sido precedido de ;estudos
de detalhe. Dentre os problemas relativos ã subdivisão proposta
nesse trabalho, está a não caracterização da passagem raterar- das
unidades entre as difeïentes regíões mapeadas.
Apesar dos problemas inere.ntes, esses trabalhos revelam
a importância dos estudos ambientais na subdivisão do subgrupo rta

raré, compondo predominâncias litológicas e suas caractèrÍscicas
ambientais, na tentativa de se definir h.orizontes estratígráficos.
fere-se.

A tão propalada complexidade dos sedimentos Itararé re
certamente, à diversidade de ambientes sedÍmentares que

atuaram ã época de sua deposição, ã extrema heterogeneì.dade de gran
de parte do suprimento detrÍÈico e, como flca claro pelo anterior
mente exposto, ã forma como foram e ainda hoje o são, em alguns tra
balhos, estudados esses sedimentos.
No presente estudo,

a hipótese de trabalho é, em essên
cia, a mesma dos traballlos de SOARES eÈ alii (Igl-7), cÄMA ,fR. et
alii (1980), WU et alii (1980) e FIORI & COTTAS (1980), mas a mero
dologia aquÍ utirizada é lÍgeiramente d.iversa. o levantamento de
campo foi rearizado em função de secções de rodovia que apresenta
vam exposições re]ativamente espessas e contínuas, tendo sido des
critas s i stematicamente e em detalhe quanto ãs texturas, estrutu
ras sedimentares e relações de contato lateral e vertical-.
As secções paralelas ao declive deposicional ã êpoca
ftararé são importantes pela superposição de eventos que conjugam,

permitindo a elucidação da evorução pareo-ambienÈal na área-enfo
gue. A comparação destes resultados com dados de perfis de poços

permitiu a indivi

dual i z ação de pacotes rochosos,

com caracterÍsti

cas sedimentolõgicas próximas, embora sujeitas a variações raterais,
e principalmente apresentando evoluções simi.lares.
Final-mente, alguns aspectos formais da estratigrafia
Subgrupo Itararé devem ser ainda tratados; como transparece

do

dos

itens anteriores, são vários os pontos de confrito entre os diver
sos autores, para os quais são aqui aventadas algumas proposições.
Alguns autores classificam as rochas ftararé na catego
ria de crupo, quando o suhdividem em formações, e na categoria d.e
Formação, quando não conseguem sua subdivisão. Optou-se, no pre

sente Èrabalho, pelo uso da designação Subgrupo, uma vez que se en
tende que, embora não tenha sido conseguida ainda uma subdivisão
formaÌ e de ampla aceitação para a maioï parte desses de¡:r5sitos, es
peciarmente no Estado de são paulo, ela deverá surgir dentro de pou
co tempo, graças ao empenho de dj_versos pesquisadores nesta área.

Aliás, difÍcil

seria acreditar que uma unidade que chega a

alcan

de espessura no Estado de são paulo não pudesse ser sepa
rada em partes menores. Em face disso, o termo Grupo também seria

çar

1300m

viável, mas é preferíve1 mantê-lo para designar o Grupo Tubarão, ao
menos em são Paulo, onde é composto pela Formação Tatui mais o sub
grupo Itararé,
Ouanto às relações de contato deste Subgrupo com os se

dimentos adjacentes inferiores e superiores, o contato basal é re
conhecidamente de caráter erosivo, enquanto o contato de topo éain
da alvo de controvérsias.
O trabaLho de SOARES (I97

2L, no Es.tado de Sãopaulo, iden
tifica uma discordância erosiva no contato do subgrupo rÈararé com
a Formação Tatui. SCHNETDER et alii (1974) confirmam a presença
de tal- discordância em são paul-o e norte d.o paranä, send.o que reco
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nhecem, nos estados sul-inos (Rio Grande do Sul_, Santa Catarina
suI do Paraná) , o interdigi tamento entre os sed.imentos Itararé ea
Formação Rio Bonito, como já havia sido anÈerÍormente proposto por
MEDEïROS

&

THOMAZ

FrLHO (.1973).

(1977), entretanto, calcado em dados paleontológi
cos para o Estado de São pauto, não reconhece qualquer quebra no
SAAD

registro sedimentar entre o subgrupo rtararé e a Formação Tatui que
pudesse ser indicativa da discordâncÍa proposta por soARES (Lg72).
Também GAMA JR. et aLiÍ (1982\, colocam um interdigitamento entre
essas unidades no Estado de São paulo.
Na área do presente

trabalho, o levantamento de campo
mostra um contato interdigitado entre essas unidades, evidenciando
uma gradativa mudança ambientat, com o desaparecimento de rÍto10
gias que invocam a atividade gÌacial
Ainda com relação ao limite ltararé-Tatui, a utitização
do topo do último diamictito como critério para se defini"r tar con
tato, como proposto por LANÐIM (1973)., vem send.o s istematicamente
rejefÈado. Isso porque, em muitas situações, o último diamictito
aparece bastante abaixo na coluna, em meio aos sed.imentos perten
centes ao Subgrupo Ita¡aré, e não em seu topo. por outro lado, a
presença do diamictito no contato ltararé-Tatui não indica que a
glaciação atuou naquel-e loca1 especÍfico, pois esses sedimentos po
dem

ser o fruto do retrabarhamento de depósitos gracÍais mais anti
Se o limite entre essas duas unidades for

considerado,

de há muito aceito, como a separação entre os sed!
nentos formados no período graciar, naturalmente incluindo fases
como vem sendo

glaciais e interglaclais, e o perÍodo pós-glacial, será difÍciI,
senão impraticáve1, o estabelecimento de um critério de de.termina

ção de tal limite que seja ap]icável a áreas extensas. rsso porque a
passagemdos sedimentos glaciais para os
¡ós_glaciais, ou seja, dos sedi
mentos Itararé para os Tatui, é t¡ansicional, compond.o uma situação d.e evo
lução dentro de um mesmo ambiente maior, com o afastanento gïadua1 do gelo.
Além di-sso, o topo da glaciação gondwânica,do que se ded.uz ao nível de to
da Bacia do Paraná, corta unidades estïatigïáficas e cronoestratigráficas.
Nesse sentido, propõe_se aqui não mais a subdivisão con

vencional- entre glaciar e pós-glacial mas, ao menos para o Estado
de são Paul-o, a uti.Lização do limite ent.re os sedimentos arenosos
lúvio-de1ta icos e costeiros com os sittitos e arenit.os finos arro
xeados e esverdeados, J"ítorâneos, qÌre compõem a transgressão TatuÍ
f

e que pode ser considerada um marco estratigráfico em todo Estad.o.
Essa transgressão parece ser a mesma ocorrid.a nos estados sulinos
e denominada Formação palermo.

paulo, por sua vez, on
de multas vezes não mais se encontram feições glaciais, parece cor
responder aos sedimentos f lúvio-de ltaicos e costeiros d.o topo da
Formação Rio Boníto,no sul (Membro Siderópolis). Os 1imites e in
ter-relações dessas provávreis unÍdades com aquelas d.escritas nos esO topo do Subgrupo

ftararê

em São

tados do su1 ainda não estão definidas.

Finalizando, são muitos os problemas rel-ativos à estra
tigrafia do subgrupo rtararê, em especiar no Estado de são pau10,
de tar sorte que uma subdivísão a níver de Bacia t.orna-se inviá
vel. Contudo, a busca de unidades mapeáveis em áreas menores e a
verificação de suas variações e inter-relações l-aterais com unida
des de

nÍvel- estratígráfico constitu$ procedi-mento que deve
ser levado a termo. para tanto, se faz necessário o entend.imento
mesmo

da evolução ambiental desses depósitos em pequenas áreas e que de
vem ser ampliadas paulatinaroente com o detalhamento de áreas adjacentes.

CAPfTULO

AMBTENTE DE DEPOSTÇÃO GLACTAL

1.

4

E FÁ,CIES

ASSOCIADAS

INTRODUQÃO

glacial pode ser considerado um dos mais com
plexos si-stemas deposicionais do ponto de vista dos processos de
transporte e deposição a ele associados (gênese dos sedimentos) ,
bem como da interpretação de suas fácies em depõsitos antigos.
As interpretações paleoambientais dependem amplamente
O ambiente

do conheci-mento de ambi_entes modernos análogos e, nesse sentído, a
relativa inaces s ibi lidade do ambiente graciar, retardou um desen
vorvimento satisfatório de seus modefos de sedimentação. somente
nas últimas dêcadas' com o progresso dos estudos em ambientes g1a
ciais modernos' acompanhando tardìamente a evolução geral no estu
do de sistemas deposicj-onais, um considerãvel avanço no entend.imen

to da gênese e .inter-relações de fácies glaciais foi possíve1. Ain
da hoje, trabal-hos como os de BOULTON & DEyNOUX (l9gl) e GRA,VENOR
et alii (1984) t.entam buscar uma classificação genética (processos
formadores) para as diversas fácies glaciais, estabelecendo rim!
tes entrê os processos, subambientes e fácies tipicamente glaciais
e os não-glaciais I adjacentes, haja visto a até recentemente con
ceituação equívoca do próprio ambienÈe glacial e suas fácies
nentes

.

compo

36

A edição de JOPLING & MCDONALD (1975) reúne várj_os im
portantes Èrabal-hos apresentados no simpósio de "Glacial sddimento

logy"

Ny., I972), enfocando aspectos hidrológicos e hidro
dinâmicos, processos de formação de depósitos sedimentares e fei
ções morfológicas tÍpicas de ambientes de sedimentação grácio-flu
vial e glácio- lacus trino .
2.

(BUFALO,

AMBTENTES GLACIAIS

BOULTON

& DEYNOUX (1981) ¿s¡i¡em ambiente glacial

como

"aquele em gue os principals agentes de transporte de sed.imentos
são geleiras ou águas de degelo',, excluindo o transporte pelo ven

to.
glacial pode ser separado em dois grandes do
mÍnios : glác io- terres tre e gJ_ácio-marinho .
O ambiente glácio-terrestre pode se separar em três subam
bientes principais, caracteri-zados por processos deposicionais es
pecÍficos: a) glacial (¿¿n¿u l./Lícto 1,. onde os sedimentos são de
^
positados diretamente pela geleira, sem a intervenção de outros
O ambiente

agentes de transporÈe; b) glácio-fluviaI,

onde correntes supridas

por água de degelo constituem o agente de transporte e deposição
dos sedimentos; c) giá.io- l-"rrstrino , onde os sedimentos são depo
sitados em lagos formados peJ.a água de degeto. Os corpos d'água
l-acustres podem estar em contato direto com o gelo, ou mesmo dis
tante de1es, mas supridos por águas de degelo.
O ambÍente glácio-marinho, send.o definido como a porção
do ambiente marinho onde predominam águas de degelo glacial,

pode

ser subdividido em: a) proximal_, onde ocorre grande taxa de. sedi
mentação e erosão tocal-, produzida por fortes correntes i,-rnto
"I
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fundo, devido à mistura de massas d'água de di.ferentes densidades;
b) distal, normalmente em ambiente de plataforma, suprido por gran
de quantidade de água de degelo.

glacial Aú.6u LþL:LU|ú inclui três zonas (Figu
ra 4). A zona subglacial compreende a base da geleira, em contato
com as rochas preexistentes, onde erosão e deposição podem ocor
rêr. .A zona supraglacial compreende a porção superior da gelei
ra, onde a influência sazonal é bastante acentuada. Nesta zona a
deposição pode ocorrer em áreas de ablação do gelo, eÊpeciâlmente
na porção margj-naI da geleíra. A zona englacial compreende o inte
rior da geleira.
O ambiente proglacial compreende toda faixa marginal â
gelei-ra, onde a influência do gelo é bastante grande, incluindo os
arnbientes glácio-fl-uviar e frãcio- lacus trino, assim como o ambien
te glácio-marÍnho proximal a distal, O ambiente proglacial se ca
racteriza pe-lo retrabalhamento dos sedimentos do amhiente glaciat
(tills).
A¿nôu
Adjacente ao glaciar e sobrepondo-se par
^tnicto
cialmente ao ambiente proglacial está o ambÍenÈe periglaciat,
in
fluenciado pelas dÍferentes zonas crimáticas periféricas à área
glacial,
O ambiente

Depõsitos de

o

utu)a-^

h- (depósítos de

1avagem

por

ãguas

de degelo) são formados pelo retrabal-hamento de sed.imentos glaciais
por águas de degelo g1acial, compreendendo sedimentos assim deposi

tados em ambiente glacial

cio-fluvial

^enÁu

Átnicfo , ambiente proglacial (.srá

e g]ácio- lacustre ) e ambiente periglacial.
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3.
3.

DEPÕSITOS GLACIATS
1

, Amblente ctaciel
geleira

S¿n.á¿¿ Sd,r-¿cló,

cônstituÍ

agente de trans
porte e erosão, na medida em que fragmentos do embasamento ou de
sedimentos preexistentes vão sendo incorporados a sua base. Estes
fragmentos compõem-se em bandas grosseiramente paraleras ã base da
geleira, variando tanto em espessura quanto emconcent.ração de frag
mentos. Também morenas LateraÍs são freqüentes em gereiras de vc
le. uma outra fonte de clãsticos englobados e transportados pelas
geleiras são aqueles fragmentos introduzidos supraglac ialmente , a
partir de desmoronamentos e avaranches de encostas íngremes em suas
cabeceiras ou laterais.
Devido à alta densidade e fricção interna, as gelei
ras são capazes de transportar fragmentos de grande peso e ta
manho, o que normalmente não é possível por outros agentes, co_
mo água e vento.
Os fragmentos transportados pela geleira, quando li
berados do gelo, formam um depósito chamado ti1l, ou tilito, quan
Uma

em movimento

um

do lit.if icado. BOULTON ('l 972 ) def ine um ti1l cono ',um sedimento
cujas part.ÍcuJ-as componentes são transportadas juntas pela ação

direta de uma geleira, e que embora possa sofrer fluxo induzido
pelo degelo (gLacía[,Lq - índuc¿d ILctwl , não sofre subseqüente desa
gregação".
Os tÍIls

consístem de cascalhos (seÍxos até matacões),

imersos numa matr.iz de areia, silte e 1ama, sem estratificação.

Mui

tos seÍxos são arredondados a subárredondados , sugerindo terem si
do incorporados pela geleíra mov j_mentando-se sobre sed.imentos flu
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viaís; outros são facetados e estriados pela abrasão glacial. As areias
e siLtes da matriz são comumente de quartzo, angul-ar a subangular.
O ê,l,g.pie t9¡., diamictito para o correspondente Iitif icado, refere_se
a depósitos de origem não-especÍfica, pobremente selecionados. carac
t'eriza-se pela mistura heterogênea de dlferentes granulometrias. d.es
de argiras até matacões, comumente com distribuição granu.lométrica
bimodal, concentrando-se nas frações cascalho e silte-argiJ.a.
As
propriedades fÍsicas, que permitem o reconhecimento de um diamicti
to como sendo um ti]J., são, segundo EASTERBROOK (19g2): a) seteção
pobre com distribuição granulométrica bimodar; b) ausência de estra

tificação; c) seixos facetados e estriad.os ¡ d\ {tabnic consistindo
de uma orientação preferencial dos seixos, cujos eixos maiores ten
dem a ser paralelos à direcão de movimentação do gelo;
e) grande
compactação das particulas devido ao peso da geleira sobreposta (no
caso de tills de carga
!-odgemønt. til!,^l;
f) grande variedade de
Iitologias d.os seixos e minerais pesados,. g) substrato estriado e
polido pela passagem de geleiras i e h) estruturas de arraste e do
bramentos produzidos pel-o movimenÈo de geleÍras.
O termo morena tem sido usado para d.escrever tanto frag
mentos transportados pela geleir.a, quanto o depós ito resul tante , de
ta1 forma que se torna dúbia sua utilização. Morenas frontais, por
exemplo, são tipicamente uma feição de deposição, enquanto morenas
englacj-ais ou lat.erais referem-se normalmente a feições de trans
porte

.

A porção f rontal da geleir4

de ablação, onde os
fragmentos clástÌcos por ela englobados liberam-se do gelo, Assim,
a carga sedimentar englacial (bandas de detritos, morenas 1aterais
e medianas) concentra-se na superfície externa frontal da geleÍra
(Figura 5).
..é ..a

.z.ona
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A natureza dos processos na porção marginal de uma 9e
leira está aparentemente relacionada ao seu avanço ou à maneira co
mo se dá seu retrocesso. A frente de uma geleira em avanço é l_n
gremei a carga liberada por abtação é depositada na frente da

leira, de ta1 maneira que, com seu avançoresses sedimentos são
brepostos e provavelmente re-englobados.
Se o glaciar está em franco reÈrocesso, seu perfil é sua
vei os detritos liberados pelo degelo são distribuídos por uma gran
de área, resuLtando um depõsito relativamente der-gado. por outro
1ado, se a geleira apresenta sua margem frontal_ estacionária, porém
com o gelo ainda em movimento de avanço, Èransportando sua carga
sedimentar para o mesmo local d.urante longo perÍodo de tempo r urÌl
espesso depósito de till_ é então construÍdo. Neste caso, a zona
supraglacial marginal- se compõe por uma séríe de cristas subparar e

1as (Figura 5), de gelo e detritos, intercaladas com baixios por
onde correm águas de degelo (o uÍ.u,)a.^ h supraglacial ) . Com o dese
ro superficÍal , os deÈritos são l-iberados formando um manto de till
de ablação supraglaciar. Estas acunuJ-ações são saturadas em águas
de degelo e frequentemente originam til_ls de fluxo l{:Low tíLL¿).
A formação de um manto de tírr protege o gero subjacente, diminuin
do a taxa de ablação, de sorte que grandes blocos de gero frcam so
terrados (bunLed-íee ou dead.-ie¿) e podem resistir mesmo depois
que a geleira tenha se recuado da ãrea. O degelo gradual de blo
cos desse típo deformam os sed.imentos sobrepostos.
Baseado nestas consj_derações, podem

ser reconhecÍdos vá
& DEYNOUX (1981): a) prj.mários

rios tipos de tills, segundÒ BOULTON
(tilIs de carga, de degero e de subrimação) e b) secundários (tilr-s
de fluxo e de deformação) .
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Os tÍlls

de carga (Lodgene,nt Í.íL.t ) são depositados sob
a geleíra em movimento, como resultado da liberação d.os fragmeneos
clásticos, ou de mássas de fragmentos em matriz de ge1o, pel_a fric
Ção da mesma contra o substrato (Figura 5 ) . Tirls de ð.ege].o (nø.(,f
out. Íi.t-.Ll

depositados pelo lento derretímento de massas de gelo
soterradas (buníød 'ttagnanÍ. iczl , re|endo parciaLmente sua estrutu
são

ra (Figura 5), Til-Is de sublimação (¿ubX-ína.tion tíLX.l formam_se
à superficie de geleiras, em áreas de frio extremamente seco, onde
o gelo ê sublimado.
ouanto tiÌls de degelo formam-se superfícialmente,a água
de degelo t.orna-o potencialmente instável, ocasionand.o prontamen

te.seu fluxo. Os tills
de fluxo, assim formados, podem consti
tuir massas viscosas que fluem lentamente, praticamente sem oca
sionar selecÍonamento das partÍculas. No entantd, em áreas de for
te degelo formam-se f l-uxos delgados que se movem rapídamente, oca_
sionando um movimênt,o independente de grãos devido à al_ta quantida

de de água. Os till-s

de fluxo podem fluir por longas distâncias,
indo intercalar-se com sedimentos proglaciais de origem glácio_flu
vial- e glácío-lacustre.
Sedimentos subglaciaÍs podem sofrer

grande deformação,

produzida pelo movimento da geleíra.

Estes sedimentos podem ser
tills previamente depositados ou outros sediment,os sobre os quais
a geleira se movimenta. Assím¡um tíll de carga, submetido a pro
gressiva deformação, passa de um tilL primário para um til1 de car
ga deformado e, finalmente, a um till de deformação (dø[onma-tion
tiLL) .

o recuo das geleiras, grande quantidade de âgua de
degelo forma correntes supraglaciais (Figura 5) com alta carga de
sedimentos, que retrabaJ_ham 9s tilIs aÍ deposÍtados. posteriormen
Com
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te, esse material é retrabalhado pelas correntes progl-aciais , for
mando depósÌtos f lúvio-glac Íais , de taf maneira que grand.e parte
dos sedimentos depositados pela ação dÍreta de gelo (ti1ls) são re
trabaLhados por águas de degelo.
Seqüência de rác ies

geleiras de base molhada, os detrÍtos por ela erodi
dos são transportados subglac ialmente , formando uma dergada camada
(poucos centÍmetros) em sua base. Mesmo d.urante o avanço da gelei
ra, esses detritos podem ser depositados, formando os till_s de car
ga. Quando a geleira recua, deixa a sua frente uma ampla superfi
cie de til1s, muitas vezes formando dnumL-ín¿. Correntes de degelo
podem erodir LocalmenÈe estes sedimentos ou depositar
sed.imentos
proglaciais de oufwa-¿h sobre el-es. Forma-se, assim, uma seqüên
cia de corpos lentÍculares ou planares de till, sÕbrepostos por se
Em

dimentos gIác io-f J.uviai s e glác io- lacustr ino s .
GeLeiras de base seca, por sua vez, exibem uma espessa
(vários metros) zona de transporte subglacial, como resultado do
congelamento do material erodido em sua base. euando o glaciar re

cua, os detritos subglacÍais são expostos em uma espessa zona sobre a geleira (supraglacial) em início de degelo, originando tiIIs
de degelo e de fluxo, que inibem a ablação do gelo subjacente (Fi
gura 5). Correntes de degelo drenando a geJ-eira cortam por sobre
o geJ-o soterrado ou fluem para as partes baixas formando lagos su
praglaciais ou um fluxo ativo. guando deste úIÈimo caso, os tills
de fluxo que escorregam das cristas de gelo para as partes baixas
são aÍ retrabalhados; quando, porém, cessam as correntes, tills
de fluxo

cial .

acumulam-se sobre os sedimentos de oufwa"¿lx supragla
Dessa forma, seqüênc j.as de till
e de sed.imentos de ou.t-
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/¿ devidos a uma única fase glacial

podem se compor.

Com

o degelo do gelo soterrado, as cunhas d.e sedimentos d.e |ut_
u)a",s h, ol'igínalmente localizadas
em baixios, tornam-se elevações
topogrâficas, produzindo falhamentos e d.obramentos nestes se
dlmentos devido à subsidência diferencÍaI provocada pelo de_
Como resul-tado desses processos forma-se. na base,

um

til-Ì de carga ou de deformaçâo, quando a geteira está em ativida
de. Sobrepôem-se tills de degelo, formad,os acima e/ou abaixo .dos
bl-ocos de gelo estagnante soterrad.os, e que são recobertos por ti_l-l_s
de fluxo e sedimentos de oufwa"¿h.
3.2

. Nnbíente clácio-Fluvial

Ãguas de degelo correm em canaj-s sobre a superfície
das geleiras, em túneis nas geleiras e para al_ém delas. Devido ao
forte controle sazonal e ao controle t.ermal diurno na produção de
água de degelo, as descargas variam cons id eravelmente em tod.o o sis
tema glacial-. Assim, fluxos de enchente, capazes de transportar

considerável quantidade de sedimentos, são freqüentes no ambiente
proglacial. Adjacente às geleiras, onde a água de degelo ê abundante, predominam ríos anastomosados devido à associação de alto
gradiente, descargas variáveis e carga sedimentar grosseira. pela
coatescência de leques formados pelos rios que d.escem do gJ.aciar,
forma-se uma extensa planície ao longo de sua margem, conhecida co

planÍcie de

h ou planicie de lavagem de geleiras,
Mais acima, no contato com as gelej-ras, depositam-se se
dimentos por correntes de água de degelo líc¿-cttnt.a-ct dø¡to.títl f.or
mando l¿a"n ¿A e e^hQ.4^.
mo

o

utwal
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Kan¿¿ são feÍções abaulad.as (Figura 5) ,
compostas
por cascalhos e areias estrat.ificadas, intimamente associados
aas 8-A l¿8,h-.5 ,
E¿

t¿¿tt,t são feições mais ou menos 1ongas (alguns

quilômetros a centenas de quilômetros) , curvelíneas, d.e sedimen
tos cascaLhosos e/ou arenosos, estratÍfi-cados. suas d.imensões:
altura raramente maior que 5Om; largura normalmente em tor
no de 150m, podendo atingir alguns quilômetros.
(19751 apresentam una excelente
revisão da sedimentação em ¿¿t¿¿n,s. concruem que os e|l¿ü-6 são
o produto de um sistema bem organizado de correntes de ãgua
de degelo denÈro da geleira, send,o comuns onde ocorre abun
dante suprÌmento destas águas d.urante deglaciação. os auto
res supra-citados consid.eram dois fatores como especialmente
importantes na formação de Ø,s l¿¿rL^: natureza do conduto e 10
BANERJEE

&

MCDONALD

cal- de deposição. euando a deposição ocorre dentro do con
duto , o e.L øtL pode ser gerado denÈro de um canal aberto
,
ou de um túneI . Quando a deposição ocorre subaquatícamente,
na frente. da geleira, forma-se um de1ta, independent,emente
da natureza do contudo. euando a deposição é subaérea, na
frente da geleira, torna-se difíciI
reconhecer tal- depósito
como sendo um e,^l¿e.tL. j-sLo porque, quando o fruxo confinado
l¿

pelo gelo atinge a margem da geleira, ele se expande num
sistema de canais de outwa¿h convencional. Cada umdos três
modelos básicos
canal aberto, túnel e deLtaico
carac
teriza-se por estruturas sedimentares, fácies e paleocorren
Èes típicas.
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Depósitos de planície de

0¿¿øa.ó

l¿

Os depósitos na planÍc

ie d,e o ui.tta.¿ h são essencialmente
depósitos ftuviais, formad.os pelo transporte e deposição de sedi_
mentos por correntes de água de degelo glacial, a1ém de depósitos
l-acustres associad,os, alimentados por tais correntes. A sedimenta
ção g1ácio- l-acustre será tratada no próximo item.
Os sedimentos fluviais formadores da planícies de oufuash
são melhor serecionad.os que os sed.imentos gLacíais
AtzicÍ.o,
^ØnAu
uma vez que são, em grande parte, o resultado do retrabalhamento des
tes por águas de degelo, Entretanto, sua dist.inção de outros depó
sitos de o ufwa-¿ h
Í¿a"n¿¿ e ¿ó l¿Q,.tLA
no registro geológico, é bas
tante dificil .
Um importante trabalho sobre os processos e estrutuïas
sedimentares em rios anastomosados (bnaidød) de planÍc ie de ctu.twa,t lt
ê o de BOOTHROYD & ASHLEY (j975\ . Estes autores estud,aram dois 1e
gues de 0 utu)a.^ lx
Scott e yana
locafizados no Golfo do Alaska,
preocupados em definir as características sediment,ares em ambos.
A Figura 6 resume as variações de fácies e estruturas sedj_mentares,
apresenÈando as colunas tÍpicas para o leque superior (A) , para
a porção superior do leque médio (B), para a porção inferior do Ie
que nédio (C), para o l-eque inferior anastomosad.o (D) e meandrante
(E) . As seqüências de barras e canais não mostram (íning _ u¡twazd-,
mas são capead.os por fácies de transbordamento que se tornam
mais importantes rio abaixo.
3,

3. Ambiente G1ácÍo-Lacustre
Lagos são feições comuns do ambiente proglacial. I4uitos
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deres formam-se pelo represamento de cursos de rios pera geleira,
outros formam-se aproveitando a lopografia irregular devida ã depo
sj-ção ou erosão pelo ge1o.
Del-tas formados às margens de lagos glaciais mostram de

pósitos de Í.0|e^Q-f^ , (onøt øf,s e btÍ.tctmt ¿1.á bem desenvolvidos ,
Exibem óolLQ-^¿t^ íngremes, geralmente ocupando uma área pequena
do Iago, que passamabaixo a sed.imentos finos do fundo do lago.
Os trabalhos de GUSTAVSON (1 975 ) , GUSTAVSON et alii (1975) ,
SHAïÍ (1975) e ASHLEY 119751

, sobre depósitos glác io-lacus tr inos e
de dertas associados, tratam dos processos sed.imenÈares envolvidos
na formação das fácies correspondentes e da caracterização das se
qüências resul tantes

et alii (1975) estudaram as seqüências de del
tas glácio- lacus trinos dos Lagos Hitchcock (Massachusetts) : e Ma
laspina (Alaska) . As camadas de topo são formadas por sed.imentos
glåcio-fluviais (correntes d.e degelo), grosseiros, que progradam
sobre o l,ago, As camadas frontais consistem de camad.as de areia
ou cascalho, com inclinação de até 30o; onde os 6oh-øAet; são pre
dominantemente arenosos, a incl-inação é normalmente menor que 15o.
O prodelta, aprox imadament.e equívalente às camadas de base (botÍon_
¿ø.ttl, consiste de sedimentos arenosos (ou maj-s finos) , comumente
várvicos, que gradam abaÍxo a varvitos ou ritmitos. Exibem comumente incl- j-nações inferiores a 50, Cascalhos não são encontrad.os
no prodelta, a não ser quando derivados de ieøbeng.r (seixos ',pinga
GUSTAVSON

Os deltas glácio-lacustres, no geral o resultado de a!

ta taxa de sedimentação, são construídos em ambíente de baixa ener
gia, onde a ausência de marés e de ondas e ventos fortes inibe a
redistribuição dos sedimentos deltaicos.

GUSTAVSON

et alii

(1975)

4-7

distributário fluvial contrÍbui com a deposÍção
de um lobo principal que se ade1gaça e se alarga em direção ao fun
do do 1aqro. com a mudança de posição dos distributários na planí
cie subaérea, modifica-se também a posição dos lobos, superpondo*se
raterarmente e propiciando o crescimento do del-ta. Em água d.oce ou
sugerem que cada

salobra os sedimentos de.l-taicos passam distafmente a varves,
Os depósitos de fundo de lagos glaciaÍs são, em sua gran
de maiori-a, compostos por varves, Estes são sedimentos rÍtmicos,

de caráter sazonal , formados no periodo de um ano, que consistem
de duas lâminas distintas: uma mais grosseira, composta essenciar
mente de aJceia muito fina e,/ou silte, e uma mais fj_na, composta es
sencialmente de argì-la. A espessura total d.e cada varve geralmen
te decresce marcadamente com a distância da frente gracial, varÍan

do de um lago para outro conforme o suprimento.

a espessura das l_âminas de silte
pode
vari-ar cons iderave lmente com a di-stância da fonte de suprimento,
enquanto a espessura da lâmina argirosa é relativamente constantê.
Esta diferença imprica que o mecanismo de deposição é diferente pa
ra cada lâmina (ASHLEY, 1975) . A lâmina de silte pode mostrar la
minações mais finas que comumente são gradacionais. A J-âmina argi
rosa também pode mostrar gradação, evidenciando a baixa froculação
das argilas. O contato entre as lâminas silte-argila é abrupto,
raranente exibindo-se gradacional. As tâminas sil-tosas podem apre
Num mesmo J.ago,

senÈar laminações cruzad.as.

os varves são formados devido a grrande variação sazonal
no suprimento, levando ã deposição dos sedimentos mais grosseiïos
no verão e d.os mais finos no inverno. As ãguas de degelo, carrega
das de sedimento, são geralmente mais d.ensas que a água do 1ago,
de tal forma que o sedimento rnais grosseiro (cascarhos e. areias)

é
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depositado pr6ximo à desembocadura da corrente fluvial f compondo a
porção frontal e Íngreme do de1ta, enquanto os sedimentos mais fi

nos (areia muito fina, silte e argila) são transportados para den
tro do lago por correntes de densidade. Dependendo da quantidade
de sedimentos em suspensão no corpo d'água lacustre e d.a densidade
do f l-uxo de 0utu)a"^h nete introduzido, pod.em se formar undøn[Low,s,

ou 0ve.tL6L-cruJ^ (GUSTAVSON, 1975). as feições normalmente
encontradas nas lâminas siltosas (contatos erosionais entre vaI
ves, laminações cruzadas e lamjlações gradacionais múltiplas) podem
ser melhor expJ-icadas por correntes de densidade de fundo (undønQuando uma corrente de degelo com alta carga de sed.j_men
dLow^ ).
tos em suspensão penetra num lago, uma corrente de turbidez flui
pelo prodelta e pelo fundo do lago, depositando sedimentos. Uma
vez que o fluxo, durante o período de degeto, é maÍs ou menos con
tínuo, a corrente de densidade será tamhém contÍnua e não um fluxo
de turbidez isolado. No entanto, o depósito resultante pode mos
trar des cont inu Ídade , formando unidades gradaci_onais múltiplas deví
do a flutuações diurnas ou eventuaÌs (tempestades) no ciclo de ds
gelo (ASHLEY, 1975'). As argilas trazidas pelo fluxo de degelo são
colocadas em suspensão graças à maior energia durante o verão; tão
logo cessam os fluxos de densidade, as argilas, que caracterizam
as lâminas de inverno, assentam-se sobre as lâminas mais grossei
ras. Em áreas do lago não atingidas por correntes de turbidez, a
intøn(!-ow,S

deposição de sedÍmentos em suspensão na coluna dtágua ocorre duran
te todo o ano. Dessa forma, argilas mais macj_ças, sem intercal-a
ções de silte e areias finas, devem se formar.
Os depõsitos glácio-lacus

trinos podem apresenÈar seixos
"pingados" lùLop^t.one^ ) de blocos de gelo flutuantes sobre a
áEua do lago.
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3.4. Ambiente Gfácio-Marinho
O ambiente glácio-marinho inclui as áreas marinhas bor
dejadas por glacíares que são afetadas por mud.anças na temperatu

ra, salinidade, densidade e concentração de sedimento

em suspensão

na água.
O empuxo exercido pela água do mar sob a geleira

red.uz

a fricqão em sua base e causa o adelgaçamento da plataforma
gla
ciar. o padrão de sedlmentação próximo à geleira é ampramente con
trolado pelo regime termar da mesma, o que determina se congeramen
to ou degel-o está ocorrendo em sua base (CAREY & AHMÄD , 1961) . Uma
forma Ímportante de abração refere-se à retirada de grandes blocos
de gelo da frente da gereira (íeøbøngt ) e que derivam mar ad.entro.
Ablacão também ocorre pelo degelo na base e/ou topo de gelei

ras. celeiras de base mol_hada (READING & WALKER, 1966; LANDIM,
1973) propiciam a formação de água salobra, de baixa densidade. ce
leiras de base seca podem incorporar sedÍmentos do fundo oceânico;
o congeJ-amento na base deste tipo de geleiras tende a aumentar a
salinidade e densidade da água marinha adjacente.
Os detritos glaciais são introduzidos no ambiente Sfá
cio-marinho de três maneiras: a) degelo subglacial , de tal
forma
que grandes quantidades de sedimentos são depositados sobre o subs
trato marinho. próximo à margem da geleira, com mÍnj.mo retrabalha

mento; b) correntes de outød¿h proveníentes da geteira,sendo que
a fração mais grosseira de sua carga é deposit.ada como leques mar

ginaÍs, e a fração mais fina é transportada em ,'nuvens', túrbidas
de água doce (toø dentitq ovQ.n6!-ouJ]l por sobre a água marinha (Fi
gura 7) t parte do sedimento em suspensâo pode deposÍtar-se dÌstan
te do domínio glacial ¡ cl iceb¿ngá retirados da frente da geleira,
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que l-entamente deposÍtam sua carga e movem-se rapidamente para dis
tante da geleira (Figura 7) .

A figura 7 ifustra o modelo deposicional para o ambien
te glácio-marinho pro;imal , segundo BOULTON & DEYNOUX (198f). 4 pe
net.ração de geleiras no mar introduz aí grandes quantidades de água
doce, carregada de sedj_menlos. A deposição dos detritos
grossei

ros introduzidos por esta massa d,água, quando adentram o ambiente
marinho de baixa energia, produz leques marginais ao gelo. A rápi
da floculação de partÍcul-as finas em suspensão, quando a nuvem de
água doce se mistura com a massa de água salgada subjacente, causa
a rápida deposição da la¡na no fundo marinho. Nesta lama podem
ocorrer clásticos grosseiros "pingados', de ieebøngl. prõximo ã
geleira, a quantidade de material derivado de ícebønga é muito
pequena, devido ã grande quantidade de sedimentos finos de suspen
são aÍ acumulados e pelo fato de serem rapidamente afastados da ge
Ieira pelas correntes túrbidas de água d.oce que d.esenvolvem alta
verocidade na superfÍcie da água marinha. Alguns quílômetros dis
tante da geleira, a quantidade de sediment.os em suspensão torna-se
diminuída. Poï sua vez, a taxa d.e sedimentação a partir de
íc¿
bengl é a1ta, ocasionando a formação de um diamictit.o com grande
porcentagem de clásticos grosseiros. A zona a1ém desta, onde os
sedimenÈos finos ocorrem em concentrações menores na coluna d,ãgua
e onde os icøhønga perderam a maior parte de sua carga sedimen
tar, pertence ao ambiente gIácio-marinho dístal,
No inverno, a descarga de água de degelo diminui sensi

vel"mente, ou mesmo cessa, e a forrnação de gelo sobre a água mar!
nha adjacente à geleira inibe a movimentação de íce6øngt;, ð,e tal

sorte que a sedimentação gláci.o-marinha é fortement.e sazonal. No
entanto, o curt.o tempo de resÍdência do sedimento na coluna drãgua
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implica no não aparecimento d,e varves.
Em áreas cosÈeiras, onde o peso do glaciar sobrecarrega
a crosta terrestre, a deglaciação resulta em um revantamento iso¡
tático que pode exced.er à etevação eustática do níver do mar. Nes
tas áreas, forte regressão marinha freqüentemente se associa a con
díções glácio-marinhas , originando uma tÍpica seqüência de fácies:
til1
diamictíto glácio-marinho
sed.imentos de praia.
para BOULTON & DEYNOUX (1991), em áreas de plataformas

abertas (opøn ,theLdl , periféricas a geleÌras, o inftuxo de sedi¡nen
tos de suspensão delas derÍvados e de ícøbøngt transportando mate
rial grosseiro é baixo. Apesar da baixa taxa deposicional, é for
diamictito glácio-marinho, normarmente maciço devido à
sência d.e correntes fortes de fundo.

mado um

au

A recente publicação de GRAVENoR et alii (1g94) faz uma
important,e revisão de sedimentação glaciogênica subag.iática (Nafe¡,LøLn
gx-aciogeníc de¡to.tifíonl , exemplÍf icand.o com depósitos pJ-eistocêni

cos, pal-eozóicos e pré-cambrianos. um dos méritos maÍores d.esse
trabalho é a proposição de uma crassificação e uma nova terminoro
gia para depósÍtos glacíogênicos subaquáticos, ut,iIj_zando_se da
terminologia existente para sedimentação graciogênica, desenvolvi
da por glacióIogos, e da terminologia desenvolvida pelos sedimen
tologistas para sedimentos crásticos em ambiente subaquático. Esta
classÌficação é esquematizada da seguinte forma:
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turbidez

Nessa classificação são anotadas as
çoes

seguintes

observa

:

a) Diamictito und¿zm¿Lt

pode

parte d¿bnL¿ dLow pois o
pode fluir declive abaj_xo em respos
ser

em

diamicton saturado de água
ta ã ação da gravj-dade ou a esforços diferenciais.

b) As frechas indicam fontes possíveis de várÍos fluxos graciogêni
cos de gravÌdade. As flechas opostas indÍcam que certos depõsi
tos como os ritmitos e varves podem resultar de uma combinação
de processos.

c) Todos os depósitos de fluxos graciogênicos, fluido ou de grav!
dade, podem conter material proveniente de blocos de gelo flu
tuante

s.

a classificação acima proponha que os diamicti
tos und¿nn¿l,f sejam urn produto de geleiras em avanço, sua deposi
ção pode ocorrer durante o recuo do ge1o.
Embora

Ainda neste trabalho,

et alii (1994) buscaram
encontrar el-ementos comuns ent.re os exempl0s por eles revisad.os,
para construir associações de fácies indicativas dos vários ambien
tes sedimentares. A Figura 8 mostra o model-o de sedimentação gra
ciogênica subaquática apresentado por esses autores.
GRAVENoR

CAPÍTULO

5

DADOS OBTIDOS NO LEVANTAMENTO DE SUPERFÍCTE

TNTRODUçÃO

o estudo de fácies em secções de superfície só é possí
vel através de uma caracteri-zação detarhada de l ito rogiias , texturas ,
estruturas sedimentares e reLações laterais e verticais dos corpos.
, um trabalho desse tipo só traráresuftados d.e ar
ta confìabifidade quando da existência de boas e contínuas exposi
conseqüentemente

ções que permitem uma avariação pornenorizada das fácies e de sua dis

posição espacial-. ou seja, o grau de detarhe na caracterização das
dÍferentes fácies é conseqüência direta da disponibÍridade de boas
exposições.

A complexidade assinalada durante décadas nos trabal_hos
que t.ratam dos sedimentos Itararé dizem respeito, certamente, à di
versidade de ambíentes sedimentares que atuaram à época de sua deposição
o amb iente glacial, por si só altamente compl-exo, assoc.ì a
-se a depósitos continentais fluviais, lacustres, eó1icos e mari_

¡þ9s

e, natural_mente, são o reflexo d.a forma.como foram (e ainda
hoje o são, ern alguns trabalhos) abordados esses sedimenÈos..
Os trabalhos mais antigos, e mesmo os. relativamente re
centes, preocupavam-se principal"mente com sua subdivisão estratigråfica que, apesar dos envidados esforços, aind.a permanece não con
quistada na porção nordeste da Bacia do paraná.
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últimos anos uma mud.ança vem ocorrend.o no
enfoque dado a esses sedimentos. fato que se d.eve à compreensão de
que somente estudos voltados a decifrar a sua gênese e conseqüente
interpretação ambientar podem sorucionar o probrema estratigráfico
desta unídade. No entanto, trabalhos de superfÍcie recentes (ROffACAMPOS et aIÍ j-, 1977; GRAVÐNOR & ROCHA-CAMPOS, 1993), embora preg
cupando-se com a gênese de sedimentos do Subgrupo Itararê rprocuram
apenas por suas feições glaciais e, o que torna ainda menos útil
seu uso em interpretação ambiental e restrÍnge drasticamente sua
aplicabilidade a uma eventual subdivisão desta unidad,e, é que esses
auÈores trabalham sobre dados isolados e esparsos, escolhendo alguns bons af l-oramentos (que permitam uma int,erpretação genética) ,
porêm sem nenhuma ligação física ent.re eles.
InÍc j-almente procedeu-se a um levantamento de todas as
rodovias e estradas vicinais existentes na área de estudo, vÍsand,o
a escolha das secções mais apropriadas a essa pesquisa. Fato,aliás,
extensivo a toda faixa de exposição do Itararé no Estado de São pau
Lo, não foram muitas as secções que satisfizeram as condições re
gueridas para o estudo faciológico. Fel-ízmente, no entantorapesar
do número restrÍto de secções de boa qualidade na área, estas pel
fazem toda extensão dos sedimentos Itararé aÍ aflorantes. desde sua
base, no contato com os arenitos da Formação Fuïnas, até seu topo,
no contato com os sittitos e arenitos finos transgressivos da For
mação Tatui.
Somente nos

As secções escolhidas, como pode ser visto na Figura 2,
envolvem os trechos da rodovia SP-281 , entre as cidades Itararé-Ita
poranga e I taporanga-Barão de Antonina, cortada por uma secção na

entrada da localídade de Riversul (antiga Ribeirão Vermel-ho do SuI)
e pelo trecho da rodovìa SP-255, entre ltaporanga-Taquar ituba , com
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pletando-se com a secção que segue de Barão de Antonjna até o topo
da Serra dos Pais, no norte da área.

A secção principal, I tararé- I taporanga-Barão de Antoni
na-Serra dos PaÍs, constitui uma secção maior, aproximadamente pa_
ra1e1a ao decLÌve deposicional , enquanto as secções Riversul e fta

raré-Itaporanga são aproximad.amente paralelas ao Í.rLLl¿Q, deposíci
^
onal da bacia permocarbonifera, durante a deposiçâo dos sedimentos
f

tararê

.

Além do levantamento sistemático detalhado das exposi-

ções nestas secções, foi realizado um levantamento de todos melho

res afloramentos exÍstentes nas estradas secundárias da área. Em
alguns casos, nos quais foi possível a construqão de pequenas secções, estas foram correlacionadas à secção pr inc ipal , permitindo um
melhor entendimento do comportamento ambiental em área,
Para maior simplicidade de apresentação dos resultados

de campo e para maior facilidade no entendimento da composiçâo faci
ológica da secção principal , esta foi separada em três partes: uma
basa1, entre Itararé e Itaporanga, incluindo o trecho para River-

sul,

mediana, íncluindo os trechos I taporanga-Taquarituba e Ita
poranga-Barão de Antonínare uma no topo, entre Barão de Antonina e
uma

o topo da Serra dos Pais. Buscando simplificar a designação destas
diferentes secçôes, estas serão doravante referídas, respectivamen
te, por secção I tararé- Itaporanga , secção I taporanga*Taquarítuba e
secção Serra dos Pais.

À secção I tararé-Itaporanga ¡ que envolve a maior espessura de sedimentosr apresenta excelentes expos i ções , especialmente
próximo a sua base. Localmente, entretanto, a falta de boas exposições, dificulta o pleno entendj-mento de sua gênese.

A secção I taporanga-Taquarituba apresenta, além de exce
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lentes afroramentos,

uma boa proximidad.e

dado, proporcionando uma alta conf

entre eres no trecho abor
iab i l- idade nos resurtados obti-

dos.

A secção Serra dos pais, por sua vez, apesar de envolver
uma pequena espessura de sedimentos (da ordem de 140m) e de corres
ponder a uma estrada secundária onde os cortes são rasos (raramente
chegando a 4m de altura), dada a continuidad.e de suas exposições,
permite uma avaliação segura da gênese desses sed.imentos.

é do conhecimento gera1, a d.iversidade de lito1o_
gias associada à baixa continuidade laterar dos corpos rochosos no
ftararé torna complexa a correlação mesmo entre secções rel_ativa_
mente próximas. Junta-se a isso o parco controle dos d.eslocamen
tos provocados por falhamentos na cor-una sedimentar. Neste caso,en
tretanto, baseado nos alinhamenÈos identificados em mapeamento fo
togeológico prer-i-minar, foi possÍve1 constatar-se a existência de
diversos falhamentos e mesmo, em certos casos, o movimento rel_ati
Como

vo dos bl-ocos falhados,
Outro aspecto a ser abordado diz respeito à

defasagem

tempo/espaço, intrÍnseca a este tipo de levantamento. os dados obtidos das secções de superfÍcie são empilhados verticalmente, à se
meLhança de dados

extraÍdos de um poço. Estes dados, entretanto,
não se referem a um único ponto (localidade geográfica) , mas se es
palham por toda extensão de exposição dos sedimentos rtararé,desde
sua base, a sul, até seu topo, a norte. Deriva de tal_ circunstân

cia que a história ambiental resul-tante d.esses dados não retrata a
evoluçâo ocorrida num único local, mas mostra esta evolução atra_
vés do tempo, em áreas diferentes,
Apesar de tais aspectos negativos, o levantamento siste

mático detalhado de fácies em secções de rodovias constit.ui a forma
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mais adequada e atual_ de estudo de superfÍcj-e, senão a única
a per
mitir a compreensão de tão intrincada história sedimentar. obvia
mente, quando se dispõe de dados de subsuperfÍcÍe, esses auxiliam
grandemente a anáfise ambiental, em especial com relação
a sua evo
l-ução, minimizando as possíveis falhas de dados de superfície. por

isso

a não existência de sond.agens profundas na área
enfocada, foram utilizad.os quatro pÕços existentes nas proximida
des, tendo sido de grande valia na elucidação d.e sua história evg
lutiva e correração estratigráfica.
Estes dados serão tratad.os no
mesmo, dada

próxÍmo capÍtul-o.

Finalizando, o presente capÍtu1o apresenta, em três itens,
os resuLtados obtÍdos nesse estudo para as secções rtararê- r taporan
ga, Itaporanga-Taquarituba e Serra dos paÍs, já com a distinção das
diferentes fácies e sua i-nterpretação ambiental.
Com o objetivo de melhor caracterizar o ambiente deposicio
nal

pontos-chave dessas secções, algumas amostras foram anaLisad.as
quanto ao seu conteúdo em microfósseis carcários. Na maioria d.os casos,
em

entretanto, esses sedÍ¡nentos se revelaram afossilÍferos,
2.

SECÇÃO ITARARÉ- ITAPORANGA

2.1

. Principais Litotogias
Na presente secção ocorrem

diamíctitos, arenitos desde
finos até conglomerático s , siltitos e lamitos, pred.ominando, no en
tanto, os diamictitos (especialmente na base da secção) e os areni
tos (Figura 9).
diamictitos exibem, via de regra, cores castanho_ama
reladas (intempêrica) , raramente apresentand.o sua cor origínal aci¡
Os

qq

zentada. São algumas vezes ricos em seixos (até aproximad.amenÈe
20å), polimÍctitos, comumente exibindo-se estriados e facetados,
mas também

arredondados e, noutras vezes, apresent'am raros

exempl_a

res da fração cascar-ho maíor que 4mm. sua matrÍz pode seï sirtoarenosa, com pequena porcentagem da fração argila e, como também é
comum, podem mostrar uma matriz essencialmente 1amÍtÍca. euanto às
estruturas sedimentares, estas sâo de difÍcÍ1 reconhecimento, sen
do mais facilmente distinguidas, quand.o existentes, em exposições
de grande porte. Certos corpos são maciços, outros exibem estrati
ficacões cruzadas acanalad.as e tabulares grosseiramente desenvolvi
das; outros apresentam incipiente desenvolvimento d.e bancos sub-pa
ralefos, macÍços; outros ai.nda ocorrem como camad.as de espessura
decimétrica, dispostas aleatoriamente em mej_o a laminitos.
Os arenitos são desde finos e muito finos, até médios e
conglomeráticos predominando, entretanto, text.uras finas a médias,

reLativamente bem selecionados a mal selecionados, 1Ímpos a ramÍti

cos;

ser subfeldspáticos e mesmo sublíticos,
predominand.o,
porém, os quartzosos. euanto às estruturas sedimentares, as mais
comuns são as estratÍficações cruzadas acanalad.as e tabulares, de
porte variado; também importantes são as estratificações pJ-ano_pa
ralelas e tLíppLe-drLí,6t crLoA.L-Lamínation¿, estas em arenitos finos
e muito finos; outros aind.a, aparentam maciços. No geral consti
tuem corpos relativamente espessos e homogêneos, mas também são fre
podem

qüentes formando pequenos canais d.entro de diamictjtos,
Quanto aos sedimentos finos, estes ocorrem em pequena
porcentagem agrupando-se principalmente no topo e ì-ocalmente na par

te mediana da seqüência (Figura 9). os siltitos transicionam a aïe
nitos muito fj-nos, sÍIticos ou a lamitos. Esse conjunto pode ocor
rer em corpos aparentemente maciços, às vezes cortados por diques
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de arenitos.

l-aminiLos

, conforme EDI/ÍARDS ,
1g7g,
p. 4291 , lami-tos arternam-se com siltitos ou arenitos muito finos,
sítticos. Esses últimos podem ocorrer como camadas mais espessas
(centimétricas), dispostas aleatoriamente d.entro d.esses raminitos
e exibindo eX,inbíng ni¡c¡tLøa
Em

(X.a,ninít.e-.t

2.2. Descrição das Fácies e Ambientes de DeposÍção
A análise sedimentol6gica desta secção, quanto às estru
turas sedimentares e texturas dos corpos r ito rógicos , suas rerações
de contato, quando possíveis de serem verificadas, eo contexto geo
Iógico no qual se inserem, permiÈiram a d.istinção d.e sete fácies
sedimentares, aIêm de outras duas que serão tratad.as na secção rta
poranga-Taquarituba por serem nela melhor representad.as.

TaÍs caracterÍsticas, que definem as diferentes fácÌes
genêticas e que serão a seguj.r descritas, basearam_sena observação
e levantamenlo detalhado de todos af l-oramentos existentes ao longo
da secgão de rodovia Sp-281 (I tararé- I taporanga ) . Contudo, a maior
parte das interpretações ambientais só foi possÍvel graças à exis
tência de exposições de grande porte, que permitiram uma boa avar-i
ação dos dados de texturas e estruLuras sediment,ares e d.as rerações

entre corpos lìto1ógicos diferentes.
Fácies tf -1
São arenitos

, friáveis. d.e granulação mp
dia a fina, média a grosseira (princ ipalmente ) e muito grosseira,
de seleção regular a bem selecionados e subarred.ondados . Mineraro
gicamente são comumente subfeldspáticos a quartzosos.
Nas depressões de acanalamentos e formando os estraÈos
e

sbranqui

çad.o s

61

de diversas estrâtificações cruzadas, ocorrem areni_tos conglomerá
ticos (Prancha 1A) ; os seixos são arredond.ad.os e subarredondados ,
de composição míneralógica variada (quartzo, granito, arenito,lami

to, forhelho), embora predominem os quartzosos; os grânulos são sub
arredondados a subangulares. principálmente quartzosos e também
fragmentos de feldspatos,
ouanto às estruturas sedimentares, exibem abundantes es
tratificações cruzadas acanal-adas de médio (prancha 1A) a grande
porte, neste últímo caso de configuração suave, e tabulares (pran
cha

. O rumo mêdio do mergulho d,essas estruturas é N4OoW.
Esta fácìes sobrepõe-se em contato erosivo aos arenitos
da Formação Furnas (Grupo paraná, D) e, como indica sua composíção
mineralógica, sua posição com relação a estes sedimentos e a exten
sa erosão sofrida pelos mesmos, é proveniente, em grand.e parte, d.e
1B)

seu retrabalhamento.
Suas estruturas inferem condÍções de regime de fluxo in

ferior, por tração de carga grosseira de fundo: correspondem a de
pósitos de canais fluviais.
Dada a ausência de finos nos perfis levantados, a granu
lometria grosseira desses sedimentos (areias grosseiras e comumen
te conglomeráticas), a composíção de estruturas sedimentares e a
história tectônica da Bacia, acusand.o eventos epirogenéticos com a
el-evação da região entre os alinhamentos de são Jerônimo-cur iúva
e Rio ALonzo e o abatimento na região do Arinhamento do cuapiara
(Figura 3 de FERREIRA, 1982), favorecend.o, portanto, d.ecl j.ves acen
tuados no sitio deposÍcional de borda, cond.uzem à interpretação de
um sístemä de canais anastomosados, responsável pela deposição des
ses arenitos.
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Fácies II-2

ser agrupados sob a designação genérica de diamic
tit,os. Numa descrição sedimentológica mais apurada, entretanto, são
classificados como arenitos médios a muito grossei-ros; a fração cas
cal-ho (10 a 202) contendo desde grânulos até seixos grossei-ros, de
grande variabilidade 1ito1ógica (quartzo, quartzito,granj-to, gnais
ses, rochas básicas, arenitos, etc) r €m grande parte angulosos, fa
cet,ados, ãs vezes estriados e também arredondados; a matriz perfa
zendo cerca de 10% da rocha, de composlção essencialmente síItica
ou lamítica. Para o topor os diamictitos tornam-se mais arenosos,
diminuindo a quantidade de matriz (arenitos diamíctÍcos).
Quanto às estruturas sedimentares, esses diamictitos são
em grande parte maciços. Na porção basal r âs estruturas não são
muito evidentes €r até mesmo, de difícil definição. No entanto,são
aí disti-nguÍveis estratifj.cações cruzadas acanaladas (prancha lCrD)
de médio porte e, rocalmente, acamamento (centimétrico) plano-para
lelo. Alguns corpos de arenitos finos a médios, sob a forma de pe
guenos canais (Prancha 1 4A) de base erosiva (exibindo clastos
do
diamictito subjacente) e exibindo pequenas estratificações
cruza
das (Prancha 2AI, incorporam-se a estes diamict,itos. Localmente,
estruturas acanaladas de grande porte (pranchas 1c e 1 4A; Figura
104) são preenchidas por arenitos imaturos (textural e mineralogi
camente) , exibindo cruzadas acanaladas de pequeno porte (eranchalC).
Próximo ao topo, os arenitos d.iamícticos apresentam es
tratificações cruzadas melhor desenvolvidas, com tabulares de méd.io porte e acanaladas de grande porte; intercalados nesses sedi
mentos podem ocorrer conglomerados e arenitos conglomeráticos com
estratifj-cações cruzadas (prancha 2Bl .
Podem
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Apesar das evidências de atuação de correntes, da
das as estruturas encontradas nesses diamictitos, estes sedi
mentos parecem não t,er sofrido

grande retrabaLhamento , à exce_
ção dos corpos de arenitos neLes incorporad.os e que evid.enciam
uma boa selação. A maior porcenÈagem da fração fina (Iama) , na ba
se, sugere alta quantidäde de lamas no materÌaÌ origÍnal-r proxi
midade da fonte e baixa capacidade de selecionamento d.as cor
rentes que retrabalharam esses sed.imentos, quase que garanti
damente pelo excesso de carga sediment,ar por elas carregadas.
A grande dìversidade de lÍtologias que compõem a
fração cascalho (e mesmo a fração arenosa) , a presença de inú
meros seixos estriados e facetad.os, a textura diamíctica exi
bida por esses sed.imentos, as relações entre os díferentes
tipos lito1ógícos e o contexÈo geológico em que se inserem
esses sedimentos, levam à conclusão de um ambiente glacial.
para sua gênese.
Porções maciças nos diamictitos correspondem a depósi

tos glaciais (tiritos)
não retrabalhados por correntes ð,e ctu.tua.tlL,
podendo ser, em parte, til-Is de ablação superficÍal¡ tills de dege
l-o relacìonados ao derretímento de gelo subjacente, preservado por
maior tempo graças à proteção de uma cobertura de detrit.os proveni
entes da ablação inicial e superficial da geleira, ou aind,a tills
de fluxo que escorregam de cristas da geleira.
Em partes de relevo relativamente suave da zona supra
glacia1, águas proveníentes de ablação do gelo,efêmeras por sua pró
pria naÈureza (devido a variações climáticas díurnas e sazonais), po
dem retrabalhar superficlal-mente os ti1ls recém-depositados, incor
porando rapidamente elevada carga sedimentar, o que reduz conside
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ravelmente seu poder de selecionamento. Correntes deste tipo foram
responsáveÍs pela deposição dos dlamictitos e arenitos diamÍcticos

estruturas acanaladas anteriormente descritos.
Quanto aos corpos de arenitos finos com estratificações
cruzadas, estes são o resultado do preenchimento de pequenos canais
com

formados pox corrent.es que percorrem os baixios entre as

cristas

supraglaciais, para onde escoa grande quantÍdade de águas de dege_
lo, permitindo um razoáve1 selecionamento do material original.
Devido à grande quantidade de água de degelo disponivel
e que satura os detritos supraglaciais durante a ablação, estes po

deslizar mesmo em incrinações suaves, à semelhança de fluxos
massa. Formam assim os tills de fluxo que, d.escendo das cristas
dem

de
da

gereirîa para as partes baixas, freqüentemente recobrem sedimentos
de uÍ.wa-,s h e podem ser retrabarhados pera correnteza. se a corren
te for insufÍciente para tanto, otirt de fruxo aí se acumula. Es
ta é a gênese d.as camadas dergadas de diamictitos dispostas pranoparalelamente e suavemente incLinadas.
ct

sido ident.ificados sed.imentos com as
caracteristicas de tills subglaciais (Lo dgønønl tíLt-^I nesses depó
sj-tos, é provável que estes ocorram na base da seqüência.
Para o topo, a diminuição da fração fina eas estruturas
sedimentares aÍ encontradas d.enotam um maÌor e melhor retrabarhamento do materi-al- original.
TaI situação parece refretir o afasta
mento gradual do glaciar e um maior fornecimento de águas de dege_
lo, permitindo a formação de correntes mais competentes.
Embora nâo tenham

Outras feÍções que podem ocorrer nesses sedinentos são
deformações devidas ao degelo gradual de blocos de gero soterrad.os
(que podem persistÍr

por longo tempo após a retração do glacÌar),
pois que ocasÍonarn a acomodação d,as camadas superiores, comumente
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origÍnando falhas e dobramentos nesses sedimentos. Apenas rocaimen
te, na base desÈa fácies, foram identifÍcados pequenos farhamentos
atribuíveis a tal tÍpo de deformaçâo: como cortam aÍ sedimentos mui
to homogêneos, a constatação da deformaçâo é bastante dificurtada.
No topo da secção, pequenos corpos de arenitos incl-usos nos d.iamic
titos apresentam-se deformados (prancha 3A) , fato atribuivel_ ao der

retimento de blocos de buni¿d-ie¿.
Um outro aspecto a ser comentado diz respeito à espessu
ra desses sedimentos (maior que 10m em um único afloramento),deno
tando um longo perÍodo de estabirizaqão do glaciar e possibilitan
do assim o transporte de grande quantidade de sedimentos para o mes
mo loca1

,

Concluindo, os sedimentos desta fácies certamente não
correspondem à simples deposição de gnound nonaine¿, como admiti
do por FRAKES a CROWELL (1969, p. i030).
O topo da

fácies II-2 ê caracterizad.o por uma delgada
camada, de espessura irregular (variando entre 5 e 30cm) , composta
por lamitos arenosos com pequena porcenÈagem de seixos, parecendo
constituÍr um paleosoro, muito embora não t,enham sido encontradas
evÍdências cabais para ta1 i-nterpretação; seu contato (prancha 148)
com os diamictìtos suprajacentes é erosivo.
Facies II-3
São generj_camente designados por diamictitos, mas dife_
rem subs tanc íalmente dos diamictitos da fácies rr-2 por seu maior
conteúdo em matriz e menor quant,idade d.e seixos. Numa descrição de
campo, são arenitos com granutação predominante variand.o de média
a grosseira, contendo grânulos e seixos finos (cerca de 58), poli_
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mícticos, subangulosos a subarred.ondad.os , d.e matriz composta essen
cial-mente por silte e areia muito fina (cerca de 10? a 158) e argj.
Ia subordi-nada.
Quanto às estruturas sedimentares, aparentemente são se

dimentos maciços, localmente dispostos em camad.as (decimétricas)

subparalelas, de conformação pouco regular.
Localmente apresentam corpos isolados de conglomerados,

arenitos conglomeráticos e/ou arenitos finos a mêdios, estes exi
bindo estratificações cruzadas: são feições pequenas, algumas vezes
de forma irregular e noutras vezes sob a forma d.e peguenos canais
(Prancha 148)

,

Ocorrem t.ambém corpos métricos (espessura máxima medida

= 4m) de arenitos principalmente finos e finos a médios , regul_armen
te selecionados, com pequenas estratíficações cruzadas. Localmente
mostram formas irregulares graças à injeção de diamictitos inferìo
res (Prancha 15i FÍgura 11).

Esse conjunto pode ocorrer associado a sedimentos fínos,

IaminÌtos submi 1Ímêtr icos , folhelhóides, formand,o camad.as decimé
tricas separadas por intercal_ações (centimétricas a decimétricas)
de arenitos muito f,inos, síl-ticos, estes sem estruturas evidentes.
Como pode ser vj.sto na Prancha 15 e Figura 11, estes sedj_menÈos po
d.em aparecer deformados por fal-hamento.
Os diamictitos, por sua matriz mais fina e ausência de
estruturas, parecem não ter sido submetidos â ação de correntes d.e
ttuÍwaalt, à exceção d.os corpos de arenitos neles incorporados, pro
vavelmente constituem deposição em zona supraglacÍal marginal,onde
pode haver a formação de correntes de degelo, desde pouco expressi
vas. provavelmente no Ínícío da ret,ração da geleira, atê correntes
fortes que descem para a zona proglaciat, indo alimentar as corren
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tes fluviais na planicie de lavagem. são comuns aÍ tilrs de degelo su
praglacial e tiÌl"s de fr-uxo, arém d.o represamento de pequenos cor
pos d'água (¡conded uø.tQ,u,, onde são depositados sed,imenÈos f inos.

Todas essas feições são ai efêmeras, send.o que um mesmo
local pode ser ocupado sucessivamente por uma corrente ð.e ttutwa.lh,

por um lago, por um till de fl-uxo ou de degelo, ou ser cavalgado
pelo gelo que pode ocasionar falhamentos e d.obramentos nos sedimen
tos subjacentes, ou depositar ai sua carga sedimentar (que pode ser
posteriormente retrabarhada) , ou ai-nda, por seu peso,desequÍlibrar
os sedimentos sotopostos, podendo ocasionar deformações hidroplás
ticas.
O contato com

a fácies U_2¿ como visto no item anteri
or, é erosivo e parece incl_uir delgado nÍvel de paleosolo no dia
mictito sotoposto. Embora sem evidências fÍsicas dÌretas de um no
vo avanço do geIo, é certo que este ocorreu: o conÈato em si ref ]e
te um estâgÍo de erosão e um hiato na deposição, além do que os ca
racteres texturais e de estruturas sedimentares d.os dois diamic
titos são substanc ialmente diferentes.
diamictitos da fácies rI-3 (prancha 148) exibem pe
quenos corpos de congl0merados e arenitos congl0meráticos formad,os
em ambiente supraglacial marginal, onde correntes de água de degg
lo, cortanto tiLLs, depositaram esses sed.imentos grosseiros, send.o
posteriormenÈe recobertos por tills de ablação e de fluxo.
A figura 134 mostra o perfil de uma faixa de exposições
da fãcies If-3, revelando uma situação complexa ond.e, na base, en
contram-se arenÍtos finos com pequenas estratificações cruzadas, de
formados por injeções de diamj_ctÍtos de matriz sÍ1tica. O contato
superior desses arenitos ê localmente erosivo, sendo recoberto ir
Os
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regularmente por del-gada camada de arenitos conglomeráticos que
apresentam incipiente desenvolvimento de estratificações acanala
das; acima ocorre delgada camada de arenitos com laminações irregu

lares e clastos de folher-hos. sobrepostos diretamente aos arenitos
finos e aos arenitos congromerát.icos ocorrem d.iamictitos como des
critos inicialmente. Acima, em contato abrupto (não_erosÍvo) e la
teral-mente, por contato de falha, ocorrem laminÍtos com intercara
ções de arenitos muito finos, silticos. A análise de microfósseis
calcários nesses laminitos reverou a presença de fragmentos carcá
rÍos não identificados e fragmentos de ostracod.es de água d.oce. Es
ses sedimentos finos aparecem local-mente em posição subvertical_ (pran
cha 15i Figura 11), mas passam rapidamente na 1ateral para uma po_

sição subhorizontal; além disso, tar posição anômara não tem conti
nuidade para baixo, o que implica em fenômeno não tectônico, ocor
rido quando os sedimentos já estavam parcialmente consolidados. Es
ses sed.imentos finos são sobrepostos por diamictitos como os des

critos anteriormente que, por sua vez, sotopõem-se a uma espessa
(aprox ímadamente 3m) rente de arenitos finos com cruzadas de peque
no porte.
Tal registro, rico

em

detalhes, parece refletir

vários

nuances de um ambiente supragracial marginar a íc¿-contac-t proxÍmal.

diversos autores (FLJNT, 1971; EDWARDS, 1979; BOULTON &
DEYNOUX, 1981), essa porção do ambiente gl-acíal- é
caracterizada
por grande variabil-Ídade na textura e a renticularidade de unidades
Segundo

sed.imentares, feições estas signif icat. ivamente presentes

neste

exemplo.

Os arenitos fÌnos da base, carregados por correntes de
água de degelo, foram depositados em baixios entre morenas suprg

glacÌais, mantidas elevadas por cristas de gelo estagnante subja-
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cente. Correntes de lavagem mais caud.alosas pod.em erod.ir local_men
te a superficie desses arenitos recém-depositados, d.eixand.o depósi
tos mais grosseÍros. Acima, são comuns tirrs de f r.uxo e de degero
que descem das cristas adjacentes, graças à ablação da geleira. So
topostos aos arenítos ocorrem til1s de ffuxo e de degelo, normarmen

te saturad.os em água; adjacentemente, o degelo de blocos de gelo
adiciona nø1,Í.0 ut. fiLX.¿ aos j á exi stentes .
Embora o

de

till

e

ouÍno¿h

derretimento do gelo soterrado sob esses depósitos

superficíaís possa ser bastante lento

ou mesmo

prati.

camente nulo por um determinado perÍodo, quando ocorre seu progressivo
degelo as bandas de detrÍtos anteriormente congeradas originam tir.fs
de

degelo saturados

i graças à retÍrada do gero subjacente, ocor
re o colapso dos sedimentos sobrepostos. Esse processo, quand.o relati
em água

vamente rápido ou quando envolvend.o grande peso de sedimentos supraja
centes, pode ocasionar a d.eformação hidroprástica dos tir-rs de degero

subjacentes,

rel-ativo aprofundamento dos sedimentos superiores.
O represamento de corpos d'âgua de degelo na zona supra
glacial- marginal ou de ¿c¿-c onfact., formando pequenos lagos, propi
ciou a deposição de sedímentos finos. Nos l-aminitos, as alternân
cias sìlte-lama são tão delgadas (submilím6tricas, às vezes mesmo
difÍceis de serem diagnosticadas, assemeLhando-se a folheLhos) que
parecem refletir
variações menores que as sazonais em termos
com o

de interval-o de tempo, podendo mesmo corresponder a variações d.irrr
nas no supri-mento detrÍtico.
Neste caso, as camad.as de arenitos mui

to finos, sÍLticos, Íntercalad,as nos laminitos, poderiam consti_
tuir a sedimentação de verão, enquanto os raminítos seriam deposi
tados principaJ-mente no Ínverno. Brocos locaLizados de gero soter
rado, ainda aÍ preservados mesmo após o recuo d.o ge1o, ocasionaram
as deformações (falhamento e mud.ança da posição origínar dos sedí
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mentos) registradas nesses depósiÈos lacustres.

Acima, repete_se

a sedimentaqâo de ti1ls supraglaciais, novamente superpostos por
arenitos finos depositados a partÍr de correntes de degelo.
A ocorrência desses diferentes niveis de diamictitos po
derj-a, à primeira vista, ser interpretada como diferentes fases de
avanço e recuo do gelo. No entanto, como já d.emonstrad.o por BOULïIN
(1968;

, seqüências múltip1as de tiLls e depósitos de ctufwa-tlt
podem ser formados duránte uma única fase de avanço e recuo do
glaciar.
19721

As zonas supraglacial marginal e proglacial- de íeø_ co ntaot
constituem . zonas do ambiente gtacial muito próximas e, por isso mes
mo, com subambientes que se superpõem. No geral, apresent.am fácies
tão simil-ares que se torna difícil sua dj-stinção, motivo pelo qual

certos autores tratam estas zonas conjuntamente. Assim, o predomi
nio da sedimentação d.e uma ou outra zona (seus processos e subambi
entes carac ter istico s ) pode ser temporário.

Fácies II-4, II-5r II-6 e II-7
No topo do terço inferior

e base do terço médio da sec
ção ora analisada (¡'igura 9) ocorrem diversas exposições, ,r.rti..l
mente próximas, porém pouco expressivas a* tar*o" de espessura. TaI
fato, associado ao obliterante intemperismo (principalmente quimi
co e biológico) gue af et.a prof r.rnd.amente as feições origínais do se
dimento em nossas condições climáticas, difìcultam sobremaneira
j-nterpreÈação ambÍental-.

a

Apesar desses fatores negativos, algumas conclusões po

ser tiradas quanto à gênese desses sedimentos.
Podem ser Ídentificadas quatro fácies neste
intervalo
estratigráfico; ocorrem associadas, compondo uma situação ambien
dem
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taI

com algumas

peculiaridades,

como se

verá adiante.

Fácies II-4

Esta fácies também pode ser enquadrad.a dentro da classi
ficação de diamictitos. São relativamente pobres em seixos (menor
que 5å), constituindo areniÈos mal selecionados I com grande porcen
tagem de matriz (cerca de 10å), composta essencÍalmente por lamas

e are j.as muito finas; tocalmente
matriz (cerca de 208).

podem

conter maior quantidade

de

Facies II-5
São arenitos regular a mal- selecionados, podendo ocorrer
termos médios ou finos, comumente subangulares a subarredond.ad.o s ,
mÍneralog icamente quartzosos a subfeldspáticos. Exibem, no gera1,
granodecre scênc ia ascendente, de tal forma que arenitos médios ou

médios a finos, passam a fino no topo.
Quanto ãs estruturas sedimentares, são comuns rporém pou
co nítidas. Localmente podem ser prontamente identificadas;
boa

parte, entretanto, remanesce aparentemente maciçat outras,aind.arre
velam apenas incipiente estruturação. São comuns LoughA rasos
e de grande porte, cuja suavidade faz com que se as seme lhem, localmente, a estratos plano-paralelos ; mais restritamente ocorrem peque
nos [ettoont, Noutro caso, onde a fácies II-5 se sobrepõe em con
tato erosional a sedimentos da fácÍes TI-7, encontram-se estratifi
caÇões cruzadas tabulares na base ê cL.inbing¿ acÍma, em arenit,os
finos.
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Facies f I-6

fácies é composta por sedimentos finos, predominan
temente siltitos,
arenitos muÍto finos, silticos, e lamitos,que se
compõem de diversas maneiras.
Podem ocorrer sob a forma de laminitos compostos por uma
alternância ritmica de arenitos muito finos, siltosos (brancos) e
lamitos (cÍnza-escuro) . com grânulos e seixos finos deformando as
EsÈa

lâmÌnas (dnctpatonøal . O exame macroscópJ_co em secções nestes sedi
mentos revela contatos bruscos, não-gradac ionais , entre as lâminas.

irregularidades na base das lâminas grosseÌras são o re
f l-exo da sobrecarga (X-o a-dca.At.! ) sobre os l-amitos.
Podem ser lamitos, localmente aparentemente laminados,
contendo lâminas írregulares de areias esparsas no sedimento, além
de raros seixos finos e grânulos provenientes do degelo ð,e ícebenga
sobre o lago.
Pequenas

ocorrer como camadas ou lentes delgadas (centirné
tricas a decimétricas) ou mesmo como camadas mais espessas de sil
titos e arenit,os muito f inos, silticos, com cLimbing )Lipp!,e.l (pran
cha 38) e lLippLø-drL.ú(la; podem intercalar-se com os laminitos.
Podem

Associadô a esses sedimentos finos podem ocorrer cama
das ou l-entes delgadas (Figura 108) de diamictitos maciços (lamitos

s ou arenitos conglomeráticos, IamiËicos).
A análise paleontológica para microorganismos calcãrios,

areno-cong lomerático

em amostras

desses sedimentos, não apresentou conteúdo fossilÍfe

ro.
!

acres

_L_L-

/

De ocorrência subordinada na secção, os arenitos

desta
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fácies caracterizam-se por uma textura d iamíctica, compond.o_ se por
areÌas grosseiras, mal- selecionadas, grânulos em abund.ância, raros
seixos finos, normarmente arredond.ad.os e matriz subordinada de si1
tes e areias muito finas. Exibem estratÍficações cruzadas acanafa
das e tabulares, em grande parte de dificiÌ observação.
Interpretação Ambiental
para as FácÍes If-4, II-5, II-6 e II-7
O conjunto de

litofácies descrito para a fácies II_6 é
tipico de sedimentação em fundo de lagos glaciais, seja na planí
cie de o ui.N1..L lx, seja na zona supragl-acial , os laminitos anterior
mente descritos são característicos de porções distais nesses la
gos e exibem grânuLos e seixos ',pingados" atestando a presença de
blocos de gelo flutuantes. euanto à periodicidade dos ritmos, se
anuais ou não, é difÍcil decidir. A literatura especÍfÌca sobre o
assunto também se acautela nesse tipo de definicão, uma vez que ê
de amplo conhecimento que variações outras (flutuações d.iurnas na
descarga de águas de degelo; mudanças na posiçâo de lobos deltaicos
principais no lago), que não unÍcamente as sazonais, podem influir
nesta ritmicidade. sendo ou não verdadeiros varvÍtos, os ritmos
refletem basicamente variações no suprimento detrÍtico. o suprimen
to mais grosseiro, de densidade maior que a do meio receptor (co¡
po d'água lacustre), flui como correntes túrbidas de fundo, chama
ð,as unde,tdX-oro por GUSTAVSoN (1975) . O material maís f ino,normalmen
te menos denso que a água do lago, penetra-o como um ovQh(Lou), per
manecend.o por longo periodo em suspensão na coluna d'água.
Variações, diurnas e sazonais, que aumenLem considera
velmente o suprimento, ou o rápido avanço do lobo deltáico, podem
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ocasionar a deposição de camadas ou rentes delgadas (Figura 0B)de
silÈitos e arenitos muito f inos com cl-ínbing^ e ,Lilltc !,¿ _ d.rLi()Í.A , Ln
terrompendo a sedimentação dos raminitos no rocal. o processo res
ponsável pelo transporte e deposição desses sedÍmenÈos é o mesmo
.1

admitido para as lâmÍnas claras dos ritmito s: undøn l1L-ctr{r.j . Em con.r i
ções de varÌações ainda mais drásticas no suprimento ou na progra
dação dos lobos (que podem estar rigadas ao simples

forneci-mento

de carga sedimentar pela corrente fluvial ou, mais compÌexamente , li
gadas a varÌações nos ajust.es isostático e eustático em perÍodos

interglaciais ou interestadiais) , ou ainda mais remotamente , graça s
a movimentos tectônicos de pequena monta,fruxos de.massa (d,øbú.t {Lctuul
podem atingir porções dist,ais nesses r-agos, deposÍtando corpos de
dianictitos.
A fácies II-7¡ dadas as suas caracterÍsticas texturais
e de esÈruturas sedimentares, é interpretad.a como depositada por
canais anastomosados de planÍcie de ouÍ.wa.th,
A fácies II-5, por sua vez, foi depositada por canais
fluviais mais distais na zona proglacial, provavelmente associado
à planfcie deltaica de del-tas lacustrinos ou mesmo na costa mari
nha .

Por outro lado, parece Iógico que depósitos glaciais,rìe
positados anteriormente, não tenham sido totalmerrte retrabaLhados pe
Las correntes fIúvio-glaciais

sobre el-es instaladas. os dia¡uicÈitos

da fácies fr-4 representam o registro d.o avanço glaciar dessa sedi
mentação.

Esse conjunto constitui,

portanto,

uma

associação de

zo

na progracia! de ttutwa-óh, onde sedimentos fluvÍais, lacustrinos e
deltaÍcos se intercalam. obvi-amente, faltam ai os termos interme
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diários entre as fácies identj.ficadas, o que é perfeitamente cor
preensivel, haja visto a descontinuidade nas exposições.
Observando-se o perfíl da Figura 9 no interval-o repre_
sentado pelas fácies rr-4, rr-5, rr-6 e rr-7, nota-se a ocorrência
de sequêncÍas de eoa,nt øníng -upu)a.)Ld", cuja repetição fomenta a con
cepção de que fenômenos cÍcricos ocorreram na história
deposicio
na1 desses sedimentos. Esses possiveis cicros sugerem periodos de
avanço do gelo, responsáveis pela graduaf granocrescência nos sed.i
mentos.

Embora mesmo as porções maj_s distais da planície
de outwa¿h sejam afetadas pelas fases de avanço e recuo de

glaciares, a interpretaçâo acima carece de dados mais concre
tos. rsso porque tar cicricidade pode ser o resultado de ¡r_
terações ocorridas no próprio ambiente deposicionaJ-, sem a in
ftuêncÍa de fatores externos. Assim é que, por exemplo, a c!
clicidade em sedimentos deltaícos pode ser gerada unicamente
por modj.f icaÇões na posição do distributário
principal, oca
sionando o abandono do robo principar e sua construção em
novo local-. No entanto, dada a intermitência reconhecida dos
eventos deposicionais em áreas afetadas por glaciações e a
espessura d.esses sedimentos (cerca de 170m) , torna-se mais pl-au
sivel a hipótese aventada anteriormente, retatÍva a fases gla
ciais e interglaciais.
2.

3. Secção Riversuf

A secção RÍversul constitui uma curta secção tïansver_
sat à r tararé- ftaporanga , ond.e ocorrem excelentes exposições d.e are
nitos f i-nos e muito finos, d.e características bastante peculiares,
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como será

visto adlante.
Embora esses arenit.os constituam

a Iitologia dominante
na secção, ocorrem também aïenitos de textura diamíctica, arenitos
conglomeráticos e conglomerados, subord.inadamente , a1ém de ritmitos compostos por alternâncias de folhelho e diamictito.
A análise faciológica destes sedimentos permitíu o reco
nhecimento de três fácies principaj-s e que serão descritas a seguir.
As Pranchas 16 a 20 correspondem a trechos da secçâo Ri
versul; a Figura 12 mostra grande parte desta secção.

Facies

R-1

Esta fácies ê composta por intercalaçôes plano-parate
1as, decÍmétricas (Prancha 164) , de ritmitos com predomínio da fra
ção grosseira (R-1a) e ritmj-tos com predomÍnio de finos (R-1b).
Os ritmitos R-'l a (Prancha 3C) são compostos por alternân

cias de diamictitos (arenitos lamítico-conglomeráticos ) , de espes
sura milimétrica a centimétrica, com lâminas de lamitos cinza. For
mam ritmos com contatos bruscos, nítidos. Seixos de graniÈos rchert,
quartzo, arenitos e de titicos de alto grau de metamorfismo estão
presentes nesses sedimentos, muitos deles constituindo seixos "pin
gados",. não restritos apenas às intercal-ações diamíctj-cas e, no ge
ra1. deformand.o as lãminas rítmicas i são, no geral, angulosos e fa
cetados, ocorrendo tambêm arredondados. Fragmentos de folhelhos ocorrem em abundância nos diamictitos, como resultado da erosão das
Iâminas lamiticas. Estas Iâminas são no geral macÌças, mas podem
exibir incipiente laminação muito fina; poucos grãos de areia podeÍt
ocorrer nesses lamitos.
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Na fácies R-1b predominam as lâminas de lamitos

cinza

que se alternam com râminas de arenitos ou de diamictitos. As de¡nais
peculiaridades são as mesmas já descritas para R-1a.
Os sedimentos da fácies R-1 são sedimentos várvicos, no
sentido de que podem ser depósitos formados por influência sazornl,

que as Iâminas diamícticas foram formadas por fluxos densos o su
ficiente para manter os clastos durante transporte, provavelmente
em

períodos de maÌor suprimento detrítico (verão glacial) , enquanto as Iâminas lamíticas formaram-se durante perÍodos de quiescên
em

cia. Atém disso, a nÍtida separação entre as l_âminas grosseira e
fina atesta a drástica alternância no suprimento ocoïrida periodicamente. Os fragmentos de l_amitos nos diamictitos são conseqüên
cia do poder erosivo do fluxo transportador desses s.edimentos. O
processo gerador das lâminas diamíctÍcas pode ser descrito como um
fluxo de características intermediárias enÈre debú,t [Low e corren

tes de turbidez, apresentando turbulêncía suficiente para erodir o
substrato. Fluxos deste tipo são designados por gLttcio gøn í-c LI-u"i U
(Low.t por GRAVENOR et alii (1984).
A presença de sej_xos "pingados"
¿;!¡¿þ¿5inais,
restritos aos diamictitos e deformando as lâminas rítmicas

-

não

evi-

denciam a presença de ieebøng,s sobre a 1âmina d'água que,durante

o degelo, Iiberam os cl-astos neles retidos. As partícul_as arenosas
enconÈradas nas l-âminas lamíticas podem ter sua origem ligada
ao
afundamento do material grosseiro existente nas lâminas diamícticas, enquanto as Lamas estão aÍnda inconsotidadas.
A variação de composição nos ritmitos, refletida nas af
ternâncías de bancos (decimêtricos) onde predominam os diamictitos
e bancos onde predominam os famitos, pode ser interpretada como re
sultante de periodos de menor ou maior austeridade no regime gla-

cia1.

A inexistência de dados pateont.ológicos específicos pC
ra os sedimentos desta fácies e mesmo para os depósitos adjacentes
dificulta sobremaneira sua identificação ambiental . Dessa forma, os
sedimentos da fácies R-1 são interpretados baseado principalmente

suas caracteristicas internas, cujas peculiarldades podem dar
una boa indicação do ambiente, e também no conÈexto evolutivo
em
em

que estão inseridos.
A perfeita ritmicidade nos sedÍmentos da fácies R_1 e
os confatos abruptos entre as lâminas finas e grosseiras evidenciprocessos distintos rel-acionados a sua deposição: os. diamictitos
são f ormados por f J.uxo s
e sobrepostos por material f ino de

am

^x,utL'Lq

suspensão, que se deposita em épocas de quietude na coluna d'água.

Tais feições são tÍpÍcas da sedimentação em ambiente Lacustre, uma
vez que os sedimentos finos em ambiente marinho, embora a deposi_
Ção aÍ também sofra um controle sazonal, têm um curto tempo de per
manência na coluna d'água, inibÍndo o aparecimento de riÈmos como
os descritos,
A fácies R-1 sÍtua-se logo abaixo dos sedimentos das fá
cies R*2 e R-3 na secção Riversul, sem contato fÍsico exposto,o que
dificulta o entendimento de sua relação com os sedimentos superio_
res. AIém disso, a existência de um alinhamento estruttrral de ..p]g
no de fal-ha entre êssas fácies (Figura 3), embora de rejeiÈo desco
nhecido, pressupõe um desvinculamento entre a gênese d.as mesmas.
Fácies R-2 e R-3
As fácies R-2 e R-3, dadas suas Íntimas relações de
nese, serão interpretadas em conjunto. A Figura 138 apresenta

se
o

79

perfil esquemático referente a estas fácies, conforme sucessão
servada na secçâo da Figura 12.

ob

Fácìes R-2
São areniÈos muito

finos a finos, c inza-c laros , contendo
menos de 10å de areias grosseiras, grânu1os e seixos finos, suban_
gulares a subarredondados, por vezes facetados, de composição Lito
lógica varÍada. Níveis delgados (centimétricos) de siltilos cinzaescuro são pouco freqüentes, apresentando-se erodìdos e
ttLpu¡t cX,a-^t.^.

formando

Esses sedimentos apresentam-se maciços (prancha 4À) ou
formando camadas (centimétrÍcas) de espessura irregular (prancha 4C)

deformados (prancha 4B). Tais deformações são o resulta
do de processos de a.Lun'¡t sofridos por esses sedimentos que se aou

mesmo

presentam dobrados, como pode ser visto na prancha 168. Diques clás

ticos tambén ocorrem nesses sed.imentos (prancha 48) .
Localmente¡ assocj_am-se a esses arenitos R-2 corpos ir
regulares de conglomerados e arenitos conglomerátj-cos, geralmente
bastante incl-inados (cerca de 300 de mergulho) (pranchas 4C,5A e 17) .
Esses congLomerados exibem matriz arenosa, com seixos
desde finos (predominantemente ) a grosseiros, subangulares a subar
redondados (raros facetados), de composição polimíctica (granj_tos,
cherts, gnaisses, quartzitos, rochas máficas, arenitos),apresentan
do também clastos intrabasÍnais de arenitos e diamictitos. A pran
cha 5A exibe um clasto de diamictito de cerca de 50/20 cm de secção
e.um de arenito fino de cerca de 2O/15 cm de secção.
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Facies R-3

A fácj.es R-3 é composta por corpos métricos de aïenitos
esbranquiçados, predominantemente finos., finos a muito finos e finos a médj-os (mais raramente) , bem selecionad.os, que se dispõem a
proximadamente pãralelos (Figura 12) e com suave inclinação (aproxi
madamente

30) para

N-NW,

Esses arenitos podem ocorrer em camadas prÍncipalmente

decimétricas, variando porém desde centimétricas (pranchas,lgqlgA,
B) , exibindo estratificações e tãminas espessas, plano-paraì.e las ,
localmente bem desenvolvÍdas (Pranchas 5Be 18), mas em muitos

sos incipiente ou

mesmo

ca

aparentemente maciças ao exame macroscópi

co (Prancha 194,8). Embora em alguns casos essas estratificações
possam ser seguidas lateralmente por vários metros no afloramento,
o exame de secções polidas revela j-númeras pequenas irregul-aridades nessas camadas, como pequenas escavações por corrente , formando
localmente (LuÍe nanbd, e suaves inclinações de lâminas. São comuns gradação normal e inversa-normal nestas lâminas. Localment,e,
laminações ou estratificações delgadas¿ ondufadas, formando n L¡c¡tX.ød,Li6Í.^ podem ocorrer. A associação dessas estruturas mostra fre
qüent.emente ciclos Ta¿b, Ta,b,c e Tb,c de Bouma,
Como pode ser visto. na Prancha 18, as camadas de areniÈo
podem aparecer suavemente onduladas ou mesmo truncadas por escavações de pequeno porte, fato este pouco comum nesses sedimentos.
Bastante comum é a ocorrência de camadas centimétricas
a decimétrÍcas, que se adelgaçam lateralmente, podendo mesmo desa
parecer e mostrando formas e dimensões.variadas (Prancha 20A, B) ;
são maciças e não exibem gradação. Em cortes aproximad.amente 1o!
gitudinais (NW-SE) exibem formas sigmóides (Prancha 204); cortes
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transversais

podem tomar formas d.e

lentes alongad.as (prancha 208) ,

quando de dimensões de

vários metros.
Lâminas de folhelhos são rarÍssimas entre as camad.as de
arenÍto. Mais l-oca 1i z adamente podem ocorrer corpos de arenÍtos fi
nos a muito fÌnos exibindo estruturas tipo c-LLubing.t -ni¡c¡c!-ot
,rip_
"
ytLø-d.n't(Í.t (prancha 5C) ; podem mostrar, ainda, delgadas intercala_
ções em que areni-tos em grad.ação se arÈernam com arenitos e silti
tos ínterlaminados e com arenitos ou sirtitos com raminações cruza
das (Prancha 5Ð).
Int,erpretação Ambientaf das Fácies R-2 e R-3
A associaçâo de estruturas sedimentares encontrad.as nos
depósitos da fácÍes R-3 e sua textura fina, relativamente homogênea

e bem selecionada, acusam processos de correntås de turbidez
responsáveis por sua gênese.

como os

A caracterização textural e a dominância de laminações
plano-parareras e de partes maciças nesses areniÈos coincÍdem com
a descrição da fácies turbidítica 82 de MUTTI & Rrccr-LuccH r (19721 ,
conforme modificações incorporadas por WALKER & MUTTI (1973, Fácies
82) e STEMERS & TrrrLMÀN (1981, Fácies B). Tanto raminações cruzad.as,

quanto marcas de escavaçâo por correntes e turbogtifosrcomo obser_

vados, podem ocorrer nesta fácies.

outras feições diagnósticas tam
bém identÌficadas nesses sedimentos são: razão areia/folherho erevad.a, poís que sucessivas camadas de arenito justapõem-se sem iJ¡ter
calações de folhelhos (arenitos "amalgamados,') , e tendênci-a a irre
gularidade na espessura das camad.as.
RÀVENNE

& BEGHIN(1983), num trabalho experimental sobre

depósitos (arranjo e composição de seus d.Íversos elementos) forma-

82

dos por correntes de turbidez, associam as fácies 81 e 82 de MUTTI
& Rrccr-LuccEr (19721à parte terminaL da unidade por eLes denomina

da

nct.rdívz, mais especificamente aos nÍveis de estruturas
de escape de água e formas de progradação, Estas últimas compõem
a parte superÍor da "barra maciça" e são interpretadas como resul
tantes de um fenômeno de progradação observado na fase (experimen
tar) de desacereração da corrente de turbidez, quand.o se defronta
ba-nnø

superfície de inclinação aproximadamente nuIa. As formas re
sultantes de ta1 progradação, com dimensões variando entre poucos
decímetros a vários metros, são chamadas por RAVENNE e BEGHTN(19g3)
de l Í tta"ti(ica-tío n,s obx.icluø.s e correspondem às estruturas sigmói
com uma

des anteriormente referidas para a fácies n-3.
Postas tais correlações, a aplicação dos modelos de am
p1a aceitação como os de MUTTI & RICCI-LUCCHI (19j2\ ou de NORMARK
(1978) para leques submarinos. no entanto, serÍa pouco provável pa

ra estes sedimentos.
O estudo de

fâcÍes turbidÍticas tem sido, via de regra,
relacionado a condições de águas profundas, especialmente na compo
sição de modelos para legues submarinos, ad.jacentes ao talude con
tinental-. No contexto de mares i¡rtracratônicos , entret.antoras águas
são pouco profundas e inexistem taludes de grande porte, Tais condições,. por sua vez, não são restritivas à deposição de turbiditos,
mas não condizem com

descritos

o desenvolvimento de reques submarinos

como os

modernamente.

É de conhecimento difundido que os processos d.e corren
tes de turbidez não se restringem a águas profundas, pod.endo ocor

rer

relativamente rasas, mesmo sem vÍnculação com decli_
ves acentuados. Esses depósitos, em inúmeras situações, podem mos
trar espessura e extensão signifÍcativas no regÍstro sed.imentar.
em águas
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Depósitos peculiares, formados por eventos turbul_entos em águas ra
sas, do tipo "tempestitos" e "inunditos cIássicos", são d.escritos
POr DELLA FÃVERA (1984}.

base na situação ambÍent,al- interpretada para os de
pósitos precursores à secção Riversul- na coluna sedimentar (fácies
Com

de planÍcie de

ct

utwa",sh

próxima a costa) , é de se esperar a

ocor

rência de sedimentos litorâneos, plat.aformais, de águas rel_ativa_
mente rasas, como a situação mais provável_ para sua deposição.
Entendendo-se a sedimentação Riversul como o

registro

de um marcante perÍodo interglacial , com o fornecimento de grandes
vol-umes de águas de degelo e alto suprimento detritico à bacia me
rinha, via canais fluviais de outwaah, pode se visualizar a cria
ção de condições de baixa salinidade em áreas, protegidas da costa,
onde as correntes de o utu)o"A lt penetrariam como fluxos do tipo hiper

picnal (fluxos muito densos). Dessa forma, grande parte da carga
Lrazída ã costa seria transportada em correntes de turbidez (junto
ao fundo) para porções mais distais, onde se acumularÍam. Neste ca
so, os depósitos resul-tantes apresentam grandê semelhança com tlìI
biditos de leques submarinhos, send.o possÍvet caracterizar-se as
mesmas fácies e modelos empregados para esses leques.
Modelos semelhantes, porém em situações ambj-entais

¿

versas, são descritos por BELTRAMI & DELLA FÃVERA (19771 , DELLA FÃ
VERA & ULIANA (19791 e DEL,LA FÃVERA (1980) e designados por depósi
tos de frente deltaica do tipo (Lqteh I (:Lu¿ch-tihe d¿LÍ.a dnon.t) ,
Os sedimentos da fácies R-3 sãor poís, formados pela de
posição de correntes de turbÍdez em frente dettaica do tipo (Lqteh.
Os depósÍtos da fácies R-2, associad.os, devem-se provavelmente a
períodos de maior suprimento, que ocasionaram situações de instabi
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lidade na sedimentação, provocando a liguefação e escorregamento de
grandes massas de sedimentos recém-depos itados , Estes depósitos pa
recem corresponder a fácies mais proximais, provavel_mente em rele_
vo relatÍvamente mais acentuado. Aí, ftuxos de gravidade, origina
dos em posições mais costej-ras e transportando clastos extra e intrabasinais, introduziram corpos conglomeráticos junto à fácies R_3.
Na análise de microfósseis calcários em amostras das fá
cies R-2 e R-3 não foi registrada presença de fósseis, à exceção
de uma amostra da fácies R-2, onde foram encontrados fragmentos de
prováveis espicuÌas de esponjas, sem nenhuma indicaçâo ambiental .
No entanto, as condições de formação desses sedimentos, abaixo do
nívet de ação das ondas, não se ajustam à deposiçâo em ambiente 1a
custrino de fundo, pois que aí é freqüente o predomÍnio de sed.imen
tos finos (folhelhos). Além disso, a espessura (cerca de 70m) des
ses arenitos reflete a possança de ambientes marinhos.
3.

SECçÃO

T

TAPORANGA-TAQUAR ITUBA

Serão aqui descritas as fácies diagnosticad.as nos aflo
ramentos existentes principalmente nas proximidades de Itaporangar

na rodovia SP-255, que lÍga esta cidade a Taquarituba. Al-êm destes,
alguns afloramentos do topo da secção ttararê-I taporanga e da anti
ga estrada I taporanga-Taquar ituba são aqui incorporados por apresentarem fácies correspondentes ao mesmo sistema deposicional_ defi
nido para a secção (Figura 2).
Serão também aqui abordados os sedimentos que compõem
uma pequena secção ao l-ongo da rodovia Sp-281, entre Itaporanga e
Barão de Antonina, gue se posicionam logo acima dos sedimentos da
secção I taporanga-Taquarituba .
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3.1. Principais Litologias
Constituem desde sedimentos muito finos, taI como folhe
l-hos e lamitos, passando por arenitos de texturas diversas, atê con
glomerados.

Os arenitos são as titologias

que predominam,

compond.o

aproximadamente 65å da secção. Podem ser arenitos finos e finos a
médios, Iimpos, quartzosos I com laminações cruzadas tipo )LilJpLe-

dnidf ,às vezes aparentemente maciços ou com estratificações planoparalelas, constituindo camadas (centimétrica até pouco mais de 1m

de espessura) que se interdigitam com folhelhos e lamÍtos.

podem

ser arenitos médios e médios a fínos, relativamente l-impos,quartzo
sos, exibíndo lamínações cruzadas ,
de zi¡tpLø-d)Li(JtA,estratif i
^¿Í^
cações cruzadas acanaladas de pequeno a médio porte e, localmente,
cruz.adas de baixo ângulo, compondo corpos espessos de até algumas
dezenas de metros. Podem ser arenj.tos médios a finos, quartzosos
a subfeldspáticos, geral-mente mal selecionados, com pequena porcen
tagem de matriz síltica, compondo normalmente ciclos ð,e {iníng upwa"4d e apresentando estratificações acanalad.as de pequeno e médio
porte, Iocalmente abund.antes cruzadas tabul-ares. Sãocomuns clmnneL.
tnga nesses sed.imentos ¡ parecendo constituir feiçôes erosionais as
sociadas a escorregamentos gravítac ionai s .. Arenitos médios a gros
seiros, imaturos textural e míneralog icamente , com grânulos ou mes
mo conglomerático, são de ocorrência restrita.
Quanto aos diamictitos, esÈes são praticamente ausentes
na secção, à exceção de certos lamit.os pouco arenosos, algunas pou
cas ocorrências de lamj-tos areno-congJ-omeráticos e arenitos imaÈu
ros, com matriz siltosa a lamítica e seixos esparsos, configurando
texturas diamÍcticas.

86

Os sedÍmentos finos, incluindo principafmente lamitos,

siltÍtos e arenitos mui¿o finos, siltosos, assim como folhelhos,
ritmitos (LaminÍtos) e lamitos arenosos, constituem cerca de 303
da secção. São em geral bioturbados e apresentam l-ocalmente sei
xos"pingados" . Quanto às estruÈuras sedimentares, estas são em gran
de parte obliteradas pelo intemperismo e/ou pela bioturbação (pene
contemporânea ou mesmo atual) que afetam esses sedimentos; mais res
tritos ocorrem laminitos plano-paralelos a ondul-ados ruípo e!,i-nbLngn Lp¡cLøt e n Lp,pt-e-dni(Í,.s
,

3.2. Descrição das Fácies e Ambient.es de Deposição
Com

base na composição I iÈofacio lógica , texturas e

es

truturas sedj-mentares, relações laterais e vertÍcais àos corpos Ii
tológicos, quando possÍveis de serem verificadas, e o arcabouço geo
Iógico que incorporam, foram identificadas cinco fácies principais
na secção I taporanga-Taquari tuba .
Trata-se de unasecção aproximadamente paralela ao ¿fníl¿e
deposicional da preÈérita bacia permocarbonífera, de tal sorte que
envolve pequena espessura de sedimentos (Figuras 9 e 144) . E,pois,
apropriada à caracterização das relações laterais entre fácies, en
quanto que as relações verticais, quando não verificadas a níve1 de
afloramento, podem tornar-se um tanto difíceis de seremdefinidas.
Entretanto, graqas à proximidade dos afloramentos e as suas 'dimen
sões, no geral extensos e espessos, foi possivel uma boa caracteri
zação das diferentes fácÍes, particularmenÈe no tocante as suas re
Iações mútuas, normalmente difíci1 de ser. atingida em trabalhos ex
clusivamente de superfície.
Assegurada por tais caracterÍsticas e corroborada por
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curtas secções transversais
trecho f inal- da secção Itararé_Ita
poranga; antiga estrad.a I taporanga-Taquar ítuba; trecho noroeste da
secção r taporanga-Barão de Antonina

foi possível a
de um modelo deposicional seguro para este intervalo.
Fácies IT-

-

elaboração

1

Os sedimentos desta fácies constituem uma espessa

seqüên

cia de siltitos e arenitos muito finos, sílticos, e mais raramente
lamitos, de cores cinza-chumbo guando frescos e castanho- anìarelados
quando alterados.
Os raros afloramentos que se apresentam sem intensa a¿
teração intempérica mostram o d.es envorvimento de lâminas de silti
to ou arenitos muito finos, siltosos, e de lamÍtos, truncad.as por

intensa bioturbação, de taL maneira que a grand.e maioria d.as exposÍções, já intemperizad.as, aparentam maciças, apenas muito local
mente permj-tindo perceber-se al_guma incÍpiente estratÍficação.

Noutros casos (prancha 3D), camadas centj-métricas a de
cimétricas de lamitos acinzentad.os, sem estruturas evidentes a inci

píente lamÍnação plano-para1ela, ocorrem intercaladas com camadas
delgadas (centimétricas) de sil-titos e areniÈos muito finos,silto
sos, esbranquiçados, exibindo ondulações tÍpo cX-ínbing, Localmen
te, sâo siltitos e lamitos apresentand.o feições de diapirismo e pos
síveis escorregamentos, a1ém da injeção de diques clásticos de are
nÍtos muito finos,
Os sedimentos da fácies IT-1 apresentam freqüenÈes co!

creções píritosas que aparecem limonitizad.as em exposições muito in
ternperizadasi muitas dessas concreções exibem lâminas de vitrênio
em seu

interior.

Também

são rocarmente comuns concreções calcárías.
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Seixos são raríssimos nesses sedimentos, porém sua

com

posição litológíca,totalmente alheia à unidade (seixos de rochas
ígneas, metamórficas e meta- sed imentares ), denuncia prováveI origer

a partir de íezbøttgt.

podem

ser facetados a arred.ondados , não uI
trapassando a dimensão de alguns centímetros. Devido à homogeneida
de do material em que se incorporam, graças à intensa bioturbação,
não pôde ser diagnostícada a deformagão de lâminas gue freqüentemente circundam os seixos "pingados".
A fácies IT-1 constitui a primeira ocorrência, na área
de estudos, reconhec idamente marinha. À fáunula de Itaporanga,des
crita por MEZZALIRA (1.956) em arenitos sÍltícos aflorantes às mar
gens do Rio Verde, nas proximÍdades da cidade de Itaporanga, é com
posta pelo bivalve Nucul-ana Limai MezzaLira n.sp. e pelo braquiópo
de Orbiculoidea cf. guaraunensis oliveira.
Conforme SAAD (j977\,
esses fósseis caracterizam uma biofácÍes de águas rasas ou de plataforma interna línnzn thzLd), No entanto, a anál-ise pateontoló
gica para microorganismos calcários, em amostras desses sedimentos,
não revelou conteúdo fossilífero.
O processo atuante na deposiçâo desses sed. imentos , dadas
as suas caracteristicas litológicas e de estruÈuras sedimentares,
deveu-se essencial-mente ao assentamento de particulas em suspensão,
em ambiente de águas calmas e baixa taxa deposicional (atestada pe
Ia intensa bioturbação no sedimento) .
.A fácies rT-1 corresponde a sedimentos prodeltaicos e de
e, embora pouco profundos, constituem a porção mais distal
^lLø.L(
da secção ora analisada. nsta fácies transiciona para sedimentos
folhelhóides da porção distal de baÍas costeiras (Fácies IT-2); am
bas ocorrem interdigitadas com sedimentos arenosos de barras dis
tais (Fácies IT-3; Pranchas 22 e 23A) .
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perfil da antiga estrada I taporanga_Taquari tuba exj-be
uma situação de suave coa-nszning upu)arLd (Figura 148) . Esta situa_
ção é reveLada por afternâncias de siltitos e arenitos muito finos,
siltosos, existentes ao longo da seqüência, sendo que ocorre grada
O

cionalmente um aumento da quantidade e granulometria

d.as areias (que

a ser finas no topo). Na base predominam sil-titos aparente
mente macÍços e bioturbados. para o topo aumentamas intercaÌações
de arenÍtos muito finos, sj_Itosos, e arenitos muito finos a finos,
exibindo cLimbLng.t e nip¡ct z-dní(fl.
Situação semelhante,em que
os sedimentos IT-1 transicionan a arenitos finos de fácies fT-3,
pode ser encontrada próxì-mo a Itaporanga, na pequena secção designada por S1 (Figuras 2 e 14C\ .
chegam

Fácies IT- 2

Esta fácies é composta por sedimentos finos, no geral la
mas, sob a forma de folhelhos, laminitos plano-paral-e 1os a ondul-a
dos, ou ainda como lamitos maciços ou folhelhóides¡ l_evemente are
nosos. Seixos "pingados" são relativamente comuns nesses sed.imentos.

perfil- da Figura 154 mostra uma seqüência com as prin
cipais varíações desta fácies. Na base são folhelhos lamíÈicos,
cinza-escuros a esverdeados, contendo seixos finos (centimétricos) ,
esparsos; bioturbações de penetração horizont,al_ são pouco comuns.
Acima ocorrem laminitos compostos por alternâncias rÍtmicas de la
mas, siltes e areias. Próximo à base, esta subunidade é composta
por lamÍtos lamÍnados (Prancha 68), passando gradac ionalmente a aI
ternâncias rítmicas e gradacionais de síltitos e lamitos,dispostas
plano-parale lamente, com raras intercalações de finÍssimas lâminas
O
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de arenitos.

Aqui são freqüentes pistas fósseis (prancha 6a),kriotur
bações horizontais e grande quantidade de seixos, grânulos e até
blocos, facetados a arredondados, de composição lito1ógica variada (arenÍtos averme thados , quartz i tos , granitos, gnaisses rrochas íg
neas máficas, quartzo) e que se apresentam deformando as

lâminas

superior e inferior que os envolve. A subunidade acima apresenta
laminitos plano-paralelos, rítmicos, de areias, siltes e lamas,com
passagem gradacional dos siltes para as lamas. Há, dessa forma, um
aumento de lâminas de areia que se tornam mais distintas nesses la
minitos (Prancha 7A,B), embora ainda fin í s s imas (submi l- im6trÍcas a mi
limétricas). É interessante notar que esses arenitos são finos,
mas apresentam boa percentagem de grãos grosseiros e grânulos, de
composição mineralógica variada.

A fração cascalho

também aquJ-ocor

re deformando as faminações (Prancha 7A); são comuns seixos centimé
tricos e grânulos, polimÍcticos, arredondados e facetad.os. As perfu
rações horizont.ais por vermes são abundantes nestes Iaminitos, res
ponsáveis por um sutil mosqueamento do sedimento (Prancha 7A,B). pa
ra o topo esses sedimentos tornam-se mais grosseiros, constituindo
aLternâncias rÍtmicas de siltitos (com fração argíl-a subordinada)
e arenitos muÍto finos a finos. Aqui os laminitos exibem ondulações do tipo eLimb íng - nípyt Le,.t e lLQtpX.e.- drLiÁÍ.l (Prancha 7C,Dl.,for
mando a,f^ (centimétricos a decimêtricos) que se intercalam com
^
outros apenas suavemente ondulados ou mesmo plano-paralel-os. As Iâ
minas sílticas são comumente milimétricas e, quand.o mais espessas
(até 1.5cm) , podem exibir gradação a lamitos. Os arenitos podem
constituir lâminas milimétricas, ou mais raramente centimétricas,
freqüentemente de conformação irregular, espessando-se na frente
( L¿ø ¿idø I dos ni¡t¡tX.ø-dttí(ta (Prancha 7D)r muitas vezes são ri
cos em matéria orgânica retrabalhada. Seixos"pingados" são pouco
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comuns nessa subunidade.

A fácles fT-2 pode ocorrer também sob a forma de l_ami_
tos, freqüentemente l-evemente arenosos, em muítos casos fofheÌhói
des. Corpos delgados de arenitos muito finos, sÍlticos, ou finos,
de conformação irregular, às vezes contorcidos em complexos dobra
mentos, podem ocorrer nesses l-amitos (pranchas 21 e 22);sej_xos er
ráticos podem ocorrer. Local-mente, lamitos levemente arenosos intercalam-se com camadas subhorizontais, decimétricas,de composição
dÍamíctica. São corpos pouco espessos, aproximadamente tabulares
(Prancha 21), de arenitos conglomeráticos, de matriz lamítica, con
Èendo desde seixos até matacões, angulares a arred.ondados, assenta

dos preferenc ialmente paralelos ao acamamento e com aparente orien
tação dos eixos maiores para N. Esses sedimentos pod.em ser sobre-

postos em contato abrupto por sil_titos a arenitos muito finos, si1
ticos, formando ,LLppX-ø- dlLí /il^ (prancha 6C,D) .
Esses lamitos, de caráter mais localizado comparado ãs
demais Iitologias

da fácies IT-2, foram depositados essenciaLmente
por assentamento e mesmo fluxos de lama, resul-tando num aspecto ho
mogêneo e maciço deste material. As lentes de arenitos
deformadas, incorporadas nesses sed.imentos, são o resultad.o d.o d.estacamen
to de I a"nd- pit-X,o w.Á por processo de sobrecarga de arenitos sobre
jacentes e concomitante liquefação de lamas subjacentes, por exces
so de pressão de poros, permitindo seu afund.amento (pïancha 22);quan
do exibindo d.obramentos convolutos, parecem ser o resultad.o
de

6.Lunp' de arenitos muito finos que se interdigitam lateralmente
com esses sedimentos. Situação intermediária entre fluxos de lama
e correntes de turbidez de alta densidade (fluxos Eipo
)resul_
^Lu.inq
tou na deposição de níveis conglomeráticos nesses lamitos (prancha
21), formados em conseqüência de eventos d.e maior suprimento de
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cl-ásticos grosseiros, provavelmente associados a fases
mais intenso de glaciares próximos.

de

dege

Io

A seqüência de folhelhos e laminitos, descrita anterior
mente para a fácies IT-2 (Figura 15A) , reflete uma situação de gra
nocrescência ascendente. Os fol-hel-hos, mais profundos, foram depo
sitados em águas calmas, essencialmente por assentamento de partí
cul-as em suspensão na coluna d'água. Esses fofhelhos exibem delga

das (centimétricas) intercalaqões de arenitos fínos que se espessam lateraf e verticalmente; são areniÈos da fácies IT-3 que se in
terdigitam aos sedimentos dlstais da fácies IT-2. Esses fol_hel-hos
são sobrepostos por l-aminitos plano-paralelos , formad.os por proces
sos combinados de assentamento de suspensão e undøn [l,or,tt,s e contribuição de ícøbøngl, como será discutido mais detalhadamente a
baixo. Estes sedimentos transicionam a laminitos de litologias mais
grosseiras (siltitos e arenÍtos muito fjnos e finos) para o topo,
onde os e!-imbing - ni¡cpX.ea e Lipp l,¿ - d/LL6i.^ evidencíam o surgimen
to de processos de tração em ambiente de baixa energia, associados
a quantidades consideráveis de materíal de suspensão. A variação
granulométrica e de estruturas sedimentares refletem, aí, a transi
ção de um ambiente de água relativamente profunda para uma lâmina
drágua mais rasa. A freqüência de bioturbações horj-zontais, especi
almente nos laminitos plano-para lefos , evidenc iam quietude e baÍxa
taxa deposicional no ambiente.
craças à relação de interdigi tamento lateral entre as fá
cies fT-2 e IT-1 e às características texturais e de estruturas se
dÍmentares apresentadas por esses sedimentos, eles são aqui interpretados como depositados em águas costeiras pouco profundas a ra
sas de baía interdis tr ibutária .
As demais fácies desta secção constituem o arcabouço de
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del-taico ao qual a fácies IT-2 está vinculad.a. Este SIS
tema prograda sobre sedimentos marinhos da fácies IT-1 que,por sua
vez, passa l-ateral-mente aos sedimentos da fácies IT-2.
Outro aspecto que não pode ser neglÍgenciado, é o d.as
feições glaciais associadas a esses sedimentos. Seguramente,os pro
cessos responsáveis por sua deposição e as varíações no suprimento
detrítico foram afetadas s ignif icat ivamen te pela existência de gla
ciares próximos. Localmente, geleiras deveríam atingÍr a costa,pro
piciando o aparecimento de icøbengl, responsáveis pela deposiçãode
um sístema

seixos "pingados" em meio aos lamj-nÍtos. Neste caso, possivelmen
te não se tratavam de calotas de gelo de grande porte, uma vez que
a pouca espessura da lâmina d'água não permitíria o co"Lving de
grandes blocos de ge1o. É possíve1, ainda, que parte dos seixos
"pingados" sejam provenientes de gelos sazonais formados na costa
e que, penetrando a baÍa como blocos erráticos carregados de casca
thos costeiros, depositavam sua carga no periodo de verão.
Como já vísto acima, as camad.as de diamictito intercala
das em lamitos arenosos têm sua origem relacj-onad.a ao grande apor
te de sedimentos trazido pela geleira e despejado na costa, direta
mente através de túneis subgtaciais ou Índiretamente por rios for
mados por água de degelo, provenientes da planÍcie del-taica. Nesse
contexto, de uma ou outra maneira, em maÍor ou menor escala, todos
os sedimentos da fácies IT-2 foram afetados por uma glaciação pró
xima

,

À primeira vista, os ritmitos laminados descritos ante

riormente parecem constituÍr varvitos, dadas a sua ritmicidade

e

presença de seixos "pingados". Depósitos gIácio-marinhos caracte

rÌsticamente não apresentam ritmÍcidade marcante, fato que é nor
malmente atribuído a três fatores principais: a) a água de degelo,ne
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nos densa que a água marinha, forma um f l-uxo sobre elardispersand.o
os sedimentos por uma área muito extensa; b) as argilas, ao entra
rem em contato com a água sal ina , Èornam-se floculadas,comportando_

se h idrodinamicamente como siltesi

e c) o ambiente marinho costu
ma ser afetado por vários tipos de correntes, reduzindo consid.era
velmente a influência sazonal do suprimenÈo detrítico.
No entanto, sâo reconhecidos varves em ambientes de águas salobras, isso porque os fatores a e b podem ser bastante
reduzidos neste caso: os varves formados mostram mistura de argila
e silte, tanto nas lâminas maÍs grosseiras (mais siltosas) e nas
mais fÍnas (mais argilosas), sem uma separação nítÍda das frações
silte e argila. O fator c, por sua vez, pode ser também subestima
do quando se trata de ambiente de águas cal_mas, protegido de agent.es marinhos mais fortes. Tais caracterÍsticas podem ser reunidas
num ambÍente costeiro de baías interdistributárias.
Naturalment.e, esse mar paleozóico, transgredindo uma ba
cia intracratônica, não pode ter sua débil energia comparada à atuant.e nas costas de mares abertos atuais. Dessa forma,e lembrando
que as baías interdí s tr ibutár ias constituem normal_mente áreas mais
protegidas na costa, uma vez que se local_izam entre distribut.ários
que progradam mar adentro, conclui-se que esse ambiente pode aprg
sentar a quietude necessária para a sedimentação de ritmitos. euan
to à salinidade da água, esta pode ser sensivelmenÈe reduzida pelo
alto afluxo de águas de degelo, diretarnente de geleiras na costa ou
pelas correntes fluviais que d.esembocam nas proximidades.
Obviamente, tais caracterÍsticas favoráveis à deposição
de sedimentos rítmicos lvctnve,-X-ilzø døpcttiÍ.r ) só ocorrem em uma
área pouco extensa, próxima å costa. Corn o aprofund.amento da lâmi
na drâgua e o distanciamento da costa, os sedimentos passam grada
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tivamente a lamas (sem separação de silte e argila) Iaminadas e fi
nal-mente a lamitos maciços ou folhelhos. Tod.a essa variação pode
ser notada nos sedimentos acíma descritos,

outro aspecto a ser levantado diz respeito à varia_
ção anuar ou não na deposição d.os ritmos em laminitos ou v&4v e.- LLIzQA literatura sobre depósitos glaci-ais lacustres (GUSTAVSoN,
Um

^ødime.nt,L.

1975;

EDWARDS,

1978r REINECK & SINGH, 1980; BOULTON &

DEYNOUX,

1981) mostra a dif icul-dade em se decidir sobre tal rigÍdez no pro
cesso de deposição desses sedímentos várvicos, uma vez que vários

outros fatores podem ser responsáveis pela variação no suprimento
detritico.
E certo, porém, que em grande parte a sedimentação vár
vica, assim como toda sedimentação na zona proglacial , é o reflexo
do maior ou menor suprimento durante as estações de verão e Ínver
no glac j-aÍs. Assim, a inffuência sazonal faz-se sentir nos sedi
mentos da fácÍes IT-2, mas não se pode afirmar que cad.a ritmo nos

laminitos seja o resultado da sedimentação anual .
A sedimentação de pares rítmicos em lagos glaciais
(GUSTAVSON, 1975; GUSTAVSON et atii,
1975; EDWARDS, 1978) é o re
sultado da formação de uma corrente de densidade sob a lâmina d'água
do lago (undøn[X-oø\ durante o verão, deposiÈando as lâminas maÍs
grosseiras (muitas vezes exibindo várias gradações ou laminações
cruzadas), completando-se com a deposição de argilas de suspensão
durante o inverno. Em áreas não alcançadas por undQ.tLóX.ow^, ê de
se esperar que só ocorra deposição de suspensão, formando-se argi
J-as mecÌças.

Nos lamínitosora estudados não ocorre uma separação nÍ

tida entre as frações silte e argila e, embora haja uma gradação
da fração mais grosseira para a maj-s fina, em ambas partes ocorre
mistura de silte e argila. Nítida separação ocorre apenas entÌe Iâ
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minas s i l-to-argilos as e lâminas de arenÍto.

processos formado
res desses sedimentos podem ser interpretados da seguinte maneira.
Os arenitos no topo da seqüência, onde são mais espessos e ondula
dos, são formados por correntes de densidade de f undo ( undøttdt-otttl '¡ .
Os sedimentos siftosos que se al-ternam com esses areniÈos formam co
mo que dnct¡ce.t ("telhas") depositados essencialmente por assentamento de suspensão, associado a incipente tração. Na Prancha 7C,
D pode-se notar que tanto na parte anterior ( .6to^^ .tíd¿ l, quanto
na parte f rontal ( .Lø¿ ¿idø \ dos c,Línbingt e n Lp¡cL,z- dt L(ta as Iâ
minas siltosas exibem praticamente a mesma espessura. Na verdade,
o drLilùt exibido pel-as ondulações nestes laminitos deve-se basica
mente à mígração das lâminas arenosas, uma vez que as lâminas sil
tosas apenas as recobrem, tomando conseqüentemente a sua forma.
No caso dos laminitos plano-paralelos, as laminações rít
micas gradacionais de siltitos e lamitos formam-se pelo assentamen
to de ova,¡L6!,ou)A, enquanto os arenitos são trazidos por
undøn[!,owd . Devido à relativa salinidade das águas da baia, a água de
degeto aí introduzida, embora contendo uma maior carga sedimentar,
pode apresentar uma densidade aproximadamente igual- ou pouco infe
ríor à da água salobra. Os sedimentos mais grosseiros no geral são
depositados próx.imo à cosÈa, enquanto os mais finos (siltes e argj-Ias) são introduzidos na baía como ínfendlowa e ovùLóLou)^. Estes
úl-timos são, portanto, depositados por assentamento, após um tempo
de permanência na coluna d'águarque vaÍ depender do comportamento
hidrodinâmico das partículas em suspensão. Devido a uma parcial flo
culação. das argilas nas águas sal-obras da baÍa, sil-tes e argil-as as
sentam conjuntamente, sendo que os maÍs grosseiros (siltes
mais
grosseiros e flocos maiores de argila) depositam-se primeiro, decrescendo paulatinamente a granulometria (siltes maÍs finos e flo
Os
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cos menores de argila) , o gue proporciona a formação de laminitos
gradacionais. Parte da fraçâo arenosa pode constituir fluxos de
densidade de fundo ( undøndlowÁ ) , atingÍndo áreas mais distais on
de se intercalam com os l_aminitos gradacionais. No entanto, essas
râminas arenosas diferem grandemente daqueras existentes no topo da
sequência, não só por sua espessura mais fina ou por não apresentar

ondulações, mas principalmente por apresentar uma fração de arej-as
finas e muito finas juntamente com areias grossas e grânuros de com
posição variad.a- rsso parece indicar que ao menos parte da fração
mais grosseira é proveniente de deposição a partir de degero de bfo
cos de gelo flutuantes sobre a baía.
A ocorrência de matéria orgânica nos arenitos, como des
crito anteriormente, é o resul-tado do retrabarhamento de vegetação

existente na planícíe costeira.
Os sedimentos da fácies IT_2 são, portanto,
depósitos
costeiros de baías interdistïibut.árias, onde f olherhos I ¡t rto dø!-Í.a-íc ba-q rha"!,et )
e lamitos arenosos constituen normalmente as porções
mais distais e os laminitos ondurados de sirÈitos e arenitos muito
fínos constituem a porção proximal- dessa fácies.
A fácies rr-2,
assim como a rr-1 , interdigit,a-se com sed.Ímentos de barras distais
(Prancha 22). Numa situação de lâmina d'água bem rasa, interdigi
ta-se com sedimentos de barras de desembocadura (Fácies rr-4; pran
cha 24). Neste caso, formam pequenos corpos lenticulares de silti
tos com /Lipp!-¿ drLíót¡ em meio a camadas de r-amitos bioturbados,
provaveLmente constituindo pequenos espraiamentos d.e leques
de
crLQ.v&^^8, que avançam sobre lamas bioturbadas da área

butária.

Ínterdist.ri

situação proximal, sed.imentos de barras de de
sembocadura avançam sobre lamitos arenosos, folhelhóides, de área
interdi st.ributáría (prancha 26A) .
Ta¡nbém numa
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Fácies fT- 3
No geral são arenitos finos e finos a médios,de seleção

regul-ar a boa, limpos a pouco siltosos, quartzosos, de cores bran
cas a amarelo-claras.
Nas porções mais distais,

formam corpos aproxÌmad.amente

tabulares (Prancha 234) , outras vezes lobados com topo plano e ba
se convexa, irregular (prancha 22) e com marcas de sobrecarga. Es
tes corpos apresentam-se, no geral , inclinados (média de 5oNW¡,acu
nhando-se distalmente e intercalando-se com siltitos,
arenitos mui
to finos, siltosos (Fácies IT-i; prancha 23A),e folhelhos (Fácies
IT-2¡ Prancha 22¡ Figura 154) . O contato com esses sedimentos é,
via de regra, abrupto, sendo que apenas restritamente notam-se fei
ções de erosão basal. Apresentam abundância em l-aminaçôes tipo
ni¡t¡tt-ø- dzidt (Prancha 8A,B) e, menos desenvolvidas ,l-aminaçõe s pla
no-parale1as. Loca1ment.e, esses corpos podem apresentar-se contor
cidos por complexos dobramentos devidos a e scorregamento s ; noutros
casos podem apresentar-se deformados por movimentos diapÍricos

de

lamitos subjacentes, os quais podem incorporar almofadas destaca
das desses arenitos (Prancha 22).
Os sedimentos arenosos da fácies IT-3 constituem a pol
ção mais distaL da frente deltaica, aÍ Íntroduzidos por correntes

de densidade, provavelmente em períodos de maior suprimento na por
ção proximal (barra de

s IT-4).
A constatação de abundantes laminações nípple-dzi(t
nesses sedimentos, associada ao fato de que o contato com os folhe
thos sotopostos é quase que exclusivamente não-erosivo, são indica
dores da baixa capacidade tracionaf dessas correntes. Tal caracte
ristica deve-se muÌto provavelmenLe ao baixo declive deposicional
de

sembocadura-fác ie
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da bacia à época da deposição. AIém dj_sso, o corpo d'água receptor, graças ao fornecimento de grande guantidade de materiald.e sus
pensão, proveniente de águas de degelo glacial-, e a sua própria sa
linidade, provavel-mente apresentava uma densÍdade refativamente e_

levada, atuando como um agente desaceLerador da correntede fundo.
Na porção frontal dos arenitos desta fácies, onde ocor
re a passagem para os sedimentos finos prodeltaicos, são freqüen
tes os escorregamentos provocados pela quebra no declive deposicio
nal, uma vez que é aÍ excedido o ângulo d.e repouso d.os sed.imentos.
Noutros casos, o retrabalhamenÈo da carga sedimentar tra
zida pelos distributários, por agentes marinhos, proporciÕna a reti
rada da fração mais fina desses sed.imentos, redepos itando-os adja
centemente na frente. das barras de desembocadura, São arenitos fi-

nos a muito finos, às vezes lamít,icos, cujas estruturas sedimenta

res originais aparecern normalmente destruídas por movimentos hj_dro
pIásÈicos. A sobrecarga causada pelo avanço da carga fluvial- por so
bre esses sedimentos finos pode provocar fenômenos de liquefação nes
ses depósitos, com subseqüente movÌmento ascensional e a formação
de estruturas diapÍricas que se injetam nos arenitos proximais da
barra de desembocadura (Prancha 8C).
Os sedimentos arenosos de barras distaÍs interdi gitaÍr-se

piodeltaicos e plat,aformais das fácies IT-1 e 2,com
pondo a porção mais profunda da frente deltaica do Sistema ftaporanga. Acima, gradam a sed.imentos proximais de barras de desembo
cadura de distributário del-taico ou Íntercalam*se com sed.imentos d.e
com sedimentos

baía

.

jâ visto anteriormente, no item sobre a fácies IT-1 ,
sedimentos prodeltaicos passam gradativamente a fácies de barras
Como

distais para o topo(FÍgura 14).
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Fácies IT-4

Esta fácies é constituída essencialmente por arenitos mé
dios e finos a méd-ios, subarredondados a bem arredond.ados,de sefe
ção regular (contendo fração subordÍnada d.e areias muito finas) a
boa, quartzosos a subfeJ-dspáticos, apresentando-se sempre com co-

res claras, amareladas, esbranquiçadas ou rosadas.
As estruturas sedimentares, às vezes pouco nitidas, ocor
rem com relativa freqüência e diversidade. São comuns laminações
cruzadas e cruzadas acanaladas de pequeno a médio porte que, loca]
mente, podem constituir uma seqüência vertical- especÍfica,ou seja,
as laminações cruzadas na base, sendo sobrepostas por tno ughÁ , aI
gumas vezes preenchidos por laminações cruzadas. Também ocorrem cru
zadas de baixo ânguJ-o e
de ttí¡t ¡t X-ø - dní df cn o ¿ ¿ - !,a.mínatio n.t
^¿Í.a
Esses sedimentos (Prancha 24) representam a parte proxÌ
mal da frente deltaica, adjacente à planÍcÍe deltaica, cuja influência não raro se faz sentir. A carga sedimentar trazida peJ-os ca
nais distributários atê sua foz é ai depositada pela perda de com
petência da corrente fluvÍal ao defrontar-se com a energia marinha. Agentes marinhos se encarregam do retrabalhamento desse mate
riaL, retirando a fração mais fina e red is tribuindo-a para as porções mais distais. Em consegüência, os arenitos das barras de desem
bocadura são frequentemente lÍmpos e arred.ondados, embora o bom se
lecíonamento da fração areia seja, em muitos casos, mais o reflexo
da carga sedimentar fluvial original que do desgaste e seleção hi
dráulica em ambiente maïinho.
craças ao processo de expansão da planÍcie deltaica(pro
gradacão), a corrente fluvial avança sobre os depósitos de barra
de desembocadura. Com o contÍnuo assoreamento, a área interdistri
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butåria adjacente ãs barras torna-se bastante rasa, incorrend.o numa
substancial diminuição da ativÍdade marinha sobre elas. Intermj.ten
temente depositam-se aÍ siltitos e arenitos muito finos, sÍIticos,
com lâminas e ,Lipup cla"^ t.L de lamitos e pequenas lentes
arenosas
(Prancha 9A) , refletindo a grande variação de energia no meio. A
sedimentação fina é atribuída ao ambiente de baías interdistributá
rias ad j acentes , enquanto os ni¡cu¡c c!,a..t f..ó constituem as primeiras
feições erosivas da corrent,e f l-uvial que se aproxima. Como pode ser
visto na Prancha 98, esses depósitos formam corpos delgados (centj¡nétricos a decÍmétricos) que aparecem intercal-ados aos sedimentos d,e
nout.h b0"/L^. Obviamente, a instalação da planície del-taÍca sobre
as barras pode ser relativamente rápida, dependendo de diversos fa
tores, entre eles a taxa de suprÍmento ctástico¡a Èaxa de compacta
ção dos sedimentos, a taxa de subsidêncÍa da bacia prôximo à foz e
a taxa de desvio dos distributários.
Nos sedimentos acima referi
dos, a aproxj-mação dos sedimentos f luViais é ref letida pelo coazu¿n
ing u¡cwand. que ocorre nesses sedimentos de barra. craças, pro
vavelmente, à subsidência da costa e/ou a pequenos desvios no die
tributário principal, a sedimentação rasa de áreas interdistributárias é substituída vârias vezes pelos depósitos de barra, sem a
instalação definiÈiva (no local) do canal fluvíaI.
L.,ocalmente, os arenitos desta fácies ocorrem mais imatu
ros textural-mente. Pod.em ser arenitos finos a médios, regul-ar a mal
selecionados (matrÍz de sil-tes), com porções mais finas (arenitos
finos a muito finos) ou, noutras vezes, contendo uma fração mais
grosseira de areias grosseiras e muÍto grosseiras e grânulos, até
pêquena porcentagem de seixos. Quanto às estruturas, pode-se dis
tinguir localmente cruzadas tabulares de baixo ânguloi porém,obser
va-se que feições de deformação hidroplástica estão invarÍavelmen
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te associadas a esses corpos, mascarando ou mesmo d.estruindo as es
truturas orÍgÍnais,dando o aspecto d.e falsos pranos de estratifica
ção irregutares, como pod.e ser visto nas pranchas gD e 26A. Na pri
meira pode-se notar um espesso dique crástico cortando esses sedi
mento s .

As texturas e estruturas nesses sedimentos mais imatu_
ros revelam uma erevada taxa d.e suprimento detrítico,
impossibili

tando

e bom selecionamento da carga sed.imentar trazid.a à
foz do distributário, associado a uma grande quantidade de água,
fatores de desequilÍbrio no sistema. guando a taxa d.e fornecimen
to de sedÍmentos é arta, o acomod.amento d.a carga gera freqüentemen
te declives deposj_cionais íngremes a sua frent,e, o que, associad.o
r.¡n arnplo

ao peso da água que satura os poros, pode ocasionar fregüentes des
1izes, com liquefação dos sedimentos aÈingidos e conseqüente des-

truição de suas feições primárias
A fracão grosseira nesses sedimentos ref l_ete a proximi
dade da sedimentação f luviar- na planície dertaica, em conjunção com
al-to fornecimento de c1ásticos grosseiros. Tat situação pode estar
rel-acionada à continua aproximação da frente glacial gue se faz sen
tir cada vez maÍs forte para o topo da secção.
Os sedimentos de barras de desembocadura são substitui
dos por sedimentos fluviais acima e transicíonam a barras distais
abai-xo; interdigitam-se com sedimentos de áreas interdi stributár i
as (Pranchas 24 e 26Al .
Fácies IT-

5

São arenitos esbranquiçados de granuÌação mêdia e fina

a nédia, regular a muito mal selecionad.os, contend.o desd.e areias
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muito finas a grosseiras e local-mente areias mu.ito grosselras e grâ
nuJ-o s, subarredondado s a arredondados, no geral_ subfeldspáticos a
feldspáticosi formam ciclos métricos de granod.ecre scênc ia ascend.en
te, passand.o a arenj-tos finos e finos a muito finos, regular a malsel-ecionados, contendo fração subordinada de grãos médÍos, às vezes sílticos, também feldspáticos e subfeldspáticos.

A Figura 158 mostra um perfil

característico dessa fá
cies, com as seqüências de dLníng ulrwo"Ld e as estruturas sed.imen
tares associad.as. São comuns cruzadas tabulares (prancha 9C) eaca
naladas de pequeno (Prancha 104) a médio porte (prancha 108) e tam
bém estratificações plano-paralelas. No topo de algumas seqüências estão preservadas camadas delgadas (centimêtricas) de l-amitos
e/ou siltÍtos com laminações cruzadas. Lateralmente a esses areni
tos podem ocorrer corpos tabulares (centimétricos a decimétricos)
de silÈitos e lamitos com intercalações de arenitos siltosos (Fiqura 10C).
Às estruturas sedimentares observadas nos sedimentos da
fácies IT-5 d.enunciam, quase na sua totalídade, condÍções de re9À
me de fluxo inferior e processos tracionais de transporte. Tais es
truturas e a relativa imaturidade textural e sua variação na verti
cal ( granodecre scênc Ía ) diagnosticam depósÍtos de canais fluviais,
associados l-ateralmente a sedj-mentos finos de transbordamenÈo e pro
váveis depósÍtos de rompimentos de díques marginais (arenitos i¡ter
calados nos sedÍmentos finos). No topo de cada ciclo sedj-mentar,
quando não erodidos por eventos subseqüentes, são preservados depó
sitos de topo de canal, formados durante períodos de cheia.
Esses depósitos correspondem à sedimentação de distribu-

tários da planicie deltaica que progradam sobre os sedimentos
barra de desembocadura.

de
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Os sedimentos desta fácies, no entanto, exÍbem al_gumas

peculiaridades que,apesar de fator de maior complexidade na gênese
desses depósit.os, ajudam a elucldar o contexto ambiental_ existente
à época da sua deposição,

feição que chama a atenção nesses depósitos é a ocor
rência de grandes chz"nnøt-íng^, invariavefmente associad.os a por
ções maciças do sedimento (pranchas 9D e 25). São comuns também
superfícies de estratificação não muito planas e sem grande conti
nuj-dade Lateral (Prancha 25). Outra feição peculiar pode ser nota
da em algumas estratificações cruzadas acanaladas, como a d.a pran
cha 108, onde os estratos individuaisrque chegam a ter 4cm de espessura, mostram gradação de arenitos a siltitos. Todas essas fei
ções indicam basicamente dois fatores: grande quantidade de água no
sistema e alta taxa de suprimento detritico.
Como será visto nos ítens subseqüentes, a presença do
gelo se faz sentir ainda mais nitidamente nos sedimentos sobrepos
tos à fácies IT-5. Aqui, no entanto, a presença d.as geleiras é fe
nôIn,eno consumado, jogandc sed.imentos e desembocando grande volume
de água de degelo próximo a planície del-taica, Conseqüentemente ,
nestas condições não se pode admitir a existência d.e uma planície
del-taica com as características comuns às estudadas em deltas recen
tes. Logo ã frente do corpo da geleira, o grande volume de sedi
mentos deve t,er desenvolvido um relevo mais acentuad.o, relativamen
te próximo à planície deltaica, que é gradativamente invadÍda peIos leques de o uÍ.w(L4lL. Logicamente, concomitante à deposição da
fácies IT-5, em áreas adjacentes na costa, gel_eiras poderiam atingir as águas marinhas (Fácies IT-6). Os sedimentos da fácies IT-5,
entretanto, foram depositados por canais fluviais numa planície de1
taica onde, devido ao el-evado suprimento detrítÍco, grande volume
Uma

_l
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de sedimentos entulhava os canais e sua foz, formando grandes bar
ras aluvials. Uma vez que a pouca declividade da costa não pode
ria dar conta de liberar rapidamente esse material_ para juzante, a
grande quantidade de carga sedimentar jogada rapÍdamente sobre a
planicie deltaica (especialmente em picos de degelo) ocasionava,
continuamente, excesso de peso sobre os sedimentos subjacentes re

depositados. AuxÍliado pela grande quantidade de água gue ag
mentava o peso e facilitava o movimento intergranular, os sedimen
tos entravam num processo de liquefação e deslizavam pelos lados Ín
gremes dos depósitos. Tais deslizes provocaram a formaçãode super
ficÌes de erosão acanaladas (channøtíng.t ) ; devido ã liquefação e
subseqüente deslize em que os sedimentos perderam o equitíbrio ori
ginal entre as parÈículas¡ as estruturas primárias foram toÈalmen
te destruidas (arenÍtos maciços) ou parcialmente deformadas (estra
cém

tificações irregulares) . Fel-j-zmente, muitas feições e estruturas
primárias foram preservadas, permÍtindo a interpretação da origem
desses sedimentos. Dentre estas, algumas estruturas, como a mostra
da na Prancha 108, evidenciam uma situação singular: a tração en
volvida no processo ê caracterizada pela estrutura acanaladai os
estratos individuais, exibindo gradação e espessura pouco comumrre
vel-am o enorme volume de material em suspensão nessas correnÈes.
Resumindo, subseqtientemente à transgressão marÍnha i¡
terglacial do She,[d Itaporanga (Fácies Il-1 ), ocorre um continuo avanço
glacÌaI , alca.nçando seu máximo no topo da secção, quando os glaciares
costeira, atingindo mesmo o ambiente marinho (Fácies rT-6).
ou
Com o estabelecÍmento da frente glacial na costa,estacionária
em gradual movimento i" tuÈro.""so, adiciona-se ao elevado forneci
mento de material detritico un forte incremento no volume de águas
de degelo, formando correntes caudalosas que derivam do corpo das
invadem a zona

Ìt
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geleiras que se aproximam.
Facies rT-

6

As fácies IT-6 e IT-7, embora não ocorram na secção Ita
poranga-Taquar ituba , são aqui tratadas por constituírem depósitos
próximos e (Lateralmente) parcialmente equivalentes à fácies IT-5

(Figura 9).

São sedimentos cujas exposições aparecem ao longo de
um trecho de secção entre Itaporanga e Barão de Antonina (Sp-2g1;

Figura 2).
A variedade lito1ógica ê grande nos sedimentos da fácies
fT-6: desde dìamictitos, congLomerados e arenitosmal selecionad.os,

até sil-titos e arenit,os muito finos e finos.
Os diamictitos constituem a IitologÍa domj-nante, varian
do de lamitos arenosos con seixos (centimétricos e d.ecimétricos) e
grânulos, polimícticos, subarredondad.o s , a arenitos finos a mêdios
(predominantemente), lamÍtìcos, com características similares para

a fração grosseÍra. ou seja, ta1 variação refere-se à quantidade
de lama no sedimento, sendo gue num mesmo afloramento é possÍvel
verÌficar-se a passagem gradual de um para outro, sem contatos d.e
finidos. Esses sedimentos estão localmente acamados e d.eformados
por sobrecarga de sedimentos superioÌes (prancha 26C); também 10cal-mente podem ocorrer fracamente laminados, passando lateralmente
a intercalações milimétricas a centimétricas de siltitos ou areni
tos muito finos com lamitos arenosos (laminitos s iltito*diamictiÈo
sem ritmicÌdade definida).
Sil-titos, arenitos finos e muito finos,
mal selecÍonados (com' fração mais grosseira subordinada, até raros
seixos) , exibindo laminações cruzadas e localmente cruzad.as acana
ladas de porte mêdio, são relativamente co¡nuns nesses diamictitos,

\l
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formando corpos lenticulares.

ArenÌtos fino a mêdio, mal selecionados, arenitos finos
e muito finos, exj-bÍndo cruzadas tabulares e acanaladas de médio
porte, assim como conglomerados (seixos cent.imétricos, subarredon
dados, de arenitos, quartzo, granitof fragmentos de feldspato e ¡r
gíIa) e arenitos conglomeráticos com cruzadas tabulares , geralmente
assocÍados aos congl-omerados, ocorrem sobrepostos e afundados (pran
cha 26C) nesses diamictitos, devido ao efeiÈo de sobrecarga.

A associação de depósitos sedimentares, descrita para

a

fácies IT-6, é constituída por sedimentos formados em ambiente 91á
cio-marinho raso, com o gLacj-ar atingindo a costa.
Massas de gelo bordejando o mar afet.am a sedimentação
normal- no ambiente, devido a mudanças na temperatura, salinj-dade,
densidade e concentração de sedimentos em suspensão r¡a coluna d'água,
assim como pela íntrodução de sedimentos transportados por icøbengl .
Os detritos glaciais são fornecidos ao ambiente marinho
através de degelo sob a geleira, de correntes de ou.tua.sh que dela
derivam, ou de blocos de gelo que resul-tam do fraturamento da mes
ma. A descarga de ãgua de degelo varia fortemente com as estações,
de tal forma que diminui drastÍcamente no Ínverno, época emque tam
bêm o movimento de icøbøng,s é restringido, graças à formação de ge
Io rnarinho adjacente à geleira. A sedimentação é, portanto, forte
mente sazonaf. No enLanto, devido ã floculaçâo do sedj-mento fino,

que encurta o tempo de permanência dos sedimentos na coluna d'água,

e à ação das correntes que misturam os sedimentos, a deposição vár
vica é inÍbÌda. Lamínações e alternâncias (rítmicas ou não) pouco
disÈinguiveis nos sedimentos, entretanto, podem refletir
o proces
so sazonal.
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A naior parte da água de tsutwa.th subaquático, carregad.a

de sedinentos fÍnos, alcança rapidamenÈe a superfície da água mari
nha sob a forma de um ouøafLout de baixa densÍdade: rapidamente se
mistura com a água marinha, depositando posteriormente os sil_tes e
argilas fLoculadas. Adjacente aos túneis de água de degelo, onde
a corrente se depara com o corpo d'água marinho, ocorre a deposição
de grande quantidade de sedimentos grosseiros, produzindo leques
subaquátÌcos margj-nais ao gelo; também devido à rápida mistura da
água marinha, podem se formar correntes de turbidez capazes

de

transportar sed.iment.os grosseiros para porções mais profundas do am
biente marinho. Próximo à linha de contato gele ira-subsbata(gno und
ing-Línel , deposita-se grande quantidade de sedimentos provenientes
do contínuo degelo na. base da geleira. Esses diamictitos são deno
minados unde¡¡ne,t t d"LanLc.tjfø por GRAVENOR et alii ( 1984 ) . craças à
grande quantidade de carga depositada pelo glaciar próximo a sua
base, configurando um declive deposícional localmente Íngreme, po
dem ocorrer fluxos de massa (d¿bnLt (Low,s I que levam esses sed.imen
tos para posições mais dj-stais.
A quant,ídade de sedimentos derivados de icøbenga também
influencia a litol-ogia resultante: próximo à geleira essa deposição é pequena relativamente ã acreção de dianictiLos undp,tneLt e à
progradação dos leques de outwa,slL, uma vez que os bLocos de gelo
são empurrados rapidamente para áreas mais distantes da costa pelas
correntes túrbidas de água doce que derivam à superficie.
A textura la¡nítica dos sedimentos dianÍcticos e suas es
truturas sedimentares indicam que não sofreram a ação de correntes
tracÌonais, tendo sido formados essencialmente pelo degelo na sola
do glaciar. Siltitos e arenitos muito finos e finos (contendo grâ
nulos e seixos), apresentando laminações cruzadas, constituem por
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ções frontais de leques de outwa.ah subaquático, interd igi tando- se
com dj-amictitos depositados eventualmente por fluxos de massa, as

ut de finos (siltes e argilas floculadas) a partir
de nuvens túrbidas de o ul-uta.¿ h que se el-evam å superficie da água
marÌnha, e à sedimentação de ícøbøngt. Ta1 associação de processos
e a grande varÌedade de granulometrias disponivel , emconjunção com
a varÍação sazonal- no suprimento, podem levar à deposição de sedi
mentos maciços a incipientemente l-aminados, local-mente desenvolven
do uma alternância de caráter rítmico ou não.
sociado ao

dn.LLct

oÊ corpos de conglomerados, arenitos conglomeráticos exi

bindo cruzad.as tabulares e arenitos finos a médios, finos a mui
to finos exibindo cruzadas tabulares e acanaladas, são formad.os na
parte mais proximal dos leques subaquáticos, onde as correntes d.e
o ui.wo"'s

h têm maior capacidade tracional-.
Fácies IT-7
São arenitos finos a médios, com subordinada fração gros

seira, moderadamente a

mal- selecionados,

em pequena porcentagem,

contendo matriz siltica

subfeldspáticos.

As estruturas sedimentares, no geral pouco distinguÍveis,

se resumem a estratificaÇões cruzadas tabuLares e acana.ladas de
dio a pequeno porte .

mé

Estes sedimentos podem interdigitar-se (Prancha 268) com
arenítos diamícticos, finos a grosseiros, de maLriz s i lto-l-amÍtica ,
contendo grânulos, fragmentos de argila e poucos seixos de lito1o

gias variadas; litologicamente são feldspáticos.

Estruturas sedi
mentares não foram reconhecidas, possivel-mente devido a movimentos
responsáveis por projeções diapiricas (Prancha 268) desses sedimen
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tos nos arenitos acima descritos, ocasionando a destruição das
truturas orlginais.

es

Os sedimentos acima considerados perte¡cen à sedimentação

na porção frontal de ptanÍcies deltaicas, onde o alto aporte sedi
mentar está provavelmente ligado à contribuição glacial.

arenitos finos a médios constituem depósitos proxi
mais de barras de desembocadura, onde as águas marinhas se encarre
gam da retirada dos finos para porções mais distaís.
Os arenitos
diamícticos são o resultado de elevada taxa deposicj_ona1 , provavel
mente por distrÍbutários laÈerais (ou temporariamente desviados pa
ra a área ìnterd is tr ibutária ) e relativamente protegidos da atividade marinha, de tal forma que são pouco ret.rabalhados (lamíticos) .
A sobrecarga de arenitos de barras, menos lamÍticos, sobre os arg
nitos diamÍcticos, ainda inconsolidados rcausaram sua ascenção.
Os

4.

SECçÃO SERRA DOS PAIS

Serão tratadas aqui as fácies

identificadas ao longo da
secção da Serra dos Pais (Figuras 2 e 9l e em pequenas secções exis
tentes no topo do Subgrupo Itararé na área, a saber: duas secções
em uma pequena serra a N-NW da l_ocalidade de patrimônio de santo
Antonio, a leste da Serra dos pais e da Represa d.e Xavantes (S3 e
54); uma secção de drenagem na escarpa lateral leste d.a Serra d.os
PaÍs (a NE da secção Serra dos pais); uma secção lateral- na Serra
dos Pais (S2); e uma secção de extenso afloramento (S5),próximo ao
entrocamento entre as rodovÍas Sp-255 (I taporanga-Taquar ituba )
e
SP-249 (Taquarituba-Itaberá)

.

A Serra dos Pais ergue-se no extremo noroeste da área
estudada, situando-se entre o Rio Itararé¡ que faz divisa com o Es
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tado do Paraná, a oeste, e a Represa d.e Xavantes, a leste.Na serra
afloram sedimentos pertencentes ao topo do terço superÌor do Sub
grupo Itararé, capeados por sedimentos da Formação Tatui.

4.1. Principais Litologias
Dentre as IiÈologias existentes na secção Serra dos pais

texturas finas, desde arenitos finos até folhelhos,
sando por lamitos arenosos; ocorrem ainda arenitos grosseiros

predominam

pas
e

diamictiÈos.
Os siltÍtos

e arenítos muiÈo finos, sílticos,
mostram
gradação a arenitos muito finos e finos, sempre com abund.antes Ia
minações cruzadas e n Lp¡cf.ø-dt L(tt, constituindo pacotes de até 20m
de espessura. Às vezes aparecem como intercalações centimétricas
a decimétricas em folhelhos e lamitos.
Os lamitos apresentam*se freqüentement.e levemente areno
sos a arenosos, com raros seixos, pod.endo também não exibir a fra
ção areia; podem ser laminados. Localmente, pod.em ocorrer areni
tos lamíticos, conglomeráticos (diamictitos).
arenitos finos a mêdio.s, médios a grossei
ros e grosseiros, no geral- mal_ selecionados, que compõem ciclos mé
tricos de diníng upu)a"rLd.
Ocorre¡n ainda

4.2. Descriçêo das Fácies e Ambientes de Deposição
A secção estudada na Serra dos paÍs constitui uma secção
aproximadamente paralela ao paleodeclÍve deposicional, englobando
os sedimentos de topo do Subgrupo ltararé. O estabelecimento do
contato entre esta unidade e a Formação Tatui sobreposta é variá
vel regionalmente, uma vez que a passagem de umaunidade para outra
1ì".

112

é um processo gradual.
Nesse sentido, o Iimite ftararé/fatui,
aqui consÍderado,
foi colocado diretamente sotoposto aos arenitos finos, muito finos
e siltitos esverdeados e arroxeados tão conhecidos no Tatui do Es_
tado de São Paulo. Isso porque esses sedimentos parecem ter uma mai

or e melhor continuidade Iateraf, refletindo condições de deposi_
ção mais uniformes e diferentes da sed.imentação Itararé.
Fácies Sp-

1

pais (Figuras 9 e 16A) ocor
re cerca de 30m de lamitos fothelhóÍdes e forhelhos cinza interca
Lad.os com siltitos portadores de laminações plano-paralelas e cru
Na base da secção Serra dos

zadas.

parte média desta seqüência ocorrem d.obramentos con
volutos devidos a escorregamentos, colocando as camadas em posição
subvertical. Para o topo aumenta a proporção d.e camadas de siÌtitos em relação às de folhelhos; da mesma forma, suas espessuras au
ment.am passando de decimétricas na base para mélricas no topo,
Os folhelhos desta fácies representam sedimentação em
ambiente prodeltaico, inÈerdÌgi.tando-se com siltitos na transição
para barras distais. Nesta zona do ambíente deltaico ldzX.Í.a" (nonf
Na

são comuns escorregamentos graças ao declive deposicional
^Lopel,
mais acentuado, proporcionando a formação de dobramentos convolu_

tos.
O aumento dos sil-titos

para o topo reflete uma situação
de cct d.tL¿ ¿ning ufrwd.rLd característico de seqüências deposicionais de
gênese similar, transicionando para os sed.imentos d.e barras de desembocadura propriamente ditas.
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Fácies

SP- 2

A fácies SP-2, parte a (Figura 164) , é composta por l-a
mitos fol-he1hóides cinzentos, apresentando-se arenosos e levemente
conglomerålicos em certos nÍveis, aIém de seixos polimÍcticos
parsos.

es

Na parte média da secção, a porção b (Figura 16A) desta

fácies é composta por duas litologias bem distintas. Cerca de l,5m
da parte basal desses sedimentos é composta por diamictitos cinzaescuros (lamitos arenosos com cerca de 10? de seixos milimétricos
a decimétricos, facetados e arredondados, de litologias
variadas
granitos, quartzitos, quartzo, fragmentos do arenito sotoposto),
maciços (Prancha i0D). Sobre esses sedimentos, ocorremlamitos cin
za com lamlnações pl-ano-paral-elas incipientes, Localmente pode se

distinguir alguns níveis com interlaminações paraLelas desse lamj-tos com siltitos claros. Bioturbações são pouco comuns. para o to
po aparecem Íntercal-ações centimétricas a decimétricas de sil-titos
e arenitos muito finos, sÍItosos, com Laminações plano-paralelas e
lLLppL¿- d'Li6t^

,

Próximo ao topo da secção, a porção c da fácies Sp-2 (Fi

gura 164) é composta por lamitos pouco arenosos e Levemente conglo
meráticos, com seixos de litologias variadas, desde milimétricos
até decimétricos.
Os sedimentos da fácies sp-2 foram depositados em ambi

ente de baías interdistributárias , alojando-se entre sedÍmentos d.e
barras de d.esembocadura e de canais d.istributários (Figura 16A) ,

os sedimentos da porção a sobrepõem-se a sedimentos . de
barras de desembocadura (Fácies SP-3)¡ sendo sobrepostos por areni
tos de canal distributário (Fácies SP-4) em contato abrupto e ero

,
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sivo. Correspondem à sedimentação, principalmente de suspensão,em
ambiente de águas rel-ativamente cafmas de baias costeiras; os niveis
diamÍcticos devem-se a fruxos relativamente densos de lama e detri
tos, como conseqüência de suprimento detrÍt.ico repentino e eleva_
do. A proximidade de glaciaçâo pode explicar tais eventos periódi
A porção b da fácies Sp-2 sobrepõe-se a sedimentos de
canal , em contato abrupto e erosivo (prancha 10D), sotopond.o-se a
depósitos de barras distais com os quais se interdigitam. Os diamic

titos da base da unidade constituem depósitos de fluxo de massa,
com caracterÍsticas de !,u/L/Lq {\LoLt)^, que durante o d.esl_ocamento ero
^
diu sedimentos da fácies sotopostai os lamitos laminados sobrepos
tos constituem a sedimentação normal em baias. As j-ntercalações ccm
sil-tiÈos e arenitos muito finos gue ocorrem no topo desta subunida
de devem-se à proximidade com os sedimentos de barras distais 1ogo
ac ima ,

rápida observação do perfit montad.o para a Ser
ra dos PaÍs (Figura 164) permite verificar a intercal-ação de fácies de barras de distributário e de desembocadura com sedimentos fí
nos d.e baías: tal situação constitu{, em rnodelos deltaicos atuais,
fases curtas de abandono de distríbutário ou de desvío do elxo de
deltação, provocand.o o rápido soterramento das fácies arenosas com
a invasão de águas marinhas peta baía interdis tr ibutár ia ,
Situação semelhante, porém condicionada à existência de
condições glaciais próximas, deve ter ocorrido na deposição destes
sedimentos. A migração lateral do dist.ributário, associad.a ao mai
or degelo no conti¡iente (verão glacial ou perÍodos interestad j_a is ),
Mesmo uma

fornecendo grande quantidade de água de degelo e suprj.mento detrÍ
t.ico e el-evando temporáría e rapÍdamente o nívef do mar,redundaram

115

rápida ingressão da l-âmina d'água marinha, atingindo a planí
cie deltaica (Fácies Sp-2, porçôes b e c sobre canais fluviais).
Esta situação é bem caracterÍzada pela fácies Sp-2 em sua porção
b, onde os diamictitos na base teriam sido rapidamente introduzidos por fluxos de massa seguido de sedimentação normal de baías cos
teiras, durante período de manutenção do ambiente subaquátíco.
numa

Amostras de sedimentos da fácies Sp_2 analisadas quanto
ao seu conteúdo em microfósseis carcários revelaram-se afossilife

ras.
FácÍes Sp-3
A porção a da fácies Sp-3 exibe, próximo à base, arenÍ

tos muito finos, sÍLticos, com finas (centimétricas) intercalações
de folhelhos que gradativamente desaparecem para cima; laminações
cruzadas nippl,e-dzí(l são abundantes nesses sedimentos (prancha 10c).
cradam a arenitos muito flnos a fÍnos na porção média , caracteriz an
do um discreEo colJLó eníng u¡tøa-ttd; portam freqüentes laminações
cruzadas e tLiljpl-e--ùLi6tA. Exibem aÍ grande quantidade de matêria
orgânica retrabaLhada, trapeada nas 1âminas cruzadas. para o topo
mostram granodecrescênc ia , voltando a arenitos muito finos, silto_
sos.

A porção b constitui um pacot.e de cerca de 24m d.e espes
sura, cuja base é composta por siltitos e arenitos mu j_to finos,que
apresentam freqüentemente laminações ni¡cpLz-dni(t e localmente pla

no-paralelas, Para o topo gradam a arenitos finos com

1aminações

cruzadas.

Esses sedimentos constituern depósitos de barras de de_
sembocadura de distributário dertaico. passando de barras distaÍs

ttb

(siltitos

e arenitos muito f inos, sil_tosos , com ,Li.pp !-e, _ d-ni df .t I par a
sedimentos de barras proximais (arenitos finos com laminações cru
zadas)

.

Na base da porqão

b da fácies Sp-3, são Ínjetados por Ia
prodel-taicos de baÍa interd is tributári a ; no topo são re_
mitos
cobertos em contato abrupto e erosi-vo por sed.imentos d.e canar dis
trÍbutário (Fácies Sp-4) que prograd.am sobre as barras de desembo
cadura

.

parte !r sua base se interdigita com folhel_hos prodel
taicos, gradativamente passando a sedimentos de barras d.e desemboca
dura proxÍmalsronde pode ocorrer acúmulo localizado de matêria or
gânica derivada do retrabalhamento de vegetação existenle na plani
cÍe delt,aica, provavelmente em pântanos formados pelo assoreamento
de áreas Ínterdistributárias adjacentes, sendo transportada e rede
positada subaquat icamente i para o topo aparecem novamente depósi_
tos mais distais, sendo sobrepostos pelos sedimentos finos da fáci
Na

es

SP-2

Os sedimentos da fácies Sp-3 compôem o arcabouço areno

so da frente deltaica, associando-se a lamitos de baías interdis
tributárias e, por j-sso mesmo, sob 1âmina d'água pouco profunda. A

anátise de microorganismos calcários
não apresentou resultados positivos.

em

arenitos f i-nos desta fácies

¡és¿s¿-9Ë:-{

A porção a da fácies Sp-4 (Figura 16A)

constituída por
arenitos feldspáticos, médios a grosseiros, ma1 selecionados, con
tendo grânulos e seixos. Mostram
decimêtricos a métricos de
^¿f.5
est.ratos cruzados acanalados e tabulares, com acúmulo de seixos cen
é
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timétricos nos

óotLØL¿f..ó.

Lentes decimétricas de siltitos

com lam!

nações cruzadas ocorrem intercaladas nesses arenitos (prancha

Para o topo gradam a arenitos finos a médios, fe ldspático

1

1A)

.

s , com abr:n

dantes cruzadas de pequeno porte ¡ caracterizando um (ining upu)o.rLd.
Arenitos finos a médios, ma1 se 1ec ionados , feldspát icos ,

exibindo fnought pequenos a médios compõem a base da porção b da
fácies SP-4. Estes sedimentos passam em granodecre scênc ia ascendente a arenitos finos e muito finos com l-aminações cruzad.as.
Na porção 9r próxÍmo ao topo da secção da Serra

dos

Pais, ocorrem arenitos grosseíros, ma1 selecionados, imaturos,felrls
páticos, com estratificações acanaladas de médio por:-e e X-6"g^ con
glomeráticos, passando acj-ma a arenitos finos e muito finos, silto
sos, com laminações cruzadas. Fragmentos de lamitos são comuns nes
ses sedimentos, especlalmente próximo à base.
As texturas e estruturas sedimentares da fácies Sp-4 e
respectivas variações verticais, caracterizam depósÍtos formados em
canais fluviais i o contexto geofógico em que se inserem, eminente
mente costeiro e associado a baías e barras de desembocadura, tipi
ficam depósitos de canais distributários de planície deltaica.
O
contato basal desses depósitos é sempre erosivo.
Na porção q, erodem díretamente sobre sedimentos de baÍa
(Fácies SP-2); no topo são erodidos por fluxos de massa.Constituem
fácies de canal de cLe,va.A^¿, cujo rompimento caracteriza rno geral,
evento relativamente rápido em períodos de cheia, ocasionando a
avulsão do distributário que penetra na área interdistributária,cor
tando os sedimentos aí previamente depositados. Dessa forma, sedi
mentos grosseÍros da carga de fundo do distributário são introduzidos na área intercanais. No presente caso, tal fenômeno ocorreu
diretamente sobre sedimentos de baía. A rapidez sugerida para
o
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evento e a textura bastante grosseira e imatlrra dos sedimentos des
ta fácies, especialmente próximo à base, permitem supor que se asso

cie a al-gum fenômeno de maior e repent-ino suprÍmento detrÍtico pa
ra o sistema, provavelmente Iigado a período de maior degelo no con
tinente. fnstalado o novo canal , a sedimentação fluvial se mante_
ve, até um novo desvi-o d.a corrente f1uviaL distributária, caracteri
zando fase de abandono de l-obo, responsávet pela sedimentação sub
aquática que se sobrepõe a esses sedimentos.
A porção b da fácies Sp-4 instala-se diretamente sobre
sedimentos de barras de desembocadura, reffetindo a progradação da
planície del-taica sobre as fácies marinhas. Duas seqüências de gra
nodecrescência ascend.ent.e foram identificadas nesses depósitos ;aci
ma assentam-se sedimentos de baía com infl-uência glacial.

A porção c sobrepõe-se a sed.imentos s i lto_carbonâticos
de ambiente costeiro rasoi são sobrepostos por sirtitos e arenitos
muito finos esverdeados e arroxeados, transgressivos, da Formação

Tatui.
Fácies Sp-5
São siltiÈos e lamitos cinza-claros

a esbranquiçados,
micáceos. Dado o Íntemperismo que oblitera suas rasas exposições,
apenas rocal¡nente se disti-nguem ramlnações plano-paralelas e porções

de cimento carbonático nesses sedimentos.
Próximo à base mostram várÍos pequenos canais (não maio

res que 2 m de largura por alguns d.ecÍmetros de altura) de arenÍ_
tos médios a grosseiros, regular a maI selecionados, conglomeráti
cos nâ base(Prancha 118), com grande quantidade (25 a 308) de frag
mentos 1íticos, principalmente sed.imentares (siltitos,
lamitos, fo
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thelhos e arenitos intra formac ionai s ) e mais raramente seixos
de
granitos e xistos. Estes corpos mostram estruturas cruzadas de pe
queno a médio porte. Mais para o topo exíbem l-entes de calcários t"
críticos silto-argilosos, d.e ambiente marinho raso.
os afloramentos desta fácies sejam pouco espes_
sos e já bastante afterad.os por processos d.e superfÍcie,algumas fei
E¡nbora

ções observadas permitem diagnosticar com reLativa segurança sua gê
nese sedimentar. Primeiramente, os cal-cários aí encontrados são
formados em ambiente marinho costeiro, exibindo fragmentos de ostra
codes , prováve.I materÍa1 algálico, binde,qo-,s e b.ioturbação. Os pe_
quenos canais encontrados registram acúmuro de fragmentos intrafor
macionais. Ademais, estas feições estão j_nctuídas em sedimentos

finos, l-aminados e carbonáticos, que se Ínterdigitam com os sedi_
mentos de baÍa da fácies Sp-2, subjacente. Taj_s evidências levam
à interpretação de um ambiente costeiro de águas ras as , re l-at.ivamen
te calmo: os pequenos canais foram erodidos por correntes de maré,
provavelmente na zona ð,e

Lou)¿lL

cários foram depositados

em águas pouco mais

a

upp¿rL Ll,LorLø6d.eø,

enquanto os

cal_

rasas, provavelmente
de u¡c¡czn
submetido a eventuais condições subaéreas. os
^honØ60.c¿,
síLtiÈos e lamitos onde estão incluÍdos esses sedímentos são, por_
tanto, marÍnhos costeiros de
inferior a superior.
^ho,LQ.{a.c¿
Esses sedimentos são sobrepostos por canais fluviais (Fá
cies SP-4), refletindo uma última tentativa de avanço progradacio
nal do sistema del-taico da Serra dos pais.
4.3. Secção D
A secção D constitui uma excelente secção de d.renagem
a poucos quilômetros da secção Serra dos pais¡ na porção sudeste da
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Serra. Graças a tal_ proximidade, é possivel uma correlação pratica
mente fácies a fácies entre estas d.uas secções (Figura 16).
A fácies g, de barras de desembocadura, é composta por
arenitos finos a muito finos, no geral sítticos próximo à base, se
lecionados , com abundantes laminações cruz adas e

ni¡c

¡t I-Q,

- d,Lí

lJÍ.

e,

no topof estratificações cruzadas de médio porte. TaI associação
de litologias e estruturas sedirnentares se referem a depósitos de

barras distais que passam a barras proxímais para o topo.
Os sedimentos da fácies b, de baía interdí s tributária ,
podem ser siltitos cinza exibindo ní¡cpX-e-dnídtt ou aparenÈemente
maciços t podem compor-se por intercaJ-ações de siltitos
e folhelhos
cinza, exibindo localmente ttí¡t¡tLz-dnid¿¿ e pequenas convoluções,.

ser lamitos laminados, folhelhóid.es, com espaçadas inteïca1a
ções de lâmj-nas de arenitos muÍto finos i l-ocalmente, próximo à base, apresentam delgado níve1 de diamictitos de matriz síttica,rÍco
em seixos polimícticos.
podem

A fácies c¿ de canal distributário, ocorre em apenas um
nÍve1 da secção D. Compõe-se por uma seqüêncÌa d.e arenitos finos
a médios, moderadamente selecionad.os, apresentando esÈratificações
cruzadas tabulares e acanaladas e l-aminações cruzadas, intercalando níveis centj-mótricos a decimétricos de conglomerados polimÍcti

cos (LI-TA basais). Esses sedimentos assentam-se diretamente sobre
sedimentos finos de baía, constituindo uma seqüência de canal ini
ciada com a abertura de um c¿¿va.^^Q. no dÍsÈributário príncipal.
No topo da secção ocorre ainda a fácies d, composta por

diamictitos de matriz sÍltica e seixos de títicos varj-ados (centimétricos a decimétricos) , incluindo localmente corpos de arenitos
muito finos associados a feições de escorregamento. Esses sedimen
tos constj-tuem depósitos glaciais costeÍros, onde o mat.erial deri
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vado de ablacão da base da geleira, praticamente sem retrabalhamen

to (diamictiEos undøn-mø.LtJ , se associa a sed.imentos depositados por
correntes de degelo provenientes de túneis glacÍais (arenitos). Os
escorregamentos nesses depósÍtos devem-se ao decrive da porção fron
tal desses diamíctitos, 9raças ao elevado suprimento detrÍtico. se

dimentos similares, porém merhor desenvolvidos (mais espessos) ocor
rem na secção 52 (Fácies !) ¡ tratada no próximo item.
4.

4. Secção

52

A secçâo 52 corresponde ao l_evantamento feito em uma es
trada vicinal, no lado nordeste da Serra dos pais (Figura 2). A Fa
gura 174 mostra o perfil relatívo a esta secção, onde são identifi
cadas três fácies principais.

A fácies a é composta por diamictitos (lamitos arenosos
a arenitos lamÍticos, conglomeráticos), com seixos variando de mi_
limétricos a decimétricos¿ em grande parte facetados , polimícticos .
Corpos irregulares de arenitos, de espessuras centÍmétrica a deci

métrÍca, às vezes bastante inclinados, outras vezes contorcÍdos,
ocorrem espaçadamente nesses diamictitos. São arenitos
imaturos
texturalmente, de granulação predomínantemente médÍa a grosseira,
localmente finos, mal- selecionados, em muitos casos conglomeráti
cos. São, no geraÌ, aparentemente maciços, mas localmente exibemcru
zadas de pegueno porte e laminações cruzadas em arenitos finos.pró
ximo a estes arenitos, os diamictitos exibem comumente feições
escorregamento e diapirismo.

de

A fácies b é constituída por arenitos fínos a muito fÍ
nos e silticos, regularmente selecionad.os, Ievemente feldspáticos,
que apresentam abundância em laminações cruzadas e laminações tLip
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d¡Li{tt. Localmente, próximo à f ácies a, pod.em ser arenitos mé
dios, textural-mente imaturos.
A fácies c é composta por uma sequência de lamitos fina
mente laminados e folhelhos c inz a-esverdeados e subordinadamente
siltitos, aparentemente mac i ços; micro- lentes e concentrações (agre
pX-Q.

gados) arenosas, aIém de seixos esparsos, deformando as 1âminas nes
ses sedimentos, alesta¡n a presença de blocos de gelo fl-utuantes so

bre a Iâmina d'água.
Os sedj-mentos da fácies a são formados peta ablação da

base do glaciar, que invade as águas marínhas. próximo à

costa,

grande quantidade de detritos são depositados diretamente pelo de

gelo basal da gel-eira e pela desaceleração de correntes de o ufwa¿ l,t
de túneis subglaciaj-s. A alta taxa de deposição pode coibir o re
trabalhamento desse material, formando-se depósÍtos espessos de dia

mictitos; aIórn dj-sso, é responsável pela formação de decLive depg
sicional bastante acentuado, ocasÍonando freqüentes d.esl-izes e mes
mo o surgimento de f luxos densos, como døbni.t - (.Lowa e correntes d.e
turbidez. Periodicamente, placas de gelo com detritos podem se des
prender da base da geleira; com o derretimento do gelo dessas pla
cas. os detritos podem deslizar em movimentos de massa sobre os dia
micÈitos previamente depositados. As feições de af.anp nos diamic
titos e as deformações encontradas nos corpos de arenitos assocÍa
dos, podem ser expl-icadas por tais eventos de escorregamento. Es
tes arenitosr por sua vez, são deposítados por correntes subgtacÍ
ais: o material maÍs grosseiro ê depositado próximo à abertura do
túnel (conglomerados e arenitos conglomeráticos ) , enquanto o maÈe
rial maj-s fino ê levado rapidamente à superfície por lvQ,nóLltÐ^ de
baixa densidade (siltes e argilas) ou é tracionado pela própria cor
rente de.degelo para posições mais avançadas (areias).

A fácies b é depositada logo ã frente dessa zona proxÍ
mal por fluxos de turbidez. Os sedimentos flnos da fácÍes c, que
se interdigitam com a fácies b, são o resultado da sedimentação da
carga levada pel-o ov a./L.6X-o r/J de água de degelo para porções mais dis

tais do ambiente glácio-marinho raso. E nesta zona que se inicia a
deposição da carga sedimentar dos ícebøng,s, responsáveis pelos sei
xos e c!-ot^ de areia nos lamitos.
4.5. Secção

53

A secçâo 53 constitui secção de afLoramentos existentes
no topo de uma pequena serra a N-NW da localidade de patrimônio de
Santo Antonio (FÍgura 2),pouco acima da secção S4 sÍtuada nesta
mesma

Serra.

Figura 178 mostra o perfil relativo a esta secçãoi seus
aproximadamente 15m superiores podem ser vistos na prancha 11C.
Nesta secção, a fácìes a é composta por s.iltitos e lami
tos cinzentos, Ìocalmente mostrando micro-lamj_nações cruzadas (sub
centimétricas) e l-arninações paraleLas, contendo freqüentemente frag
mentos milimétricos de vegetais carbonizados; partes desse neterial
mostram-se bioturbadas, empresÈando um aspecto maciço à rocha;ocor
re¡n ainda pequenas lentes irregulares de areia muito fina e microfalhas.
A fácies b é compost.a por arenitos fÍnos a muito finos,
bem selecionados, exibindo abundantes lamÌnações cruzadas e n L¡c¡c.tø.4

útLóf,5.

Os arenitos c são finos e finos a médios, bem seleciona
dos,bem arredondados, fe ldspáticos , apre sentando estratificações cru

zadas tabulares de pequeno porte.
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A fácies d, sobreposta, é composta por arenitos fÍnos,
relativamente bem selecionados, subarredondad.o s a bem arredondados:
próximo à base, apresenta níveis ricos em material- carbonoso retra
balhado, mostrando cruzadas tabulares (prancha 12A) de pequeno a
médio porte e estratificações plano-paralelas (prancha 128); logo
acima mostram-se limpos, sem matéria orgânica, exibindo marcas on
duladas (Prancha 12C,Dl quase-simétricas, eujos tnouglL.t são pren_
chidos por lamas (prancha 13A) , formando estruturas tipo {11-a,s e,t ¡ pa
ra o topo formam cruzadas de baixo ângu1o (prancha 238).
Os sedimentos da fácies c constituem depósitos de

bar

ras de desembocadura costeiras, sob Iâmina d'água bastante rasa,po
dendo mesmo emergir graças ao constante afruxo de sedimentos fluvi
aÍs, entuJ.hando a barra próximo à foz do distributário. Tal proces
sedimentar contribui para o assoreamento da costa e conseqüente
avançô da planície deltaica onde, em áreas pantanosas intercanais
(ou de assoreamento de baías interdi stributárias ) , adjacente à bar
ra de desembocadura, pode se desenvolver exuberant.e vegetação. Des
vios, mesmo pequenos, do canal distributário, podem submeter as por
ções superficiais da barra de desembocaduxa e as áreas pantanosas

a um intenso retrabaLhamento por agentes marinhos costeiros (ondas
e marés), previamente ao total soterramento da barra. Tal fenômeno
explica a ocorúência das areias carbonosas sobre os arenitos da fá
cies c. Nesse sentido, os sedimentos da fácies d são derivados do
retrabalhamento das barras, constituindo depósitos lÍtorâneos de
praias, margeando o lobo principal.
A fácies a, subjacente, foi depositada em baÍas interdistributárÍas, para ond.e restos de vegetais desenvolvidos em suas
porções maís rasas, assoreadas (já como parte da planície deltaica) ,
são levados com rel-ativa freqüência. O ambiente d.essas baías é pro
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piclo ao desenvo lvi.mento d.e ampla bioturbação. o estudo de micro
organísmos calcários nesses sedimentos, entretanto, nãomostrou con
teúdo fos sil-ifero.
a fácies b, intercalada aos sed.imentos da fácies a, cons
tituem a porção lateral, relativamente distar-, d.e barras d.e d.esem
bocadura adjacentes.

4.6. Secção 54
A secção 54 corresponde a uma seqüência de exposições
de pequeno porte (não maiores que 2r5m de espessura) , mas que ervoJ_
desnivef de cerca de 100m (Figura 17c), possibil-itando o
pilhamento dos diversos corpos litológicos aÍ existentes.
vem um

Localiza-se a su1 da secção 53, como pode ser visto

em

na

Figura 2,
A fácies a, na base da secção, é composta por arenitos
muito finos a finos, regularmente selecionados, e arenitos muito fi
nos, siltosos. Esses sedimentos exibem, apenas localmente, fração
subordinada de areias grosèeiras e grânul-os e seixos finos espar
sos. As estruturas sedimentares são pouco nÍtÍdas, sendo observa

das Localmente laminações cruzad.as.
A fácies b é composta por arenitos finos, maL selecio
nados, contendo subordinadamente frações mais grosseiras, l_evemente
conglomerátÌcos (a localment.e conglomerátjcos ) , As estruturas tam
bem sao dificêis de serem definidas, sendo em grande parte aparen_
temente maciços e exibindo localmente estratificações cruzadas aca
naladas de médio porte. Intercalações, no geral decimétricas, de

siltit.os e lamitos

com laminações cruzaàas, localmente carbonosos,

ocorrem espaçadamente nesses arenÍtos.
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diamictitos da fácies g (prancha 138) são arenitos
de matriz ramítica com grande quantidade d.e seixos e grânulos (mi1i
métricos a centimétricos). de litologias variadas e em grande par
te angulosos e facetados. São maciços e bastante compactos.
A fácies d é composta por lamitos arenosos, Ievemente
conglomeráticos a conglomeráticos (diamÍctitos) com seixos finos e
polimícticos.
A fácies e¿ por sua vez, é composta por uma associação
Os

de sedimentos predominantemente fÍnos: são lamj-tos maciços, fol_heLhóides a finamente laminados e fol-hel-hos pretos. próximo à base
costumam apresentar numerosas lâminas

irregulares (não persistentes
lateralmente) e microlentes de diamictitos de matriz lamÍtica,cons
tituindo, provavelmente, .fít,L cL7i.^ d,eî ivados de Leebøng.t, O estudo
de microorganÍsmos calcários em folhel_hos desta fácies não mostrou
presença de materÍal fossil_Ífero.

Entre a fácies d e e ocorre uma passagem transiciona1: próximo à base, os diamictitos exibem, espaçad.amente, interca
lações de lâminas de foLhelhosi para cima ocorre uma gradativa d¿
minuÍção na espessura dos dÍamictitos e um aumento

na

quantidade de

folhelhos, constituindo, no topo¿ uma seqüência de f,inas intercafa
cões (mil-i¡nét,ricas e centimétricas) de folhelhos cinza-escuros e
diamictÌtos (ritmito) . É freqüente a ocorrência de fragmentos de fo
theLhos nesses dìamictitos. Os ritmitos apresentam, não raro, cor
pos lenticulares centimétricos de diamictitos d.eformando as lamina
ções (Prancha 27 I e que constituem agregados de ti1l ( Í,í.LX- Lunpll ð.9
rÍvados do degelo de blocos de gelo flutuanÈes no lago.
Os sedimentos da fácies e foram depositados em fundo de
lagos numa planÍcie de o uf.wa"A /z provavelmente prôxima à costa. Sua

cor preta a cinza-escura revela a alta porcentagem de matéria orgâ
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nica nesses sedimentos. Na transição para os sedimentos da fácies
d (intervalo d/e) são comuns agregados de tir-r-s formad.os pero dege
l-o de blocos graci-ais flutuantes sobre a água do rago. Ritmicidade
várvica é pouco comum ocorrendo apenas no topo do intervalo d/e. As
râminas e camadas de diamictitos intercaladas com folherhos no in
tervalo d/e exibem fregüentes clastos d.esse material-, evid.enci¡n
do o poder erosivo do f r-uxo responsável pera deposição desses dia
mictit.os: são fluxos d.e massa, com grande quantidade d.e 1ama, mas
exibindo turbulência (l.Lunnq ó{-o t/J.6 ) capaz d.e erodir sed.imentos su.b
j acentes.

Próximo ã margem do lago depositam-se os diamictitos da
fácies d, graças à ablação da base da geleira que se afasta gradu

armente, interd ig Ítando- se lateraLmente com sedimentos d.a pranÍcie
de o utwo.,t h (fácies b) . Esses arenitos da fácies b, bastante imatu

ros, constituem deposição f]úvio-gtaciar em canaÍs anas tomos ad.os , i-n
tercalando-se com siÌtitos de áreas de inundação: Lentes delgadas
de siLtitos carbonosos com lami"nações cruzadas ocorrem associad.os
a esses sedimentos, como resultado do retrabalhamento de vègetação
existente nas áreas intercanais.
A fácies c ocorre intercalada nos arenitos b: são apro_
xÍmadamente 5m de di-amictitos que dividem a secção em uma porção in
f erior exibindo um co an¿ ¿níng uptÁ)a"lLd e uma porção superior
em
(ining upwa.rLd (Figura 1 7C ) . o avanço d,e gel-eiras, num novo perío_
do glaciaÌ, implica no aparecimentÕ de fácies cada vez mais proxi
mais e, portanto, mais grosseiras, atingindo um máximo com a depo
sição direta de sua carga, formando os tilitos da fácies c. Com o
ret.rocesso do glaciar , ai novamente se instala a zona d.e ui.wa,t h,
primeiramente com o desenvol-vimento de correntes de degero respon
sáveis pelos depósitos fluviais da fácies b, seguido da deposição
ct

em

lagos cada vez mais profundos graças ao maior volume
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.Je água de

degelo.

a proximÍdade da costa, a elevação do nivel do mar,
freqüentemente excedendo ao reajuste isostático do continente d.evi
do ao recuo da camada de ge1o, pode ocasionar freqüentes i¡gressões
marinhas nas planícies costeiras, de tal forma que podem ocorrer
flutuações entre condições marinhas e de água doce nos corpos La
custres aí existentes.
Com

4.5. Secção 55
Esta secção constitui um úníco e extenso afloramento (Fi
gura 2) existente na rodovia Sp-255, entre ltaporanga e Taqllaritu
ba, próxÍmo ao entroncamento com a rodovia Sp-249.
Esses sedimentos pertencem ao topo do Subgrupo Itararé,
pouco abaixo dos siltitos

arroxeados da Formação Tatui, motívo

pe

Io qual, embora nâo Localizados nas proximidades da Serra dos pais,
mas como uma continuação da secção I taporanga-Taquarituba para nor
deste, foram aqui anexados.
A secção 55 é composta por duas fácies principais;a pran
cha 28 fornece uma vista parcial desses sedimentos.
A fácies a constítui-se por arenítos finos e finos a mé
dios, subarredondados, relativamente bem sel_ecionad.os, quartzosos.
Podem aparecer como corpos tabulares a nÍvel de afloramentorou mes
mo lenticulares, ou formando grandes Land pLX-X.ouJÁ, graças à injeção
de diápíros de l-amitos e aprofundamento nos sedimentos mais finos,
subjacentes,por sobrecarga (pranchas 13C e 281 . euanto às estrutu
ras sedimentares, são relativamente comuns as taminações cruzad.as,
embora de maneira

geral os sedimentos aparentem maciços. rntercala
.

129

ções rel-ativamente freqüentes de ramitos laminados, no gerar- centi
métricos, são responsáveis pela formação d.e estruturas (.t a,mø nos

arenitos e incluem pequenas almofad.as de areia. Local-mente , exibem
bases erosivas, com fragmentos de lamitos da fácies b.
A fácies Þ¡ por sua vez,é composta por lamitos e silti
tos avermerhados e esverdeado-claros, macÍços ou laminados , comumen
te bi-oturbados (prancha 13D). Mofdes e contramoldes de pelecÍpodas mari-nhos foram encontrados nesses sedimentos, muito embora sua
crassificaçâo aínda não tenha sido estudada. Freqüentemente exibem

intercalações delgadas (mil_imétricas a centimétricas) de arenitos
da fácies a.
A figura 17D mostra um perf ij- geral desta secção com
sucessão de litoLogías aí encontrada.

a

Esses sedimentos constituem depósitos formados em por_
ções rel-ativamente distais da frente deltaica, ond.e as barras de de
sembocadura (fácies a) se associam a sedÌmentos fÍnos (fácies b)pro
deltaicos (ou de partes distais da baía interd istr ibutár ia
dø.L

ta,íc

baq ¿ho"L¿¿ I

-ytno

.

A afta taxa de sedimentação das areias das barras provo
ca sobrecarga nos lamitos subjacentes, ocasionando o diapirismo e

a conseqüente formação de grandes

al_mofadas d.e are1a.

CAPÍTULO

6

DADOS DE SUBSUPERFfCIE

l.

TNTRODUCÃO

Os dados levantados de perfis de poços são de alta rele
vâncj-a na correlação entre poços I no entendimento da sucessão ver

tical de litologias e no estudo de paleoambienÈes. O comportamen
to lateral dos corpos litológicos, por sua vez, embora possa ser
melhor analisado em secções de superfÍcie, pode ser também caracte
rizado quando se dispõe de perfis de poços relativamente próximos.
A situação encontxad.a na área-foco do presente estudo é
de total falta de dados de subsuperfÍcÍe, ocorrendo, no ent.anto, em
suas vizinhançasfos poços pN-1-Sp (paranapanema) e SA-t-Sp (Saru
taiã) , perfurados pel-o PAULIPETRO (Consórcío CESp/IpT) , e os pocos

,l-I*PR (Jacarezinho) e JT-t-PR (Joaquim Távora) , mais antigos e
perfurados pela PETROBRÍ,S. A localização desses poços pode ser
identificada no mapa da figura 1.
Os dados de subsuperfÍcie utilizados são basicamente

d.e

três tipos: testemunhos de rochas, perfilagens geofÍsicas e dados
paleontolõgicos. Os testemunhos, onde existentes, foram descritos
litologias, texturas e estruturas sedimentares. As perfl
lagens, potencial espontâneo (Sp), raios gama (GR) , densidade e
neutrons, serviram à melhor caracterização da sucessão litológica
em suas

atravessada no Subgrupo IÈararé; os perfis de raios gama, em espe
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cial , prestaram-se à correlação entre os diversos poços. Os dados
paleontológicos foram extraÍdos dos relatórios dos poços SA-L-Sp e
PN- ]-- SP .

2.

DESCRIçÃO DOS TESTEMUNHOS

Ã exceqão do poço J-I-SP, os demais apresentam pouca
testemunhagem, sendo que o SA-1-Sp não teve recuperado seu único
testemunho dentro do ftararé.
Esses sedimentos, como será visto a seguir, foram

critos

des

feições macroscópicas de texturas e estruturas sedi
mentares, na busca de seus processos geradores e para comparação
das associações litológicas entre os diferentes poços.
2.I.

em suas

PoÇo ,IT-1-PR

Testemunho S 3

- profundidade 240.3m a 245.3rn (¡igura

18)

São cerca de 4m de arenitos muito finos a sÍlticos,

com

/Liirpt.¿ .- üLióf.6

e laminações cruzadas (.prancha 29.A, B) . Muito su
bordinadamente apresentam nÍvels centÍmét.ricos com clastos de argi
l-a, No topo (50cm finais) gradam a arenitos muíto finos portando
laminações cruzadas, provavelmente por ondas, e /Lípp.!.Q. - dni.6Í..1 ,
Testemunho S 4

- profundidade

335m

a 338m (Figura

18)

diamictitos de matriz d.e arenitos muito finos, sí!
ticos, com seixos centimétricos e grânulos (menos que J-0g), angula
res e polimÍcticos, fluidizados, que intercalam níveis de arenitos
muito finos, claros, com incipiente laminação e perturbados por mo
São
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vimentos de
29c)

^.Lunp

e por estruturas de escape de f l-uido (prancha

.

Testemunho S 5

- profundidade 432n a 433m (Figura

19)

arenitos ¡rédios a grosseiros, com estratos localmen
te muito grosseiros e estratificações cruzadas (prancha 32C) ,
São

TesÈemunho

S 6 - profundj.dade 534m a 535m (Fiqura

19)

Arenitos muito finos, sÍlticos, com lamínações cruzadas
(provavelmente por ondas), passando a siltitos maciços nos centÍme
tros finais do topo. Na base ocorrem siltitos e lamitos mostrando
dobramentos de escorreg'amento (prancha 32Ð)

.

Testenunho S 7 - profundidade 634.6m a 635.6m (Figura 19)

Arenitos finos a muito flnos com estratificações cruza
das, Iocalmente dobras convolutas em siltitos e lamitos, exibindo
alguns clastos desses sedimentos finos (prancha 32E) , Localmente
estão presentes estruturas di¿h.
Testemunho S 8

- profundldade 735.3m a 737.3m (Figura

20)

Siltitos

e lamj_tos interlaminados, rítmj_cos, plano-para
lelos, mostrando gradação, mas também subordinadamente mostrand.o
contatos bruscos, al-ém de pequenos piL.LytÀ).6 (prancha 34A) e c,LinrLírrleLaa. Esses ritmitos intercaram nÍveis mais espessos (cen
timétricos) de siLt.itos onde nota-se incipiente gradação e inci
bíng-

piente desenvolvimento de c2ín6íng - ní¡cplø,s. Arenit.os finos a mé
di-os, contendo grânulos (cerca de 5g) polímÍcticos e clastos de La
mitos, maciços, com pequenas estruturas irregulares acanaladas no to

'1
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po, truncam esses riÈmitos.
Testemunho S 9

- profundidade

835m

a 837m (Figura

20)

São intercalações delgadas (.centiméÈricas a decimétri

cas) de ritmitos, semel"hantes aos descritos no testemunho $ g, com
arenitos finos, aparentemente maciços (prancha 348, C) , portando
clastos de famitos.
Testemunho S

l0 - profundidade 932,3m a 934.3m (Figura

20).

Arenitos muito finos, sÍIticos, exibindo suave (íníng_
upwaJLd a siltitos,
mostram laminações cruzadas, laminações paral-e
las com gradação (Prancha 34Ð). Localmente ocorre uma camad.a cen
timétrica de diamictitos com finas lâminas de lamitos com convol-u

Testemunho S 11

- profundidade

l_034.7m

a 1036.7m (Figura

20)

Arenitos finos e finos a médios, em estratos cruzados,
intercal-am-se com arenitos grosseiros a muíto grosseiros, até leve
mente conglomeráticos , também port.ando estratificações
(Prancha 348),

TestemunhoS15+S16- profundidade

L132.9m

cruzad.as

a 1136.3m (Figura

2t)

Diamictitos de matriz sÍ1tica, cinza-escuro, contendo
grânuros e seixos finos angulosos e porimÍcticos (aproximadamente
58), no geral maciços.

r34

Testemunho

5 17 - profundidade f136.3m a 1138.2m (Fígura
Idem anterior (prancha 37A)

21)

.

- profundidade 1232.3m a 1233.2m (Figura 2I)

Testemunho S 18

Idem anterior.

- profundidade

Testemunho S 19

1330m

a

I331m

Arenj"tos finos e finos a médios com estratificações cru
zadas e cozidos por diabásio adjacente.

2.2. Poço ,f-l-PR
Testemunho S 25

- profundidade 1032n a 1034m (.Figura 18)

Arenitos muito finos a finos

corn 1aminações cruzadas

por

correntes (Prancha 29Ð) .
Testemunho S 26

- profundidade

1049m

a 1052m (.Figura

1g)
l

Arenitos muito finos, sÍlticos, gradando a arenitos nui
to finos, exibem microlaminações cruzadas e localmente maciços
(Prancha 298). São sobrepostos por sil-tít,os diamícticos com grânu
-t
los e raros seixos finos, mostrando microLaminações irregulares de
formadas, feições d.e escorregamento e fluidização. Almofadas de
silte são comuns em níveis mais lamÍticos.
Testemunho S 27

- profundidade

1099m

a 1102m (FÍgura

l

:

l

lg)_

Diamictito de matriz siltica, con t5? a 208 de c.Iastos
grosseiros (.seixos e grânulos).r poliinÍcticos, angulares e sub-angu

I
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lares a subarredondados, maciços (prancha
ras lentes de siltito deformado.
Testemunho S 28

30A)

. Ocorrência de ra

- profundÍdade 1148.5m a 1t5l.5m (Figura tg)

arenitos muito finos com laninações
cruzadas e convolutas, portando rocal-mente abundantes estruturas
dl¿h.
Acima, com intervalo sem registro de cerca de 60crn, ocor
rem areniÈos médios a grosseiros, com estratificações cruzadas e
clastos de diamictito (prancha 30B).
No metro basaL são

Testemunho S 29

- profundidade

l_168m

a l170rn (Figura lg)

Diamictito de matriz 1amítica com seixos e grânulos
límÍcticos (5 a 103), ,n..rço",.om feíções fluidais, localmente
ritmitos escorregados (prancha 30C) ,
Testemunho S 30

- profundidade tl"95m a I198m (Figura

po
com

18)

Arenitos muito finos, sÍIticos, com laminações parale
las incipíentes e irregulares (prancha 308) , localmente atravessa
das por estruturas de escape de fl_uido, são sobrepostos por ]ami.
tos escuros, com finas lâminas de arenitos muito fÍnos e arenitos
muito finos, sÍLticos, formand.o estruturas lenticul-ares (prancha
d/LióÍ.^ e eLinbíng nípp!,¿^. . No topo .des
ses sedimentos finos, delgada camada (.cerca de 30cm) de siftitos
apresenta grande quanÈidade de cl-astos de ramitos. Esses sedimen
tos são sobrepostos por areni-tos muito finos, sÍl-ticos, localnente
30D)

,

pí!-Loø,s

,

lLippL-¿-

gradando a muito fino a fino, apresentando raminaçðes paralelas a
onduladas (Prancha 30D), microlaminações e porçöes maciças subordi

nadamente. Formando intercalação de cerca de 3ocm ness.es sedimen
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tos do topo, ocorrem arenitos fÍnos a médios, gradando a médios pa
ra o topo, com estratificações cruzadas incipientes a maciço, com
estruturas de escape de fluido.
Testemunho S 31

+ S 32 - profundidade I293m a I296m (Figura

19)

Diamictitos de mat.riz de arenitos muito finos, sÍlticos,
com seixos e grânulos polimícticos (.cerca de I0å), angu.Iares a sub
' maciços, rocalmente com feições de escorregamento e
estruturação incipíente (prancha 33A). NÍveis centimétricos
de
arenitos muito finos, sírticos, ocorrem Íntercalados nesses diamic
titos, apresentando laminações paraleÌas e cruzadas Ìnci-pientes
(Prancha 3 3A) , pi.t.Low,s e f inas 1entes de diamictitos englobados
por es corregamento .
ãrredondados

Testemunho S 33

- profundidade t335,8m a l_338.8m (Figura

São arenitos finos

19)

médios, com estratificações parale
Ias e cruzadas de baixo ânguto (Prancha 338) e locaÌmente l_amina
Localmente, apresenta nível con
ções cruzadas e n-i¡tp.Lø- d/Li{)t^ ,
a

tendo fragmentos carbonosos.
Testemunho S 34

- profundidade t378m a 1381m (Figura

19)

arenitos muito finos a finos com J_aminação
paralela, passando a arenitos muito finos, sÍIticos, com laminaçöes
cruzadas incipientes (prancha 33C) . No restante do testemunho são
arenitos muito finos a finos, locafmente maciços, locaÌmente com
cruzadas (Prancha 33c) e localmente apresentando ni¡c¡cLø- dnL dt r em
níveis mais siftosos Na base são
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Testemunho S 35

- profundidade

l-41-0m

a 14L3m (.Figura f9)

Diamictitos com matriz de arenito muito fino, siltoso,
com seixos e grânuIos (menos que I0B) polÍmÍctÍcos. Espaçadamente,
ocorrem nÍveis de arenitos muito finos, sílticos, escorregados e
portando lentes de diamictitos deformados (prancha 33D) e seixos.
SemefhanteaS3I+S32.
Testemunho S 36

- profundidade

L46om

a I464m (Figura Ì9)

Constituem várias gradações suaves de arenitos muito fi
nos, sÍLtÍcos, a siltitos.
Exibem laminações paralelas incipíentes

a relativamente bem desenvolvidas, microlaminações cruzadas, d"E
truÍdas localmente por pequenos pil.(-ouJ^ e di¿Lt¿¿, localmente
maciços (Prancha 338). Contém f ocal_mente pequenos clastos de Lami
tos.
Testemunho S 37

- profundidade

1498m

a 150fm (Figura

20)

Arenitos finos a médios, de grande variação textural,
com .l-âminas irregulares de arenitos muito finos, sÍlticos r
loc¡Ì
menÈe deformados (Prancha 354, B) . Formam pequenas estruturas (mi
limétricas a centimétricas) irregurares, assemelhando-se a minúscu
l-os acanaramentos; tambérn ocorrem laminações cruzadas. Localmente,
camadas maciças de arenitos médios interrompem a seqüência (pran

cha 358)
Tes

.

temunho S 38

- profundidade 153Im a 1534m (Figura

20)

Na base ocorre urna delgada camada (cerca de 4Ocm) deare

nitos semelhantes

em

texturas e estruturas ao anterior

(prancln 35c).

IJõ

Acima ocorrem intercalações de arenitos médios a grosseiros,

maci

ços ou com incipiente esÈratificação cruzada (prancha 35c), conr are
nitos finos a médios e médios com cruzadas pouco nÍÈidas ou maci

çosf deformados e contendo clastos de lamitos.
Testemunho S 39

- profundidade

1560m

a 1562.6m (Figura

20)

arenitos muito finos, síLticos, com microla
mj-nações e laminações cruzadas, apresentando-se no geral
deforma
dos por ,sLumpa (convoluções e microf a.l_has associad.as ) , subordina
damente maciço, com presença de seixo',pingado', (prancha 358). No
topo, areni-tos muito finos, sÍlticos, com mÍcrofaminações cruzad.as,
gradam a arenitos finos com laminações cruzadas (prancha 35D) . In
tercaLado nesses sedimentos ocorre uJlla camada de arenitos finos a
Na base são

médios com laminações cruzadas (prancha 358),
Testemunho S 40

- profundidade

1636m

a 1639m (Figura

20)

Arenitos finos a médios, com grãos muito grosseiros e
grânuIos (arenito diamíctico) , no geraL maciços ou exibindo estra
tificações cruzadas incipientes (prancha 36A).
Testenunho S 41 - profundidade I691m a 1694m (Figura 20)

ciclos de arenitos finos a médios (prancha
368. c) , localmente médios a grosseÍros passando a finos e finos a
muito finos para o topo. rnternamente são semelhantes aos sedimen
tos do Èestemunho s 37, exibindo grand.e variação textural e forman
do pequenas estruturas acanaladas irregulares, raminações cruzadas
e IocaLmente paralel-as (prancha 368, C) . Os níveis mais grossei
ros podem mostrar estratificações cruzadas.
Pequenos
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Testemunho S 42

- profundidade L722m a I725m (Figura

20)

Arenitos f j-nos a médios, aparentemente maciços, homogê
neos, localmente mosÈrando estratificações cruzadas (prancha 36Ð)
e possÍveis pequenos de.tioona.
.

Testemunho S 43

- profundidade 1760.5m a 1763.5m (Figura

20)

arenitos finos a médios, maciços, localmen
te com estratificações cruzadas (prancha 36E) e mais restrÍtamente
n.Lp¡t!-ø - ùLílt^.
São semeLhantes ao testemunho $ 42. No topo são
conglomerados polimÍcticos mostrando estratificações cruzadas.
Na base são

Testemunho S 44

d.it

høl

- profundidade 1777.9m a I7g0.9m (Figura 2I)

Arenitos fÌnos a médios, f Luidi.zados (.Prancha 378), com
e escape de f luídos , no geral maciços , loca l-mente pres er

vando Lam.inações cruzadas.
TesÈemunho

S 45 + S 46 + S 47 - profundidades (baixa recuperação
1813,6m, I815 . 7m , 1BI6.2m

a

l8l7.2m (Figura

)

21)

Diamictitos de matriz d.e areni.tos muiÈo finos, sÍlticos,
com seixos finos e grânulos, maciços.
TestemunhosS4S+649- profundidades I850m, tB5l-.7m a lg52.7m
Laminitos silte-argi1a, váïvicos, muito finos I deforma
dos provavel-mente por es corregamentos , portando seixos,, pingados ,, ,
Testemunho S 50

- profundidade

1g74rn

a 1875.8m (Figura 2I)

Varvito (Laminito silte-argi.1a), localmente deformados

¡

^

"1'40

(prováveis escorregamentos ) , rocalmente com concentração de seixos
"pingados" (Prancha 37C,D) .
Testemunho S 51

- profundídade 189B.Bm a 1900,2m (FiEura

21)

Arenítos finos, macÍços, com clastos de síItito.Mosquea
mento por cimentação írregular de calcita (prancha 37E).
Testemunho S 55

- profundidade 2002.7m a

2OO4.7m

(Figura

21)

Arenit.os finos a muito finos, maciços (prancha 3gA) a
rocalmente com incipiente laminação cruzada, subordinadamente con
centração de clastos de siltito.
simirar ao anterior (Testemunho s

51). Leve mosqueamenÈo por cimentação irregular de calcita.
Test.emunho S 56

- profundidade 2033.5m a 2035.3m (Figura

21)

Laminitos silte-lama, exibindo gna"ding ou com a sePara
ção brusca das lâminas. Deformações ocorrem devido a
pequeno s
piLL-otx^, microfalhas e bioturbacões (?).
Lâminas maÌs
esPessas
de siltito (2 a 3cm) mostran-se onduladas (prancha 3gB) .
Testemunho S 57

- profundidade

2126.5m

a

Z12g.Sm (Figura 21)

Arenitos muito finos, sÍlÈicos, com laminações cruzad.as
por corrente (Prancha 38C) e ni¡c¡tLø- dni(lá , passam no topo para are
nitos finos com laminações cruzadas e estratificações cruzadas.
Testemunho S 58

- profundidade 2266.9m a 226B.Bm (FiSura

21)

Arenitos finos e finos a médios, mostrando estratifica
ções cruzadas, Iaminações cruzadas e 1ocalmente paralelas, com por
ções aparentemente maciças (prancha 38D)

.
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Testemunho S 59

- profundidade

2280m

a

2283m (Figura 2I)

A,renitos finos a médios, com Iaminações paralelas abun
dantes e Iocalmente laminações cruzad.as ou maciço (Prancha 38E) ,
2.

3. Poço PN- Ì- Sp

Testemunho S

I - profundidade

354m

a 361,5m (Figura Ig)

arenitos finos a médios e finos, diamícticos,
com cerca de 5? de seixos finos, exibindo feições de fruidização,.
delgados nívei-s de areias médias bem selecionadas, forr¡ando ,¡t,í,L{,cnt
,
intercalam-se nesses sedimentos. Locarmente, arenitos muito finos
mostram microcruzadas. Logo aci-ma, ocorrem diamictitos de matriz
IamÍti co-arenos a com cerca de lO? de seixos finos, angulosos a ar
Na base são

redondados, aparentemente maciços, j-nterrompidos loca.lmente por
delgados nÍveis dos arenitos subjacentes escorregados (prancha 3r-c) .
sobreposto, ocorrem areni-tos muito finos, fluidizados e com feições
de aX.unp prõximo ã base (prancha 3fB) ; para o topo, mostram

cLínbLng - ,LitepL-¿^ e

óÍ.,5 (prancha 31A) . rntercalado a
esses arenÍtos ocorre delgado nÍvel (cerca de 12 cm) de varvitos
com seixos "pingados " deformando as râminas e que se mostram dobïa
dos e com pequeno falhamento associado (prancha 318).

Testemunho S

,LippLQ.- drli

9 - profundidade

52Bm

a 536.5m (Figura Ig)

Diamict.itos maciços, de matriz I amí ti co-arenosa (.prancha
3'1 E) e cerca de 5? de seixos, são sobrepostos por arenitos
muito fi

nos, siltosos, exÍbindo feições de ALunp e fluidização, (prancha
31D, E). Estes sedimentos fino* compõem uma associação com nÍveis
de .raminitos gradacionais de siftito para ramitos, não perturbados
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ou microfalhados com pequenas convoJ-uções (.prancha 3lD); nÍveís de
lamitos cinza-escuros ex.ibem delgadas (rniIÍnétricas acentimétricas)

intercalações de siltitos formando ¡cil,Lowt ou locarmente portan
do seixos"pingados " (.prancha 31D) . No topo são diamictitos de ma
triz lamÍtica com raros seixos (no geral de arenitos), maciços, 1o
calmente com feições de fluidização.
Testemunho S 10

- profundidade

771m

a 776.5m (Figura

19)

São arenitos finos a médios, maciços, com porções

exi

bindo estratificações plano-pararelas, passando a arenltos muito
finos no topo, onde ocorrem )Li!opLQ.- d/Li {Jf.à. Sobrepostos ocorrem
intercalações decimétricas d.e arenitos finos, maciços, com incipi_en

estratificações prano-paralelas (semerhantes ao anterior, pran
cha 32A), localmente exibindo escape de fluidos, algumas vezes cor
tado por sedimentos finos l-aminados (prancha 32A), normarmente gra
tes

dando a arenitos muito finos para o topof com nÍveis

de arenitos

muito finos , sÍlticos , inter.rami-nados com l-amitos , portando
dltL6f's

.n

Lp¡cLø-

.

Testemunho S 11

- profundidade

7B2m

a 796.4m (Figura

19)

são arenitos flnos, no geral imaturos (textu
ral e mineralogicamente), com A.LunlJL proeminentes e fluidização.
Acima ocorrem diamictÍtos de matriz lamÍtica, com poucos seixos po
rimÍcticos, portando locarmente lâminas de siltito bastante defor
Na base

madas (Prancha 328). Feições de escorregamento com dobramentos e
escape de fluidos estão presentes, assim como incípiente rarLi¡ação,
sendo que nos 20cm do topo aparece melhor desenvolvida, mostrand.o

seixos "pÍngados", mi.crofalhas e microconvotuções

.
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3.

DADOS PALEONTOLÕGTCOS

Os poços J-1-pR

e JT*1-PR, mais antigos, não apresentam
informações paleontológicas . Apenas os poços pN_1_Sp e sA_1_Sp
apresentam alguns dados de micropaleontologia e palinologia. A d!
visão bioes tratigráf ica adotada pero pAULTpETRo no estuaå desses
poços é baseada nas proposições de DAEMON & QUÄDROS (1970) para Ba
cÌa do Paraná.
Os dados paleontológicos

aqui apresentad,os referem_se
aos resultados mostrados nos reLatórios RT-339,/92 e RT_030/g1, ele
borados pelo agrupamento de raboratório d.e ensaios e análises do
PAULTPETRO

(Consórcio
poço

cEsP / IPT ) .

SA- 1-Sp

O conteúdo fossilÍfero

do poço SA-1-SP, referente ao in
terval-o do subgrupo rtararé (890 a 2318m), é escasso. os únÍcos re

gistros, apresentados no relatório RT-339/92 acima citado, indicam
a presença de ostracod.es das espêcies Bairdiacypris sp.aff .p. pr¡nc_
tata e Bythocypris sp.aff .e. pediformis, à profundidade de 1035m,
e de fragmentos de dentes de peixes, à profundidade de 1125m. No
entanto, como Levantado nesse mesmo relatório (p. 211 , o registro
desses ostracodes marinhos em amostras de carha da porção superior
do Subgrupo ftararé, ',deve ser ol-hado com cautel-a, uma vez que as

espécies registradas são comuns na Formação serra Arta e podem re
presentar material desabado,'.
O estudo do conteúdo pal_inológico do poço em discussão

Ievou à subdivísão bio-e stratigråf ica do Subgrupo Itararé (Figura
22) nos seguintes intervalos: G+Ht, carbonífero superior a pe¡:rliano
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(Estefaniano a sakmariano) , no intervalo 23lg a 140orn;
H2+H3, Permiano inferior (Artinskiano) , entre 1400 e I230m; fl_, per
miano médio (Kunguriano), de 1230 a IlSOm; e f2+I3+I4, permiano mé

inferior

dio (Kunguriano) , entre Il_50 e

852m.

Poço PN- 1-Sp
Os sedimentos do Subgrupo ftararé ocorrem neste poço en
tre as profundidades de 272 e r242m. No entanto, somente no inter

vafo entre 785 e '772n foram encontrados moldes recristafizados de
ostracodes e fragmentos de peixes paleoniscÍdeos, tais como esca
mas, ossÍculos, dentes e espinhos.
O estudô palinoJ-ógico deste poço, segundo

o relatório
RT-030,/81 do PAULrpETno, revela formas do permiano/carbonÍfero su
perior até rl-40m e formas do carhonÍfero inferÍor a Devoniano supe
rior entre 13L0 e 1520n. Trata-se, portanto, de um d.ado novo na
l-iteratura geológica da Bacia do paraná, uma vez que até então não
se conheciam sedimentos do Carbonífero inferior nesta Bacia.
Esses sedimentos mais antigos foram d.enomínados infor

Pré-rtararê no citado reratório e, do que se pode de.ru
zlr a partir das amostras d.e calha e de testemunhos, não existem
evidências de variações litológicas marcantes entre esses depósi
tos e os do Subgrupo Itararê propriamente dito.
Face a taI sítuação, torna-se difÍcil o estabelecimento
do l-imiÈe entre essas unidades. Dessa forma, o contato entre er-as
foi definido com base nas perfiragens geofÍsÍcas e no fato de que
o limite máxi¡no superior de ocorrência das espécies Eocarboniferas
corresponde ã profundidade de t2gon. utilizando-se princi-palnente
o perfil de raios gama, o contato foi e.stabe.lecido a I242m de pro
ma]mente de
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fundidade, ponto em que a curva sofre uma quebra, com ligeira alte
ração a partir dessa profundidade.
Esse limite,

entretanto, não é definido com seguran_
ça. AIém disso, no intervalo entre as profundidades de 1310
e 1 140m, os sedi-mentos analisados apresentam-se praticamente
estéreis, com formas carbonizadas não identificáveis.
Entre 11'40 e 690m, surge uma nova assembl-éia pali_
no1ógica caracterizando o Íntervaro c+H1 de idade permocarbonifera
(Estefaniano a Artinskiano) .
O intervalo bj.oestrat igráfico f, permiano médio (Kungu
riano), está representado entre 690 e 400m de profundidade.
No trecho entre 400 e 220m de profundidade surgem for
mas parinológicas pertencentes aos interval.s bioe s tratigráf icos
K
e L1 (Kazaniano) , não tendo sido possÍvel sua individualização.
Resumindo, a análise do conteúdo pal-inoJ_ógico nestes

dois poços levou a uma subdivisão b ioes trat igráfica d.os sed.imentos
Itararé, cuja correlação pod.e ser vista na Figura 22.
por outro lado, a quase total ausência de registro
fossilifero
com indicações pareoambi-entai s nesses sedimentos não
permite uma avaliação pormenorizada, mas apenas de caráter ge
neralizado,de suas condições de formação.
CaLcado na relação de porcentagem entïe os dife
rentes tÍpos de matéria orgânica, se amorfa, herbácea ou le_
nhosa, e na ocorrência de ostracod.es marinhos na porção supg
r j.or do Subgrupo Itararé
do poço SA_1_Sp, é levantada a hipó
tese de condições mais marinhas nesse intervalo, conforme inter
pretações no relatório RT-339/82.
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relação ao poço pN-l-Sp, o relatório RT_030/g1 aven
ta condições mais marinhas a partir de 1140m em direção ao topo, su
gerindo condÍções marinh.as de salinidade mais restrÍta entre 772 e
Com

238m

de profundidade, embora não apresente dados convincentes para

tal interpretação.
4.

DADoS DE PERFTLAGENS GEoFfsIcAs

4,1. IntroduÇão
Atualmente são diversos os. tipos de perfilagens de po
ços utilízados peros geóJ-ogos, especialmente em companhÍas petrolÍ
feras.

tipos mais conhecidos e de uso já há algum tempo di
fundido na anålise das variações liÈoIógicas, na correlação poço a
poço e na tentativa de identificação de ambientes deposi_cionais são
os perfis de raios gama (GR) e potencial espontâneo (St) . ¡o6o" ,u
fletem o conteúdo em argila nas rochas e, conseqüentemente, a gra
nulometria em seqüências clásticas. uma vez que a sucessão verti
cal de granulometria em sedimentos clãsticos pode ser, em diveïsos
casos' Ímportante arma na interpretação ambienÈar, a utirização de
perfis SP e cR é de grande relevância,
Os

Logicamente, entretanto,

destes dados pode diag
nosticar, por sl só, o ambiente de deposição desses sedimentos. Ou
tros aspectos importantes na definição do ambiente deposicionar são
a geometría do corpo rochoso (passível de identíficação guando se
nenh.um

tem poços prõxi¡oos e em quanti-dade), as estruturas

(identificáveis

se.dÍmentares

níveis testemunhados do poço) e. o conteú
do foss ilífero . Segundo SELLEY (-1979), a uÈilização conjunta de per
apenas. ern
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fis sP e GR com dados sobre a dis.tribuição de glauconita e detri
tos carbonosos na seqüência, constitui uma arma poderosa na diagno
se de ambj-entes deposicionais clásticos.
Por outro 1ado, a utilização rotineira de perfì.lagens
GR consiste na correlação poço a poço, baseada na semelhança entre
as curvas geofÍsicas e quebras características. Assim, diversas
feições tais como seqüências de diníng e co a,L,s ¿ning u¡cwa,i-d- , cor
pos li tologi-camente uniformes com li-mites abruptos (,"caixas ") e que
bras ou picos no registro dos perfis podem ser, em muìtos casos,
rapidamente correlacionados.

perfis Sp, mais antigos na técnica de perfilagem, são
hoje preterÍdos ao uso dos perfis de raios gama. Isto porque a res
posta desses últimos ê nais sensíve1 às variações granuJ_ométricas,
imprimindo maior detalhe na construção do perfil litológico.
Além
dísso, em se tratando de arenitos muito cÍmentados/ não permeáveis,
a perfilagem Sp pode ser insensÍveI na distinção com folh.el_hos.
Os poços utifizados - SA-I-SP, pN-I-Sp, JT-I=pR e ,J_1PR - apresentam perfis Sp e cR, â exceção do poço J-f-pR, para o
qual apenas se dispõe do perfil Sp. para os poços SA-Ì-Sp e pN-tsP, mais recentes, foram também utirizados os perfis de densidade
e neutrônico' na tentatlva de merhor definir as variações lit.orógi
cas existentes.
A perfilagem de neutrons é utilizada principalmente na
detecção de unidades porosas, enquanto o perfÌr de densidade cons
titui um registro contÍnuo das variações na densidade da coruna 1i
tológica. A conjunção desses dois perfis pod.e ser de grande valia
na correta deÈerrninação da sucessão litorógica,em associação com
os perfis de raios garna e/ou potencial es.pontâneo.
Os
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4,2. Perfis Litológicos
perfis compostos de poços conseguidos junto ã PETRO
BFd's e PAULTPETRo apresentavam perfis ritológicos que foram aprímo
rados por uma reavaliação dos dados de perfil-agens e de testemu
Os

nhos dos

mesmos.

No caso do poço ,f-I-pR, mesmo se tratando de um perfil

baixa precisão, pois que de traçado manual, foi possÍvet, em
conjunção com a d.escrição de testenunhos, algumas pequenas corre
ções no perfil 1ito1ógico origÍna1.
SP de

No poço JT-1-PR,

utilizando o perfil- cR e os testemurù¡os,
também foram feitas pequenas alterações no perfil original.
Já no caso dos poços SA-I-SP e pN=t-Sp¡ além dos perfis
de raios gama e da descrição dos testenunhos, foram anarisados os
perfis de densidade e de neutrons. A utilização destas duas perfi
lagens permite distinguir,

gicos básicos comuns
mictitos.

certa segurançaf três tipos lito16
no subgrupo rtararé: arenitos, forherhos e diá
com

perfis litológicos desses quatro poços
tificados nas figuras 23 a 26.
Os

podem ser iden

CAPÍTULO

7

CORRETAçÃO ENTRE OS POçOS E
COM

I.

AS SECçõES DE SUPERFÍCTE

INTRODUÇÃO

Com

base nas diferentes associações litoLógicas

possÍ

vei-s de serem individuali zadas nos perfis ritorógicos
levantados
no capÍtuIo anterior e nas perfilagens gama e Sp (esta exclusiva
mente para o poço J-l-pR), foi possível a separação de quatro paco

tes rochosos principaÍs e sua correlação entre os diferentes
(FÍguras 23 a 27) .
Como

poços

pode ser facilmente percebido na figura 27, os per

fis de raios gama apresentam boa correlação entre si,
te entre os poços SA-I-SP e JT-1-PR.

especialmen

A subdivisão no poço J-I-PR é difÍcultada pela falta
uma boa perfil-agem, uma vez que o traçado da curva Sp é ainda
nual' e mesmo pela ausência de perfilagem em seu terço inferior.

de
mg

No

entanto, graças à maior quantidade de testemunhos nesse poço, foí
possÍve1 um melhor controle das variações 1itotógicas e a conse
qüente separação de conjuntos distÍntos. AIém disso, algumas fei
ções da curva sp são correl-acionávei s com os perfis GR nos demais
poços

.

As subdivisões detectadas

ser pronta
mente correlac.íonadas aos conjuntos rochosos separados em superfÍ
em

subsuperfÍcÍe podem
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cie, face às diferentes associações ritoJ-ógicas e ambientes deposi
cionais específicos identificados no campo.
Uma quÍnta unidade diagnosticada em superficie e corres
pondente aos arenitos f l-uviais basaì"s, sem influência g1acia1, não
pôde ser identificada em subsuperfÍcie, à exceção do poço SA-1_Sp,
onde um delgado corpo de arenitos existente em sua base, no conta
to com sedimentos da Formação ponta Grossar e caracterizad.os em

amostra de calha como arenitos médÍos, subarred.ondad.os , ma] sele
cÌonados e friáveis, poderia ser corre.l_acionado a tal unidade.

2. AS UNTDADES

ESTRATIGRÁ,FICAS INFORMAIS

E

SUAS CARACTERfSTICAS

Â exceção do poço pN-1-Sp, ond.e a espessura d.o Subgrg
po Itararé é relativamente menor (cerca de 960m), nos d.emais poços
e1a ê pouco variável (1200m a 1275m)e pouco maior que a medida em
superfÍcie (aproximadamente 11OOn) . Face às d.iversas fontes de er
ro possíveis na mensuração da espessura em superfÍcie, esta pode

ser considerada

como próxima aos dados de poços.

No caso do poço pN-1-Sp, entretanto, a causa da menor

espessura deve-se, provavelmente, à posição do topo da unidade
s

j-gnada

por Prê-Itararê, de idade do Carbonífero inferior,

de

assunto

jâ abordado anteriormente.
As unidades ora propostas não podem ser ccnsideradas

como

unidades estratigráficas formais antes que trabal-hos de mapeamento de

superficie sejam efetivados para lerificar sr.ra aplicabilidade regional.
A separação das unidadesr a partir dos .dados de campo,
baseou-se na individual ização de associações J-itológicas pertencen
tes a contextos ambientais diferentes, empilhados durante o levan
tamento das secções de superfÍcie.
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identlficadas entâo cinco unidades, sendo que a
unidade I, mais antiga, anterior à glaciação na área, é de caráter
aparentemente l-ocaLizado. É caracterizad.a por arenítos de textu
ras diversas, desde grossei-ros até finos, ma1 a regularmente sele
cionados, exibindo estratificações cruzadas tabulares e acanaladas
de grande porte (prancha 1A,B), bastante parecidos com os sedimen
tos Furnas.
Foram

As demais unidades separadas em superfície (II a V) en
contxam correspondência estratigrâfica nos poços estudados, d.even

do apresentar, portanto, dÍstribuição regional.

subsuperfÍcÍe, as unidades foram indÍv Ídua li z adas
utilizando-se os perfis GR (e sp no caso do poço J-1-pR) ,baseand.oEm

se em suas quebras mais significativas, no padrão das curvas geofÍ
sicas e nas predominâncias litológicas de cada intervalo.
UNIDADE

II

A unidade II nos poços JT-1-PR, SA-1-SP e pN-1_Sp, não
apresenta um padrão be¡n definido nas curvas GR, o que pronÈamente
a dÌstingue da unidade sobreposta. É nítida. entretanto, a Ìnter
calação pouco espessa de texturas mais finas (folhethos e princi
palmente diamictitos) e mais grosseiras (arenitos) (Figura 23). No
poço J-1-PR, esta unidade apresenta apenas seu topo perfilado, mos
trando, no entanto, diferença significativa do padrão de perfila
gem

da unidade superíor, aIém de uma associação de arenitos distin

ta.
superfÍcie, a unidade II é representada poï uma asso
ciação onde predominam dÍamjctitos arenosos ou de matriz lamÍtica
e subordÌnadamente arenitos mêdlos a finos, seguidos por sittitos
Em
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e ritmitos finos, várvicos (pranchas 1e, D; 3B¡ l4; 15). Cons
tiÈuem sedimentos depositados em ambientes supragJ_acia1 margi
naL e proglacj_aI de o ut.uta.,s h, A sucessão mostra seqüências de
eoanteníng up|a"tLd, parecendo refletir
o avanço de fases gl_a
ciais diferentes.
Nos poços JT-1-pR e SA-1-Sp, as predominâncias l_ito
1õgícas dividem porcentagens aproxÍmad.as de arenitos e diamÌc
titos, sendo que na unidade acima os diamictitos praticamen
te desaparecem. os diamictitos testemunhados em JT-1-pR são to
dos maciços e de matriz síltíca (S lS a S 1g; Figura 21;prancha
374). Já no poço pN-1-Sp, os arenitos representam cerca de
652 da unid.ade, os diamictÍLos, 3Og e subordinadamente sed!
mentos finos. Aínda neste caso, embora os arenitos sejam a lito
logia mais freqüente, a quantidade de diamicÈitos é consid.era
velmente superior a da unidade fII, sobreposta, servind.o como uma
boa distinção.
râpida verificação do perfÍl litológÍco do po
ço J-1-PR permite avaliar o predomÍnio de areias praticamente em
Èodo intervalo correspondente ao subgrupo rtararé.
A testemunha
Mesmo uma

gem, neste contexto, permite a distinção entre os dÌversos tipos de

arenitos aí existentes. Desta sorte, a unidade rr é caracterizada
pera dominância de arenitos, seguidos subordinadamente poï rit¡nitos
e diamictitos. Os arenitos (S 44, S 51, S 55, S SZ a S 59, Figura
21; Pranchas 378. 8,. 384, C, D, E) são no geral finos a médios,
em muitos casos maciços, podendo mostrar feições de fluidização com
estruturas di.lh, LamJ.naçõe s cruzadas localmente preservad.as, lami
nações paralelas e ,LíltpL.e,- dtLi6t.A . Os laminitos são no geral várvi
cos (S 50 e S 56; Figura 21; pranchas 37C, D; 388) , localment.e ¿¡e
formados por carregamentos, com concentrações 1ocais de seixos "pin

l-t
tf,J

gados" (S 48 a $ 50 e S 56). Os diamictitos são maciços, com matriz
de arenitos muito finos, sÍIticos. (.S 45 a S 47; Fígura 2I).
UN]DADE

perfil

IÏI

referente à unidade rIT (poços SA-I-SP,
PN-I-SP e JT-I-PR; Figura 24) separa corpos maiores de arenitos,
em alguns casos apresentando padrão relativamente uniforme, em ou
tros apresentando padrão em caixas menores, individua li z ando col
pos delgados de arenito intercalados por lamitos, siltitos
ou mes
mo dj-amictitos de matriz fina. Entre os corpos rnaiores ocorrem
quebras no perfil geofísico referentes a sedimentos mais finos, no
geral siltitos ou, mais raramente, diamictitos de matriz lamitlca.
No geraL, esses corpos de arenito não evidenciam varia
ções de granocrescência ou decrescência, sendo interrompidos, na
base e no topo, por quebras,_x€.L.alivamente bruscas, à exceção do
arenito superior no poço pN-I-Sp onde, após um padrão em caixas,
sobrepõe-se uma seqüêncJ-a de (inLng uptr)and,
No poço J-I-PR, a curva Sp não nostra urna boa distinção
de corpos 1itológicos: dois corpos maj-ores de arenitos podem ser.
no entanto, individualizados, Tal separação é confirmada pela aná
lise dos testemunhos. Na base (S 42 e $ 43; Figura 20¡
pranchâ
36D, E), são arenitos finos, a médios, maciços ou mostrando esÈrati
ficações cruzadas; s ubordj-nadamente , conglomerados mostram estrati
ficações cruzadas. No topo ("S 37 a $ 41; Figura 20¡ pranchas 35A,
B, C, D, E; 364, B, C)rsão arenitos no geral exibindo grande varia
ção textural, finos a médios, médÍos a grosseiros, médios, finos. e
finos a muito finos; porções maciças, laminações cruzad.as e es.tra
tificações cruzadas, estas especialmente nos nfveis mais grossei
O

gama
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ros, são comuns i pequenas estruturas irreguÌares, assemelhando-se
a minúsculos acanalamentos, ocorrem em diversos nÍveis nesses are
nj-tos; deformações por escorregamentos podem ser comuns nos areni
tos mais finos.
JT-l-PR, o corpo de areni-to basal da unj-dade III
apresenta dois testemunhos (S t0 e S 11; Figura 20¡ prancha 34D,E)
com caracterÍsticas bastante di-versas. Podem ser arenitos finos e
finos a médios com intercalações de arenitos grosseiros até conglo
merãticos, portando estratlficações cruzad.as, oü podem ser areni
tos muito finos, sÍlticos, gradando a siltitos, apresentando lamr
nações cruzadas e paralelas com gradação. Entre o corpo basal e o
central (5 9¡ Figura 20¡ prancha 348, C) e entre este e o de topo
(S 8; Figura 20¡ Prancha 344) ocorrem laminitos de siltito e 1ami
to gradacionais.
No poço

superfÍcj-e, a unidade rrr é representada principal
mente pelos arenitos de secção Riversulr rrâ porção basal da unida
de. A porção superior desta unidade praticarnente não apresenta re
gistro em superf ície (Figura 24) . Esses arenitos (.pranchas 16, lg
a 20) são finos, mostrand,o estratificações plano-paralelas, com ou
Em

sem gradação, camadas maciças com formas

sigmoidais e e|inhingniytpLe,s, constituindo sedimentos de frente deltaica tipo
dL-t1,seh,
formados por processos de correntes de turbidez.
O final da sedimentação na unidade IIr
é representada
por siltitos e arenitos muito finos, sÍlticos, intensamente biotur
bados, portadores de tósseis marinhos (Fáunula de Itaporanga),cons
tituindo depósitos de. plataforma e prodelta. Esses depõsltos são
estratigraficamente correlacionávels aos sedimentos finos que ocor
rem no topo desta unidade em todos poços estudados.
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UNIDADE IV

A unidade fV, nos poços SA-1-SP, pN-L-Sp e .TT-l-pR, apre
senta um perfil geofísico de raios gama (Figura 25) em padrão não

muito diverso da unidade rrrf registrando arenitos relativamente
uniformes e for¡nando caixas, cujo contato com a unidade i¡rferior se
verifica pela quebra no perfil logo acíma dos sedimentos finos em
seu topo. Ã semelhança da unidade IIf, a unidade IV també¡n aprg
senta predominâncÍa de arenitos sobre outras litologias,
ocorren
do, no entanto, um acréscimo relativo de dia¡nictitos e/ou lamitos
e folhelhos nesta úftima.
Nos poços SA-f-Sp e J-l-pR, logo na base da unidade IV,

ocorre

corpo de arenitos de cerca de 10m de es.pessura, bastante
saliente no perfj-l- gama (também registrado no poço pN-I-Sp) e se
um

guido na coluna por um espesso corpo de diamictítos. No poço J-l--pR,
esses arenitos são muito finos, sÍ1ticos, cÕmpondo gradações a siI

tÍtos e mostrando laminações paraleras e microlaminações cruzadas,
pequenos ¡ciL.X-orat e di¿he¿ | localmente maciços ($ 36; Figura l_9; pran
cha 338) , enquanto os diamictitos apresentam matrìz de arenito mui
to fj-no, sil-toso, com seixos e grånulos polimÍcticos, maciços, in
tercalados com nÍveis de arenitos muito finos, sÍrtÍcos, escorrega
aos (.S 3; Figura 19; prancha 33D) . Tanto no poço J-I-PR, quanÈo em
SA-I-SP, esses diamictitos são sobrepostos por um pacote de arenÍ
tos, apenas subordinadamente cortado por diamictitos e forhel-hos.
No poço J-l-PR, os diamictitos do topo (S 3t + $ 32; Figrra lg-;.pran
cha 334) são semelhantes ao descríto para a base da unidad.e, enquan
to os arenitos podem ser finos a mé.dios, com estratifÌcações parg
le1as e cruzadas, contendo localnente fragmentos carbonosos tS 33;
Figura 19-; Prancha 338) , ou arenitos muito finos a finos, maciços
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ou apresentando estratificações cruzadas, laminações cruzadas e
,Lípp.te- d"lLi lÍ.^ e nÍveis mais f Ínos tS 34; Figura l-9; prancha 33C) .
No poço pN-l-Sp os arenitos aparecem em corpos menos es
pessos, i.ntercalando delgados sedimentos finos ou diamictitos. Os
arenitos (S f0; Figura 19; prancha 32A) são finos a médios, maciços
ou com incipiente estratificação plano-paralela e feições de flu!

dização, i-ntercalando local-mente arenìtos muito finos, sÍJ-ticos, in
terlaminados com lamitos e portando nip¡cLe.-dní(f.s, os diamictitos
exibem matrj-z lamítica e lâminas deformadas de sÍltitos
(S lf;
Fi
gura 19; Prancha 328). No poço JT-I-PR (S 5 a g 7 ; Figura 19; pran

cha 32Ct D, E), os arenj-tos podem ser médios a grosseiros e muito
grosseiros com estratificações cruzadas, ou arenitos muj-to finos,
sÍlticos, com laminações cruzadas, localmente estruturas di¿h e
siltitos e l-amitos mostrando pequenas dobras convolutas.
Ern superfÍcie, a unid.ade IV é representada por sedimen
tos de baÍa interdi stributária, barras de frente deltaica e depósi
tos fLuvíais de planície dertaicaf muito bem caracterizados ao ron
go da secção I taporanga-Taquarituba . Constituem o registro de uma
progradação deltaica rel-ativamente rápida, gïaças ao avanço de uma
glaciação que eleva rapidamente o suprimento detrÍtico.

geral, os sed.imentos fjnos são subordinados.
nesta unidade, podendo ser lamitos maciços a fol-he1hõIdes, às vezes
diamÍcticos, outras vezes portando seixos ,,pingados " , ou lamjnitos
silte-l-ama (ou areia-silte), plano-pararelos ou exihindo ondurações.
tipo cLinbíng- n-íppt øl, ou sil-titos com nip¡cL,e..- dni(l¿ (Þranchas 6,
7 e 2I), no geral interdigitados com arenitos de barras di.stat e
proximal. Os arenitos distais são no gera1 1Ìmpos, finos e finos.
a médios , com clinhingl e ni¡c¡tt-z- dní dllr (.pranchas gA,B, 22 e Z3A).,
enquanto as harras de desembocadura são no geral arenitos mêdios,
De maneira
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limpos, exibindo estratificações cruzadas acanaladas, rLippl¿ -.d,Lí 6f.^
e partes aparentemente maciças, formando corpos mais espessos (pran
chas 98 e 24). Os arenitos fluviais (Pranchas 9C, D e 1OA, B) são
mais imaturos texturalmentef mostrando desde porções finas até gros
seiras, estratificações cruzadas tabulares e acanaladas de m6dj_o e
grande porte, {ztfoona de pequeno porte e porções maciças,
UNIDADE V

A unidade V é caracterizada nos perfis

cR dos poços
SA-I-SP, PN-L-SP e JT-I-PR por uma rápida e persistente al_ternÂn
cia de picos e quebras, como resul-tado da variação litológica cer
rada de corpos principalmente de arenitos, folhelhos e diamictitos
(Figura 26). Dessa forma, sua distinção das unÌdades inferiores
na coluna IitoIógica é nÍ.tida, apresentando una significativa dimi
nuÍção em areias quando comparada às demais unid.ad.es, com aumento
de sedimentos finos e principalmente diamictitos.
No poço PN-l-SP, os testemunhÕs S I e $ 9- (Figura IB),
referentes a unidade V (_prancha 31A-EL, mostram diamictitos de mC
trj-z lamÍ tico-arenosa a lamítica noutros casos, com pequena porcen
tagem de seixos (5 a 10?), macÍços, Iocalmente com feições de flui
dização; arenitos finos a mêdios, diamÍcticos, fluidlzados; areni
tos muito finos, sil-tosos, exibindo
e fJ.uidização, associa
^LunfJS
dos a laminitos gradacionaÍs siltito-lamito
e lamiÈos escuros com
raras lâminas de siltito formando ¡cí.!-.(.owa e com ',sej.xos pingados";
arenitos muito f j-nos mostrando níppt-e,dnidlá, localmente fluidiza
dos, intercal-ando delgado nÍveI de varyitos dobrados e com "seixos
pingados " .
No poço

JT-l-PR, a unidade V pode mostrar arenitosì

mui_to
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finos a s:Ílticos c,om Li'tt'pL¿- d/L¿ófA e taminações cruzadas (..S 3; Figu
ra 18; Prancha 294, B). e diamictitos de matriz d.e arenitos muito
finos, sÍLticos,fluidizados, Íntercalando delgados nÍveÍs de areni
tos muito finos com incipientes laminações e perturbados por escor
regamentos ($ 4; Figura 18; Prancha 29C).
No poço J-1-pR pode-se

notar claramente a mudança no pa
drão da curva SP quando se passa da unidade IV para V. Nesta úIti
ma ocorre a mesma irregularidade registrada nos perfis gama dos rre
mais poços, graças ã maior variabil-idade J-itol6gica na unidade. Ã
semelhança dos outros poços, aumenta, aqui, cons i- derave l-mente, a quan
tidade de diamictitosi a porcentagem de diamictitos mais sedinen
tos finos supera o predomÍnio de arenitos nesta unidade. A teste
munhagem mostra diamictitos de matrj_z sÍltica e lamÍtica (S 27 e
S
29; Figura I8; Prancha 30A, C), maciços ou com aspecto fl-uidaf , 1o
calmenÈe exibindo ritmi-tos escorregados; arenitos muito f i-nos a fi
nos com laminações cruzad.as (.S 25; Figura lB; prancha 29D) , local
mente com estruturas diah; arenítos muito finos, sÍIticos, com fa
minações j-ncipientes ($ 30; Figura 18¡ prancha 3OD, E.). estruturas
de escape de fluido, microlaminações cruzadas e locaLmente maciços
(S 26; Figura 18; Prancha 29E);arenitos mêdios a grosseiros (S 29;
Flgura 18; Prancha 308) , com estratificações cruzadas, contendo
clastos de diamictitos; Lamitos escuros com finas Lâmlnas de areni
tos muito finos, sí1ticos, formando estruturas lenticulares
e
píLLowt; (.S 30; Prancha 30D) .
superfícj-e, a unidade V é bem representad.a especiaL
mente pel-os sedimentos af l-orantes ao longo da secção serra dos pafs.
Em

AÍ ocorre uma arternâncía de corpos pouco espessos de arenitos, ra
mitos e di-amictitos depositados por um sistena deltaico caracteri
zado por amplo desvio de distributários, com influência
glacíal,

'1

porém sem sua participação direta.

59

correfatas mostram de
pósì-tos deltaicos e depósitos glaciais e proglaciais conti.nentais.
Na serra dos Pais os arenitos podem ser finos a muito finos, normar
mente gradando a muito finos, sÍl-ticos,e siltitos para o t.opo, com
Secções

abundâncía em c!,ínbing- /LippL-¿^ (.prancha I0C ) ou areniÈos médios e

grosseiros, com estratificações cruzadas tabulares de médio
a grande porte (.Prancha 238) e cruzadas acanalad.as de médio portei
os sedimentos finos podem ser fofhelhos, Ìamitos fothelhóides, ra
mesmo

ramente laminados, em alguns casos revemente arenosos e com raros

seixos (diamíctícos); os diamictitos são aí subordinados, ernbora em
secções correl-atas (secções 52 e 54) possam aparecer em grand.e por
centagem.

CAPfTULO

8

EVOLUçÂ.O AMBIENTAL DO SUBGRUPO TTARARÉ

NA ÁREA DE

1

.

ESTUDO

TNTRODUçÃ,O

As secções levantadas em superfície

uma seqüên
evolutiva, desde a base do Subgrupo ftararé até seu topoi seu estu
do revela, de forma generalizada, a evolução paleoambiental dessa
unidade para a área em questão.
Estas interpretações não podem, entretanto, ser estend.i
das sem critério
ou ext.rapoladas para outras áreas sem a devida
análise da composição faciológica da coluna sedimentar deste subgrupo

compõem

.

a ampla variabilÍdade lateral d.os corpos litológÍ
cos na unidade Itararé, mesmo em áreas relativamente pequenas, há
que se supor uma grande díversidade na sucessão de litologias para
diferent,es secções. Isto não implica, entretanto, que mudanças am
bientais significativas tenham ocorrid.o com tamanha singularidade
em todo tempo fLararé, mas denunciam, outrossim, essenciafmente va
riações de subambientes ou d.e processos deposicionais dentro dos
mesmos, como reflexo da alta complexidade dos ambientes deposicj-o
nais maÍores que dominaram e se alternaram durante a sedimentação
Ðadâ

da unidade.
!'ace a taI situação geral , a correlação 1ito1ógica entre
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secções de superfície ou com perfis de poços pode ser inexequÍve1,
pondo-se viável apenas a correlação de seqüências de mesma fase de

evolução ambiental e que freqüentemente se caract,erizam por dominâncias titológicas s imilares.
Dessa forma, somente estudos de detalhe, enfocando não
apenas aspectos litológicos,

a gênese (processos e ambi
entes) desses sedimentos e o entendimento de sua evolução paleogeo
gráfica e ambiental-, podem conduzir à subdivisão em unid.ad.es Sené
ticas (associações litológicas com características ambientais simi
lares dentro da seqüência) e sua correlação estratigráfica.
É fato que a realização de um trabalho adequado de aná
lj.se ambiental em superfÍcie ê possível apenas em áreas d.e exposi
ções extensas e contÍnuas. EnÈretanto, somente poucas áreas, no
geral pouco extensas, apresentam tais condiçôes para os sedímentos
Itararé dentro da Bacia do paraná. A área da presente pesquisa
mas antes

apresenta um bom acervo de dados de superfÍ.cie, no geral com boas
exposj-ções, localmente porém sem a continuidade requerida.

Finalmente, como resultado de um l_evantamento faciológi
co sistemático, a anáIise ambiental redundou na história evol-utiva

da sedimentação Itararé na área. Est.a evol-ução foi ilustrada atra
vés da consÈrução de modelos deposicionais para as d.iversas fases
evolutÌvas caracterizadas nas secções de superfície. Ou seja, os mo
delos elaborados representam o paleoambiente físico dominante na
área durante o interval-o de t.empo d.as fases diagnosÈicadas,
Nesse sentido, mapas paleogeográficos, como o apresenta

do por

t envolvendo todo pacote dos sedimentos Itara_ré
no Estado de São Paul-o, falham em seu propósito, uma vez que tão
espessa sedÍmentação (Csup - pm) e em tão extensa área não pode ser
tratada sem a devida preocupação com sua evolução ambiental, como
SANTOS (19791

toz

se fosse composta por sistemas estanques.

2. O ]NICTO

DA SEDTMENTAÇÃO ITARARE

os sedimentos Itararé assentam-se, na área estudada, di
retamente sobre os arenitos da Formação Furnas, em contato erosi_
vo, Iogo ao sul- da cidade de Itararé (Figura 3). Os sedimentos da
Formação Ponta Grossa, provavel-mente

existentes na área, foram aÍ
totalmente erodidos. A Formação Furnas, por sua vez, teve também
grande parte de seus sedimentos retrabalhados (espessura não estimada), servindo como fonte aos sedimentos do Subgrupo ftararé
na
ârea sudoeste do Estado de São paulo, especÌalmente paxa os areni
tos da base da unidade na área estudada, cujas caracteristicas Iitológicas são extremamente semelhantes às dos arenj-tos Furnas, a
ponto de ser dÍfícil sua distinção (PETRI & FULFARO, 19671 .
A extensão e intensidade da erosão desses sedimentos

de

vonianos, dentre out.ros fatores, devem estar intimamente Iigadas ao
generalizado soerguimento ocorrido d.urante o CarbonÍfero, dada a
aglutinação das placas na conformação do Supercontinente pangea.
Os sedimentos devonianos da Bacia do paraná, a esta épo

ca, foram afetados por ìntenso diastrofismo de falhamentos, provo
cando profunda erosão de sua coluna sedimentar. Dessa formarcom a
antiga regÍão de deposição devoniana em franco l-evantamento desde
o Ðevoniano superior, o eixo deposicional deslocou-se para norte,
entre os al-inhamentos de São Jerônimo-Curiuva e do Rio Tietê (FULFA
RO et alii,
1982; FERREIRA et alii, 1981; FERRETRA, 1982),justamen
te onde se localiza a área aqui estudada.
Enguanto as demais bacias da plataforma Sul Americana
apresentam sedimentos do CarbonÍfero inferior

bem representad.os,
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até bem pouco tempo não se tinha notícia de qualquer registro des
se intervalo. na coluna estratigráfica da Bacia do paraná. segundo
o relatório do PAULIPETRO para o poço 2-pN-1-Sp, as informações
palinológicas obtidas revel-am a existênci.a, pela primeira vez na Ba
cia, de sedimentos de idade Eocarbonífera. Esses depósitos, trata
dos lnformalmenÈe por unidade pré-rtararé, estão em contato direto
com efusivas ácidas do embasamento.
Devido à falta de maiores informações e da não-constata
ção de situação semelhante em superficie e mesmo em outros poços,
torna-se duvidosa qualquer deliberação a respeito desses sedimen_
tos. De um lado, o exame dos testemunhos amostrados neste pacote
sedimentar mais antigo nada revela de diagnóstico que permita dis
Èinguir entre esses sedimentos e os restantes do Subgrupo Itararé.
Por outro lado, levando-se em conta a idade desses sedimentos (Dsup/
Cinf) e sua deposição diretamente sobre o embasamento, faltando aÍ
o regisùro de sedÍmentos devonianos das Formações Furnas e ponta
Grossa, poderiam ser considerados como o resultado de deposições
rnolássicas em calhas tectônicas local-izadas,
Tal interpretação vem ao encontro da proposição de FUL
(1982), segundo a qual_ apenas no Estefaniano (Csup) se
FARO et alii
instalou o arcabouço tectônico da Bacia do paraná, com os limites
estruturals ora conhecid.os, caracterÍzando assim uma tectônica mais
enérglca com relação às demais bacias da plataforma SuI Americana
nesse mesmo perÍodo, graças à maior juventude da consolidação de
seu embasamento .

3.

SECç.Ão ]TARARÉ-ITAPoRATGA (]NCLUSIVE SEcçÃo RIVERSUL)

A secção ltararé-l t.aporanga atravessa sed.imentos

d.as

uni
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dades inferior e média de

SOARES

et alii

(19771 e dos conjuntos ri

tológicos A, B e C de SAAD (1977\ .
0 início da sedimentação ftararé foi fortemente j_nf luen
ciado pela tectônica atuante no final do DevonianÕ e Eocarbonífero
na Bacia Paraná e pera existência de glaciação nas terras al-tas da
Ãfrica centro-su.l-,
A elevação de extensas áreas na Bacia e sua reestrutura
ção precederam a um periodo de intensa e extensiva erosão, dilapi_
dando as á.reas soerguidas e carreand.o grande quantidade de sedimen

tos para a área basinal.
Est,udos paleomagnéticos e paleoclimáticos acusam exten

sas áreas glaciadas,

o CarbonÍfero inferÍor, na região cen
tro-sul- do atual continente africano, com o centro de irradiação a
leste da atual Bacia paraná, compondo o cÍrculo polar de então.com
o estabelecimento de condiçôes glaciais amplas, em conjunçäo com o
d.esd.e

soerguimento que antecedeu aos fenômenos glaciais na região da Ba
cÍa, o níve1 do mar se abaixa, afastando-se e expond.o grand.es áreas

de sedimentos das Formações Furnas e ponta Grossa (crupo paraná,D).
A esta época, estas unidades e parte do embasamento cristalino es
tiveram sob intensa atÍvidade erosiva.
Esta primeira fase é regÍstrada na coluna sedimentar da
área pela deposição d.os. arenitos fluviais da base do Subgrupo Ita
raré. O provável afto grad j.ente da borda da BacÍa condicionou a
instal-ação de um sistema fluvial

aporte de mate
rial bastante grosseiro. A quase total ausência de finos (lamas)
nesses sedimentos, acusando a não ocorrência de pianÍcies de j-nun
dacão estáveis dentro do sistema, a abundância em maÈerial arenoso
grosseiro e mesmo conglomerático¡ as estruturas sedimentares asso
ciadas a esses depósitos e o contexto geológico em que se inserem
anastomosad.o, com
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indicam deposiçâo em canais a;aér;iß;ädos (bnaíde,dl .
Logo acima desses arenitos basais ocorre uma espessa se
qüência de diamictitos. o contato entre essas litologias não foi

verÍficado no campo, mas pode ser aventado, baseado na interpreta
ção evolutiva, como sendo d.e caráter erosivo.
Com o definÍtivo avanço da glaciação, as geleiras come
çam a agir amplamente, dirigindo_se para oeste, rumo à parte Sul_
americana do

Gondwana e

migrando então para norte e noroeste, em di

reção à BacÍa paraná; neste percurso erodem as rochas subjacentes
do embasamento, os sedimentos Furnas e ponta Grossa e os próprios
arenitos basais do rtararé recém-depositados. o material erodido
e engJ.obado peros glaciares é transportad.o e deposiÈad.o na Bacia,

registro sedimentar gfacial da base do subgrupo ttararé.
O avanço e recuo de glaciaçôes se fez sentir, por diver
sas vezesr no regisÈro sedimentar da área estudada. Dado ofato de
que as grandes variações climáticas não constituem eventos locali
zados, mas possuem caráter global, as grandes fases de avanço ou de
recuo de geleiras provavelmente se fizeram sentir,em toda área gla
ciada. Evidentemente, tendo em vista a.extensão da glaciação gond
wâ'nica, ta1 afirnação não imprica em que haja sincronismo entre as
glaciações constatad.as em áreas dÍferentes, podendo mesmo Èer ocor
compondo o.

rido

certas áreas e não em outras, mas significa que o registro
sedimentar deve mostrar evidências da aproxÍrnação ou afastamento
dos fenômenos glaciais maiores. Ainda neste raciocinio, enquanto
as adjacências da região polar estariam praticamente perenemente
gl-aciadas, com raras fases d.e recuo, as áreas mais distantes do po
1o, como é o caso da Bacia paraná, sofreram d.iversas incursões gla
ciais, discretas no tempo e intercaradas por períodos interestadiais e intergl-aciais, por vezes longos, em que a atividade glacÍa1
em
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praticamente se restringia à parte africana do contÍnente gond$7ânÍ
co, fora dos limites da Bacia. Nos periodos glaciais mais rigoro

sos, a descida dos glacÌares, invadindo as áreas interiores da Ba
cia Paraná, muÌtas vezes at j-ngindo a costa marinha, deixava no regis
t'ro sedimentar depósitos devidos a sua própria atívidade ou forrnados
sob influência de sua proximidade (ou aproximação) , Embora não te
nham sido encontradas evidências diretas da atívidade glacial
na
área de estudo, as características sedimentológicas dos diamictitos
das fácies II-2 e II-3, a presença d.a seÌxos estriados e faceta
dos de grande variedade litotógica e o contexto geológico em que se
inserem, indicam origem glaciaL para esses sedimentos.
, discutindo os dados paleontológicos existen
tes para os sedimentos ltararê no Estado de São Paulo, não acusa re
gistro de macrofósseis para esta porção da secção na área estuda
da. os dados de sondagem mais próximos à área em questão, referen
tes ao poço da Sarutaiá (SA-1-SP), apenas apresentam regÍstro fos
silÍfero (ostracodes marinhos) na porção superior do Itararé t tag
bêm, calcado nos dad.os obtidos deste þoço sobre a matéria orgânÌca
aí exístente, concluÍ-se por um ambiente essencialmente continen
tal na base. Além disso, a amostra analísada em sedimentos da fá
cies TI-3 revelou a prêsença de fragmentos de ostracodes de água doce.
Esses dados¡ associados à interpretação acima, conduzemà convicção
de um ambiente continental glacial para esses sedimentos.
apesar de suas
Os diamictitos das fácíes II-2 e II-3,
caracteristicas dÌstintas, foram depositados em zonas próximas do
ambiente glacial , por6m em perÍodos distintos do avanço glacial.
SAÃD (19771

A primeira apresenta um emaranhado de til-l-s de degelo

e

de fluxo, exibindo feições de retrabalhamento por correntes de água
de degelo supraglacial , mais proeminentes no topo da seqüência' A
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fácies lr-3 apresenta tl1ls de degelo e de fluxo associad.os a are
nitos relativamente espessos d.e correntes de outwarh na zona supra
glacial marginal- a íee- cct nÍ,a-c¿ e raminitos l-acustres def ormados por
abatimento de geJ-o soterrado. Essas duas fáci-es ocorrem em conta

to erosivo, com o diamictito inferior portanto uma deJ-gad.a cobertu
ra de prováve] paleosolo. A fácies II-2 exibe, da base para o te
po, uma mudança graduar indicativa de uma maior ativÍdade de corren
tes de ou-tt,mh, provavelîente devido a uma maior quantidade de águas
provenÌentes do degelo das geleiras d.urante seu grad.ual retrocesso. o
registro sedimentar desta fácies acusa que, por periodo relativamen
te longo, a porção marginal dos glaciares esteve estacionária, per
mitindo o acúmulo de grande quantidade de sed j-mentos no local_.
Embora sejam reconhecidas

outras fases de aproximação

e

recuo de graciares no restante da cofuna sedimentar, nenhuma outra
fácies na área de estud.o, à exceção da secção 54 .(na parte supe_

rior da coruna), apresenta depósitos gl-aciais AenÁu Atníclo como os
pertencentes às fácies II-2 e II-3.
A poucos quilômetros da área de estud.o, próximo à cida
de de sengés no Estado do paraná (Figura 2), sobrepostos diretamente
aos areniÈos basais do subgrupo rÈararê, ocorrem vários afloramen
tos de sedimentos supraglaciais, provavelmente rel-acionados ã mes
rna fase glacíal- da fácies rr-2.
constituem depósitos de diamicti
tos formados por tills de fluxo e degelo, Iocalmente exibindo gran
d.es escorregamentos e falhas e cortad.os por grande número de cor
pos de arenitos finos, formados por corrente d.e o uÍ.wa"A /r supragla
cial., também em diversos casos contorcidos e falhados, O maior ng
mero de corpos arenosos, e os grandes escorregamentos verificados
nesses sediment,os, quando comparados às fácies ïI-2 e II-3, são in
dícativos de um relevo supraglacial mais acidentado nesta faixa de
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posicional,

cristas supraglaciais proeminentes em contraposi
ção às partes baixas adjacentes,onde o d.esenvo fvimento d.e sedimen
tos arenoso s de o uiwo-A /t é melhor.
Acima das fácies.II-2
e II-3, na secção, ocorre uma aI
lernância das fácies lI-4, If-5, Il-6 e II-7,cuja associação com_
põe diversos subambientes de pranícies d.e o uf.wa.,s h , onð,e depósitos
glaciais sâo retrabalhados por correntes supridas por água de dege
1o, redepositando diamictitos, arenitos e sedimentos fínos lacustres. Pode-se visualizar (Figura 9) pequenos ciclos de eoa-n,s e-ning
upu)o.,Ld formad.os por essas fácies, acusando a aproximação das gelei
ras com o acréscímo no suprimento de cIástJ_cos grosseiros.
Em áreas baixas da planície ð.e oufuJa"^ /r, com a costa re
lativamente próxima, as diferentes taxas de ísosÈasia, de degelo e
de revantamento eustático do nÍver do mar pod.em levar a frutuações
entre condições marinhas e de água doce em seus depósÍtos, especi.com

aLmente em corpos

lacustres, No entanto, segundo informações pale
ontológicas colhidas do poço SA-1-SP, ao norte da área de estud.o,
na medida em que é possíve1 sua correlação com os sedimentos ora
analisados, sugerem condições continentais para os mesmos. SAAD (1972),
por sua vez, não aponta registro fossilÍfero nesses sedimentos. AI
gumas amostras analisad.as

neste Èrabalho revelaram-se afossilífe

Por outro 1ado, se j_ncursões marinhas houveram, seu re
gistro pode ter sido erodido por gJ-aciações posteriores, ou aind.a,
quando muito

rápidas, podem mesmo passar desapercebidas no regis
tro geológico. Portanto, a deposição desses sedimentos se deu, se
não totalmente, certamente pred.ominantemente em ambiente continen
Segundo os resultados

obtidos por

SAAD (1977|t

,o interva
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l-o equivalente aos depósitos das fácies rr-1

a rr-'r,def inÍdas no
campo, estão situadas no intervalo b ioe strat igrâf ico G-H1.
Acima, na col-una, ocorre um espesso pacote d.e arenitos
muito finos a finos da secção Rlversul (rácies R-3). Estes sed.imen
tos são o resul-tado de deposição por processos d.e turbidez em fren
tes deltaicas do tipo (Lt1'sch. corpos de arenitos diamÍcticos defor
mados, associados a corpos de conglomerados (Fácies R-2) com j-nc1i
nações de até 300, ocorrem local-mente nesses sed.imentos, indicando
movimentos de t X-um¡c e correntes de alto poder erosivo, formados pro
vavelmente pela desestabilização de depósi!os mais rasos. Tal fenô
meno pode estar ligado a perÍodo de maior suprimento, graças ao de
gelo de glaciares próximos.
Enquanto as fácies n-2 e R-3 parecem ter se

formad.o

período lntergl-acia1, a fácies R-1 (poucos metros abaixo) apre
senta fortes evidências de deposição glacial, send,o compostapor se

num

dimentos várvicos, formados em lagos glacÍais e contend.o grande
quantidade de detritos derivados de icz6øng.t. TaI desvinculação

entre as fácies R-1 e R-2+R-3 pod.e ser explicada estruturalmen
te, haja visto a ocorrência de um alinhamento de falha separand.o
suas exposições em superfície (Figura 3) .
Algumas amostras da fácies R-2, analisad.as quanto ao con

teúdo em microorganismos cal-cários, revelaram-se estéreis, send.o que
apenas em uma del-as foram encontrados fragmentos aparentemente de
espiculas de esponjas. O significado ambiental- desse registro en-

tretanto, nâo pôde ser diagnosticado. Segundo SAÀD (1977),esses se
dimentos pertencem ao intervalo H2-I4.
Acima dos depósitos da secção Riversul ocorre uma 1acu
na no registro litológico da coluna sedimentar, o que torna um tan
to obscura a relação desses sedimentos com a sedimentação que lhe
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é subseqüente. E provável , entretanto, que a sedimentação Riversul
corresponda à fase inicial- de aprofundamento da lâmina d'água marÍ
nha, durante um período intergLacial que aÈingiu seu máxj.mo com a
deposição de sileitos de pl-ataf orma que compõem a base d.o Sistema
ftaporanga.
O topo da secção I Èararé- I taporanga é composto por sedi
mentos correlatos a fácies da base da secção I taporanga-Taquar itu

ba, constituindo os depósitos cujo registro suced.e às fácies
secção Riversul , após um intervalo sem afloramentos.

da

SECÇÃ,O ITAPORANGA_TAOUARTTUBA

A secção I taporanga-Taquar ituba , no trecho aqui aborda
do, atravessa sedimentos da unidade mêdia e base da unidade supe
rior de SOARES et alii (19771 e dos conjuntos i_itológicos C (parte

superior) e D de

SAAD (19771

.

A base da secção I taporanga-Taquar ituba é composta pelos siltitos IÈaporanga. portadores de fôssej_s marinhos (IfezzaLira,
1956) de plataforma relativamente rasa¡ aquÍ denominada fáciesIT-1

.

Estes sedimentos relacionam-se ao ápice de uma ingressão marinha,
como refLexo do perÍodo interglacial que se arrasta d,esde a depo

sÍção dos arenit.os Riversul . Constituem, em parÈe, depósitos pro
deltaÍcos que se interdigitam com sedimentos de baÍa costeira, sen
do sobrepostos pela ativa progradação do sistema delÈaico costeiro
I taporanga .

A fácies TT-2, de baÍa interdistributáría , mostra local
mente abundância de seixos "píngados", acusand.o a presença de íc¿bengl sobre o corpo d'água marinho, graças à proximidade de glaci
ares.

1"7

1

As fácies de frente.deltaj.ca (Fácies IT-3 e IT_4) inter
digitam-se com as fácies de baía e prodelta (Fácies IT_1 e TT_2),
sendo sobrepostas por sedimentos de canais distributários

da planí

cie deltaÌca (Fácies rr-5), ond.e a aproximação de geteiras interfe
riu profundamente em sua deposição.
A deposição no sistema deltaico Itaporanga reflete o con
tinuo e gradual avanço de glaciares sobre a costa, registrando Ia
teralmente, no topo, deposição g1ácio-marinha proxÍmaI (Fácj.es IT-

6 e TT-7).
Esses sedimentos, segundo SAAD (19771 , pertencem ao in

tervaLo b ioestratigráfico H2-14.

5.

SECçÃO SERRÀ ÐOS PAIS

O topo da coluna estratigráfica

do Subgrupo Itararé

na

área de estudo é representado pelas diversas fácies que compõem a
Serra dos Pais. Esses sedimentos pertencem à unidade superior de

et alii(1977ì- e ao conjunto 1itológico D de SÄAD (j977,,.
Infel_izmente, um intervalo litológico de cerca de 100m
não apresenta registro entre os depósitos de topo da secção ltapo
ranga-Taquar ituba e da base da secção Serra d.os pais. A correlação
com os perfis de poços revela a int.ercalação, neste interval-o, de
corpos litotógicos relativamente dergados e de texturas diferentes,
à semelhança do que ocorre na Serra dos pais, e que se repete até
o topo do Subgrupo Itararê, no intervalo correlacionáve1 à secção
SOARES

da Serra.
AssÌm, a situação ambiental observada na Serra parece
ter se instal-ado abaixo na seqüência sedimentar, como parte de um
sistema persistente em quase todoterço superior do Itararé na área.
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O topo do sistema de]taico Ïtaporanga coincide com o fi
nal de um intervalô de sedimentação glacial . Sucedem_Ihe, a exem_

plo dos depósitos na secção Serra dos pais, sed.imentos essencial
mente finos (lamitos, siltitos,
arenitos muito finos e finos), ern
sua maioria subaquáticos¿ caracterizando uma generalizada elevação
do nivel do marrcom o afastamento generalizado da frente
glacial_
para dentro do continente.
Ciclos relativamente curtos ð,e cocLrLAøníng ø (ining up_
u)a,tLd parecem refLetir o avanço e recuo dos glacì-ares; apaïentemen
te, no entanto, sua influência sobre ta.l sedimentação foi quase sem
pre indireta, impondo um maior .suprimento de detritos com sua apro
ximação.

A sucessão registrada na Serra mostra a intercalação de
fácies de barras de distributários e de desembocadura com sedimen
tos finos de baÍas, à semelhança de sistemas dertaicos atuais,ond.e
fases curtas de abandono de distribut.ário ou de desvio do eixo de
deltação podem ocasionar o rápido soterramento de fácies arenosas,

a invasão de águas marinhas pela baia interdi s tr ibutária.
A presença de diamictitos (fluxos de massa ) e de sei
xos "pingados", polimÍcticos e muiÈas vezes estriados e facetad.os,
nos sedimentos de baía, refretem a influência da glaciação rel_ati
vamente próxima, particularmente durante perÍodos interestadiais.
com

Na secção 54, equivalente à porção sotoposta à

secção

Serra dos Pais, o regisÈro sedi-mentar acusa a presença de geleiras
no l-ocal: tilitos se intercalam em depósitos ftúvio-glaciais de pla
nÍcie de oul.wathi acima, sedimentos gtácio-lacustrlnos complementam

a secção.
A secção S2, por sua vez, apresenta depósitos g1ácio_ma
rinhos correl-ac ionáve is à porção médio-inferÍor da secÇão Serra dos
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PAiS.

A secção 55, correlacionável à porção superior da seg
ção serra dos pais, é composta por depósitos del-taicos d.e barras dis
tais de desembocad.ura , em conjunção com sedimentos prodel_taicos.
A secção 53, equivalente ao topo do Subgrupo ftararê na
área, inclue fácies de praia, d.e barras de d.esembocad.ura e de baía
interd istributár ia, integrantes de um sÍstema del-taico que parece
ramificar-se por extensa área neste intervalo estratigráfico.
Tanto a secção 55 quanto a 53 não mostram evidências

de

atÍvidade glacial.
Na Serra dos pais, depósitos do siLtitos

associados a lentes delgadas de calcários micrÍticos

carbonátÍcos,

sirto-argiLo
sos, formam o topo da secção, pouco abaixo dos depósitos transgres
sÍvos da Formação Tatui. Const.ituem depósitos marinhos de águas ra
sas, formados já em clima mais ameno (mais quente), marcando o inÍ
cio de uma nova era climática.
Estes sedimentos, util-izando a subdivísão estratigráfi
ca convencionaÌ para o permocarbonífero no Estado de São lauto, já
estarÍam incluÍdos dentro da Formação Tatui. O 1imite entre esta
unidade e o Subgrupo Itararé no Estado é bastante heterogêneo e
não pode ser colocado, como tem sido habitual em trabarhos estrati
gráfÍcos, no topo do último diamictíto encontrad.o na secção, o qual.
registraria o último avanço glaciat. Em muitos casos, entretanto¿
diamictiÈos podem ocorrer acima do limiÈe glacial/pós-g1ac ial , como
resultado do reÈrabarhamento de materi-al gJ-aciar d.entro da unidade
pós-glaciaIi noutros casos, ainda, esses diamictitos pod.em ocorrer
abaixo desse limite.
AIém disso, a passagem de uma unidade para outra consti
tui o reflexo de uma significativa mudança climática, caracteriza
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da pelo térnino da atividade glacial no ambiente, sem que o siste_
ma deposiclonal implantado fosse de scaracter iz ado ou substituído
por outro.
Dessa forma, antes que um extensivo trabalho estratJ_grá

fico seja efetuado, redefinindo e reescalonando as diferentes uni
dades envolvidas, optou-se neste trabalho por estender-se os estu
dos de superfície até a base dos sedimentos transgressivos da For
mação Tatui, corre 1ac ionáve is ã formação palermo dos Estados do pa
raná e Santa Catarina. A transgressão marinha ocorrid.a no TaÈui,
embora não constitua um marco cronoe stratigrá fico , apresenta caré
ter regional, constituindo um marco litoes tratigráf ico em todo Es
tado de São Paulo e que pode ser acompanhado com certa facil-idade
tanto em superfÍcie quanto em subsuperfície.
Concluindo, os sedimentos do topo do Subgrupo Itararé,
representados na área pela secção serra d.os pais e demais secções

correlatas, revelam sedimentação em a¡nbientes costeiros, continen
taÍs a marinho raso (predominantement,e ) , quase sempre rel_acÍonados
a eventos de progradação deltaica. A atividade glacial-,direta ou
indireta (predom.ì-nantemenÈe ) , foi significativa nesses depôsitos.
Algumas amosÈras de sedimentos da Serra dos pais, anali
sadas quanto à presença de microfósseis calcários, não revelaram

conteúdo fossilÍfero.

6.

MODELOS DEPOSTCIONAIS PARA

DIAGNOSTICADAS

EI{

AS FASES EVOLUTIVAS

SUPERFf CIE

6.1. Leque A1uvÍal Distal

-

Fluvial

Anastomosado

Os eventos tectônicos na Bacia do paraná, d.urante o Car
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bonÍfero, criaram um arcabouço favorável à acunulação de uma cu¡ha

relativa

mente espessa de sedirner¡tos Èerrígenos na borda sul d.e sua porção nordeste.

aluviais se formam onde terras altas ocorrem adja
centes a áreas baixas e subaéreas. Estes leques são normal-ment,e sub
divididos em segmentos fisiográficos: as porções superiores do Ie
que, próximas à área de emergência das correntes fluviais, caracte
rizadas pelas fácies proximais, e as porções baixas (ou externas)
do Ieque, caracterizadas pelas fácies distais.
De maneira generalizada, as fácies proximais incl-uem sed!
Leques

mentos mais grosseiros,onde são comuns depósitos de

u [Lowt e depósitos de canais fluvlaÍs anastomosados, comumente mais profundos, en
quanto as fácíes distais incluem sed.imentos mais finos, onde predo
mina deposição ftuvial em canais anastomosados mais rasos.
Os arenitos da base do Subgrupo ftararé, na área de esÈu
do, compõem depósitos formados em canais fluviais anas tomosad.os,prg
vavelmente como fácies distais de um sistema de reques aruviais cu
jas fácies proximais foram totalmente erodid.as, em parte pela g1aciação que se sobrepôs a esta sedimentação, em parte pela erosão
atual da borda da Bacia do paraná.
døbn

O modelo de sedimentação destes

arenltos basais é apre
sentado, de forma esquemática, nas Figuras 28 e 29.
6.2. Supraglacial a progl-acía]- de Ice-Cctnfact
As zonas supraglacial marginal e proglaciaLde
constituem zonas muito próximas d.entro do ambiente glacì_al,

ícø_

eo nf.a"c.t

exibindo

similares e que se superpõem com o recuo do glaciar.
A Figura 30 ilustra a deposição nesta porção do sisterna gla
cial, como modelo proposto para as fácies II-Z e II-3.
subambientes
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6.3. Planície de 0 uttucL^ h
A zona proglac.ial de o uÍl ct"A lt engloba ampla diversidade
de litofácies, como resultado d.e uma deposição em diferentes sì,Þ
ambientes
canaís fluviais, lagos, d.eltas lacustres _ que se ins
talam sobre sedimentos glaciais t¿nlu ¿tnicf.0, TeLrabarhand.o-os am
plament.e.

As fácies TI-4 a II-7 constituem exemplares da zona d.e
uÍ.wo.,s h, com registro de arenitos fluvÍais
imaturos rrepresentativos
do sistema anastomosado que ai se ìns ta rou, arenitos de pranÍcie der_
ct

taica associada a deltas lacustrinos, laminitos, siltitos e diamic
titos de lagos glaciais e til"itos aind.a preservados.
A sedimentação destas fácies ê recorrente no intervalo,
compondo ciclos sedÍmentares dÍstintos.
À Figura 31 mostra a ins
tal-ação da pranície de o utwa,¿ l't sobre a zona d.e ícø-cont.act, com os
subambientes mais comuns.

6.4. Frente Deltaica do Tí

ft

¿

clt

As fácies R-Z e R-3 constituem depósitos formad.os es
sencialmente por correntes de turbidez e L!-ump em bacia pouco pro
funda, relativamenÈe próximo à costa, ond.e se estabelecera amplo
sistema de

o

utwa.¿ h

.

sedimentação em frente deltaica do tipo dLt7.sch,
provavermente logo abaixo de uma quebra no decl-ive deposicional da
Compõem

bacia marinha, conforme esboçado na Figura 32.

6.5. Sistema Deltaico I taporanga
O sistema deltaico ltaporanga constituÍ o registro
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uma progradação

ativa na costa , introd.uz ind.o grande quantidade de
sedi¡rentos arenosos sobre siltitos de pfataforrna. A Figura 33 esboça o modero de sedirnenÈação das fácies (rr-1 a rr-5) componentes desse
sistema deltaico.
6.6. Sistema Deltaico Serra dos pais
deltaico da Serra dos pais é caracterizado por
amp10 desenvol-vimento de clLeva-^Lø d¡cx-a-q,r gue invadem repentinamen
te a área interdistributária , freqüentemente jogando sed.imentos
grosseiros de canal dentro de baÍas relat.ivamente rasas, TaI fenô
O sistema

meno conduz freqüentemente ao aband.ono de

dlstributários pri-ncipais.
o modelo esquematizado na Figura 34 irustra algumasd.essas feições.
craças à influência de glaciares próximos (registrados
nas vizinhanças da Serra dos pais _ secção 54) , o rompimento de
distrÍbutários torna-se mais comum en picos de degero e suprimento
deÈrítico. o abandono do distributário, associad.o à rápida erevação do nÍvel do mar d.uranÈe esses períodos, ocasiona ingressões ma
rinhas nas partes baixas, inundando repenti-namente as áreas inter
canai

s.

CAPfTULO

9

CONCLUSÕES

O presente

trabalho constitui uma contribuição ao estu
do de sedimentos do subgrupo rtararé em área ainda pouco conhecida
no Estado de são pau10. visou principarmente o estud.o pareoambien
tal desses sedimentos e sua aplicaçâo à subdivisão estratigráfica
desse pacote sedimentar.
Esse tj_po de trabalho é amplamente dificuftado pelas ca
racterísticas intrínsecas aos sed.imentos da unidade, que rþstran grran

de dÍversidade de litor.ogias e cujos corpos usualmente não apresen
tam continuidade lateral,
Estudos relativamente recentes tem demonstrad.o que uma
mínimizaeão desses fatores complicantes na subdivisão estraÈigráfi

ca pode ser conseguida através d,a caracterização de associações 1i
tológicas, definindo predominâncias para i-ntervaros especÍficos den
tro da unidade. A constatação simpres das predominâncias 1ito1ó9i
cas facilita

a visuarização de conjuntos individuali z ados e sua com
paração, mas não pode, por si só, ser utilizada na subdivisão estra
tÍgráfica, nem mesmo ser estend.ida para grandes áreas. É imprescin

dível que se faça uma anáIi-se faciológÍca dos depósitos, buscando
entender a sua gênese e compor os respectÍvos paleoambj-entes depg
s icÍonais .
A interpretação ambiental_, por sua vez, deve utilizar_se
tanto dos conhecimentos sobre sj-stemas deposicionais não-glaciais,
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quanto dos conhecimentos mais recentes sobre o ambiente gracial ,
buscando um meio termo que permita um entend.imento mais abrangente
desses sedimentos. Aliás, um dos fatores que contribuÍram em gran
de parte para o não entendimento d.as feições internas d.os depósi_

tos no Itararé e para sua não-alcançad.a subdivisão é a radicafiza
ção no enfoque ambiental- dado a esses sed.imentos.
Os modelos gLaciaj.s recentemente propostos para o âmbi
to terrestre da graciação permitem visuarizar uma aLta complexi.ra
de no registro resultante, dad.a a inter-re1ação de subambientes vi
zinhos que apresentam processos sedimentares diversos. A1ém disso,
a superposição de periodos interglaciais, com o retrabalhamento do
registro glacial por processos principalmente fluviais, é fator de
modificações profundas nesses sed.ímentos. Outro fator importante
a ser levado em conta no entendimento da diversidade 1Ítorógica des
ses depósitos é a heterogeneldade da carga detrítica trazida pelos
glaciares. Este material, quando pouco ou não retrabalhado por pro
cessos ð,e outwa"^h, forma um depósito de textura diamíctica, euando
submetido a "lavagem" por águas de degelo, pode redepositar fol_he
lhos, varvitos, arenitos de texturas e estruturas variadas,além de
conglomerados. Isso pode ocorrer restritamente na própria zona su
praglacial e mais íntensamente na zona proglacial_. Sítuação anát9
ga, ou seja, de grande diversidade no registro 1itológico,pode tam
bém ocorrer em ambi-ente glácÍo-marinho raso. Resumindo, a varie
dade litológica e a descontinuÍdade lateral d.os corpos rochosos são
conseqüência do suprimento detrÍtico, da complexidade do sistema
glacial e de sua intermitência, ou seja, sua alternância com perío
dos interglaciais.
Outro fator, e que deve ter sido especiafmente
atuante na deposi.ção dos sedimentos basais, é a existênciad.e um re
Ìevo aparentemente bastante lrregular e que serviu de embasamento
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para a sedimentação Itararé.
Por sua vez r a dificuldade em se obter a separaqão do
Subgrupo Itararé em unidades menores é conseqüência não só de sua
complexidade intrÍnseca, mas também da falta de estudos ambientais

de detalhe, do enfoque ambiental, das metodologÍas empregadas no
estudo desses sedimentos e do apenas recente progresso no estud.o de
ambientes glaciais em termos de gênese das diferentes fácies

sedi

mentares, sua inter-re1açâo e associação de subambientes.
No entanto, a simples análise ambiental desses depósÍ-

tos não pode resolver o problema estratigráfico da unidade. princi
palmente se a interpretação genética foi feita com base em afloramentos isolados, em posições estratigráficas casuaj-s dentro da uni
dade. É preciso, antes, um estudo sistemático em secções de super
fície que ofereçam boas qualidade e continuidade das exposições,
buscando não só o entendimento da gênese desses sedimentos,mas sua
evolução ambiental dentro de um contexto estratigráfico conhecido.
Ainda¿ as interpretaçôes ambientais não devem ser esten
didas regionalmente , i s to porque os sistemas deposicionais podem não
se manter por áreas muito extensas; antes, os eventos maiores,tais
como glaciações e períodos interglaciais, devem mostrar feições que
acusam o avanço ou recuo gfacial.
Certamente, considerando uma
área tão extensa como a aÈingida peta glaciação gondwânica, ou mes
mo a nível de Bacia Paraná, as glaciações não constituÍram fenôme
nos sincrônicos em tod.a sua extensão, mas a aproximação ou afastamento de glaciares deve deixar evidências no registro sedimentar.
Por todos esses aspectos levant.ados, a subdivisãodo Ita
raré deve ser buscada através da interpretação de sua evolução am
biental em âreas pequenas¿onde seja possivel o entend.imento das va
riações lateraÍs das unidades mapeáveis, devendo ser ampliadas pau
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latinamente com o detalhamento de áreas adjacentes.
O presente estudo partiu do l-evantamento sistemãtico em
secções de superffcie,visando a interpretação ambiental- das mesmas;

a composição verticar dos resultados desta anál-ise permitiu o en
tendimento da evolução ambiental da área no tempo ltararé.
O início da deposição Itararê é anterior à glaciação na
área, caracterizand.o- se por um período de ampla erosão das unidades
inferiores, com a deposição de arenitos fluviaÍs de sistema anasto
mosado. Aparentemente, esses sedimentos são de caráter tocalizado,
sendo que no Estado de são paulo são registrados apenas na região
suL.

Segue-se a instalação de um sistema g1âc io_cont.inenta I

que erode parte dos depósitos desta primeira fase, depositando se
dimentos supraglacÍais marginais na área. o registro
sedimentar

desta fase acusa que, por um período rel-ativamente longo, a porção
frontal dos glaciares manteve-se estacionária, permitíndo o acúmu
1o de grande quantidade de sedimentos no local-. Neste intervalo
estão registrados pelo menos dois avanços glaciais.
A deposiçâo subseqüente acusa novas fases de avanço des
sa glaciação continental, representada na årea por depósitos de p1a

nicie de lavagem por águas de degelo (zona proglacial_ de o uf.t a"^ lxl .
Tal registro parece indicar que a presença dos glaciares na área
não foi duradoura como na fase anterior, caracter i zand o-s e por in
vasõeé relativamente rápidas e a manutenção de um ambiente progla
cial em quase todo intervaLo, ou seja, com os glaciares próxÍmos à
área

.

Segue-se um longo período interglacial , cujo

registro,
próximo à base, mostra depósitos subaquáÈicos formados por corren
tes de turbidez em frente del_taica do típo {¡.tq.tch. Este perÍodo apa
rentemenÈe culminou com a deposição de arenitos muÍto f j_nos e sil_ti
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tos marinhos de plataforma.
Uma mudança relativamente repentina na taxa de suprimen
ro detrÍtico interrompe essa sedimentação fina de p lataforma , intro
duzindo no sistema uma dergada sedimentação prodeltaica, acompanha
da de incursões rápi.das e mais grosseiras de arenitos finos de bar
ras distais, passando rapidamente a uma sedimentação espessa de bar
ras de desembocadura e canais fruviais na pranície deltaica.
Tar
mudança é o reflexo do avanço relativamente rápido de glaciares
que, no topo dessa s ed imentação, chegam a atinqir a costa marinha,
deixando aÍ
depósitos glácio-marinhos rasos.
Em

mares relativamente fechados, como os exisÈentes

em

bacias intracratônicas pareozóicas, onde correntes fluviais caud.alosas, com afto aporte sedimentar, atingem a costa, é de se supor a
formação de deltas dominados por rios, com rápida progradação da
costa e o de senvolviment,o de depósitos prodeltaicos espessos. As
duas primeiras suposições são verídicas no presente caso d.o siste_

deltaico Itaporanga; no entanto, graças à rapidez do avanço gta
cial e ao baixo suprimento de clásÈicos finos quando de situação
análoga, o prodelta Itaporanga mal pode ser distÍnguido dos sedimentos finos de plataforma do período interglacial precedente, a
não ser em fundos de baías interdistributárias.
AIém disso, a pasma

lta-barras distais apenas l_ocalmente ê grarru
aI; na maioria das vezesra deposição dessas barras constitui even_
to relativamente rápido e episódico/ intercafand.o arenitos fÍ
sagem p1aÈaforma-prode

nos em fol-he1hos.
O topo da sedimentação Itararé na área é caracterizado
predomÍnantemente por uma sedimentação de transição continental-ma

rinho raso, influenciada pela proximidade de gl-aciares que se carac
terizam por um comportamento intermitente de avanços e recuos rela
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tivamente rápidos. A secção serra d.os pais mostra uma intercafação de depósitos pouco espessos d.e barras d.e desembocad.ura, canais

fluviais e baías interdi s tr ibutár ias com caracteristÍcas que deno
tam. localmente, supri-mentos repentinos e anômalos, provocando af
t,erações bruscas no subambiente deposicional. Tais feições são re
lacionad.as à influência de glaciares nas proximidades. outras sec
ções de topo mostram depósitos litorâneos, porém sem nítida inf l-u_

ência glacial; outras, entretanto, mostram depósitos de planície de
oui.wa-.t h (secção S4) ou mesmo glácio-marinhos proximais (secção 52).
Os periodos glaciais e ínterglaciais registrad.os na Ba
cia do Paraná devem ser entendidos como eventos de maior ou menor
rigor glacial na região polar. Enquanto as áreas ad.jacentes ao po
1o mantém-se quase que perenemente glaciadas, apenas com curtos pe

rÍodos interestadj-ais, as áreas distantes do centïo po1ar, como é
o caso da Bacia do paraná, podem registrar longos intervalos inter
glaciais ou apenas proximidade da atividade glacial em outxos ca_
sos, com invasões relativamente rápidas da área bas inal_ , interca Ian
do períodos de glaciação extensa e durad.oura dentro da Bacia. Nesse
raciocinio, as diferentes fases devem aparecer bem marcadas em
áreas relativamente extensas d.entro da Bacia,
Outro dado importante a ser consjderado na análise ambi
ental é o conteúdo paleontológico d,esses sed.imentos. Estes, no en

tanto, são em grande parte estêries, constituindo no geral ocorrên
cias l-ocalizadas, freqüentemente associad.as a camad.as marinhas. Na
área de estudo, a literatura Lraz a ocorrência de bivalves e bra
quiópodas marínhos, registrados por'MEZZALIRA (1956) nos siltitos
Itaporanga. O presente trabalho registra a ocorrência d.e macrofós
seis mar j-nhos em sedimentos do topo deste Subgrupo, enquanto o es
tudo de microfósseis calcárÍos revela a presença de fragmentos de
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ostracodes de água doce próximo à base da seqüêncía. Além disso,
estudos pareontológicos em poços próximos à área de estudo parecem
indicar condições continentais na porção basal- da unidade rtararé

e maj-s marinhaspara o topo.
Na área em questão, o terço inferior da col-una sedimen
tar é continental; dai para cima, os ambientes se caracterizam por
fácies transicionais e marinhas, subord inad.amente contìnentais.
Baseado na coluna

litológica da área e na análise da evo
lução ambientar- desses sedi.mentos, foi possíver sua subdivisão em
5 unidades estratÌgráficas informais e que podem ser correlaciona
das com pacotes litoIógicos (associaçôes rit.ológicas)identificados
em perfis de poços próximos à área de estudo. Estas unid.ad.es, en
tretanto, não podem ser adotadas formalmente antes que mapeamentos
de campo sejam efetivados. No entanto, a identificação de unidades
correratas em poços parece atestar o potenciar de taÌ subdivisão e
pode significar

maior extensâo lateral_ das mesmas.
A unidade f, inferior, é de caráter localizado, corres
pondendo aos arenitos fluviais da base da seqüência, prévÍos à des
cida dos glaciares para a área da Bacia.
uma

A unidade If é caracterizada pela presença de diamicti
tos em todos os poços (JT-1-pR,J;1-pR, SA-1-Sp e pN_1_Sp) e compon
do a l-itologia dorninante em superf Ície. Nos poços ,JT_.ì _pR e sA_1_sp,
aparecem, juntamente com os arenitos, como a associação títo1ógica
dominante neste int,ervalo, Nos poços J-l-pR e pN-1-sp predonr_ì¡am

os arenitos, mas a presença de maior número de dÍamictitos a dis_
tingue da unidade III. O perfil gama desta unidade II é similar
em todos os poços, evidenciando intercafações pouco espessas de li
tologÍas mais grosseiras (arenitos) e mais finas (ritmitos, diamic

titos,

folhelhos), de certa forma

também

repetida

em

superfÍcie.
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A unidade III

é caracterizada por um perfit gama em ,rcai
xas" de arenitos separados por sedimentos finos. Há um predomínio
categórico de arenitos em todos os poços e incrusive em superfÍcie.
Na unidade IV,o perfil gama dos poços é similar ao da
unidade ITI; predominam aqui também os arenitos, mas ocorre um au_
mento na porcentagem de sedimentos finos e diamictitos com relação
a unidade III.
Na unidade V,há grande quantidade de dj.amictitos regis
trados em poços, enquanto na secção serra dos pais isso não ocorre.
No entanto, outras secções nessa mesma serra revelam também grande
porcentagem de diamictÍtos, o perfil gama nos poços mostra uma in

tercaração relativamente cerrada de litologias
nas, situação similar ã da superfície.

arenosas e mais fi-

A unidade II,em superfície,é composta pelos depósitos
supraglaciais e de pranÍcies de ct ut,¡a-¿ h que ocorrem no terço infe

rior da unidade' A variaçâo litológica nesses ambientes é relati
vamente grande, o que se reflete em curvas de granulometria, e con
seqüentemente em curvas de perfilagem gama bastante irregurares.
A1ém disso, a presença ativa de glaciares deixa no registro sedimen
tar uma maior quantidade de depósitos de diamictitos.
A unidade IIf é caracterizada, em superfÍc ie, pe fos areni
tos interglaciais turbidíticos da secção RiversuJ- e por sirtitos
de plataforma no topo do intervato. É de se esperar que um perío
do interglacial rongo seja cäracterizad.o por uma ocorrência restri

ta de diamicti-tos ou mesmo por sua toÈal ausência, dominando inter
calações maj.s espessas (mais continuas) de arenitos com sedimentos
finos, espaçadamente. Esta situação coÍncide com a encontrada nos
poços para este j_nterval_o.
A unidade IV regístra o rápído avanço d.e uma glaciação

tÕo

que supre um sistema deftaico na área, culminando comuma deposição
em ambiente g1ácio-marinho raso. A sedimentação dertaica é domi
nantemente arenosa, enquanto a deposiqão grácio-marinha intercar-a
corpos menores de dlamictitos e arenitos, atém de sed.imentos fi¡os.

corpos arenosos relativamente espessos são a característica dessa
unidade nos poços, intercaLando l-ocalmente maior porcentagem de diê

mictitos e sedÌmentos finos. A situação de avanço gracial é condizente com o aumento da porcentagem de diamictitos na coluna.
As unidades IV e III poderiam ser enquad.radas juntamen_
te em uma única unidade maior, dadas suas características próxj-mas

de perfis e associações li_tológicas. Optou-se, entretanto,por sua
subdivisâo, graças à possibitidade de se definir,no registro de su

perfície, o limite bem marcado entre o fÍnaL de um período dominantemente Ínterglacial e um novo avanço de glaciares. rsso não signi
fica, entretanto, que nâo possa ser feita tal agregação, principal
mente se for verÍfÍcada a impraticabi l idade d.essa subdÍvisão
em
área, quando d.e mapeamentos d.e campo.
A unidade V, por f im, é caracterizada por uma sedimenta
ção predominantemente costeira, com proxÍmidade de atividade gfa-

ciar, intercalando sedimentos finos (folhelhos e famitos) e diamic
titos subaquátici¡s com arenitos de frenÈe dertaíca e planÍcie fru
viar costeira' Em superfícÍe essa situação se reflete numa inter
calação pouco espessa dessas litologias,
dos os perfis de subsuperfície.

o

mesmo

ocorrendo

em

to
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A. Diagrama da secção apresentada na prancha 14Ä, mos
trando as estruturas cruzadas nos diamictitos'da fã
cies ïI-2. A seta aponta uma estrutura
acanaladã
preenchida por arenitos imaturos (Deta1he na pran
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1C)

B. Secção diagramática em laminitos da fácies II-6,mos
trando J-ntercalações de siltitos e diamictjtos.
C. Secção diagramática em arenitos da fácies fT-5, mos
trando sua relação com sedimentos finos de transbof
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Figura

11

Diagrama da secção apresentada na Prancha l5 rmostrando

a relaçâo entre os corpos de arenitos e diamictitos da
fåcies II-3, os primeiros d.eformados por abatÍmento e
injeção de dÍamictitos sotopostos. A posição norte da
secção mostra folhelhos incl inados .
Escalas vertical e horizontal iguaÍs.
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Figura 23
Perfis litológicos para o interval-o estratigráfico re
ferente à unidade II. o traçado dos perfis] nos poçoã
JT-1-PR, SA-1-SP e PN-1-PR, corresponde ã curva de
raios gamai no poço J-1-PR, corresponde à curva de potencial espontâneo; na coluna de superficie, correspon
de à granulometria média dos sedj-mentos (trechos trãcõ
jados correspond.em a intervalos não-aflorantes) . Lito
logias conforme legenda à página 196.
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Figura 24
Perfis litológicos para o intervalo estratigráfico re
ferente à unidade III. O traçado dos perfis, nos poçoË
JT-1-PR, SA-I-SP e PN-1-SP, corresponde à curva de
raios gama; no poço J-1-PR, corresponde à curva de potencial espontâneo; na coluna de super fÍc ie , correspon
de à granulometria mêdia dos sedimentos (Trechos trãcõ
jados correspondem a intervalos não-aflorantes) . Litõ
logias conforme legenda ã página t96.
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Figura 25
Perfis LitoJ-ógicos para o intervalo estratigráfico re
ferente à unidade IV. O traçado dos perfis, nos poçoË
JT-1-PR, SA-1-SP e PN-l-SP, corresponde à curva de
raios gama; no poço J-1-PR, corresponde à curva de potencial espontâneo,. na coluna de superficÍe, corresþon
de à granulometria média dos sedimentos (frechos trácã
jados correspondem a intervalos não-aflorantes) . Litõ
logias conforme legenda à página 196.
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Figura 26
Perfis litológicos para o intervalo estratigráfico
re
ferente à unidade V. O traçado dos perfis, nos poços
JT-1-PR, SA-1-SP e PN-1-SP, corresponde à curva de
raios gama; no poço J-1-PR, corresponde à curva de potencial espontâneo; na coluna de superfície, correspon
de à granulometria média dos sedimentos (Trechos träcã
jados correspondem a intervalos não-aflorantes).
Litõ
logias conforme legenda à página 196.
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FIGURA 28 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DE LEQUES ALUVIAIS
FORMADOS EM ÁREAS DE DECLIVE ACENTUADO,
ADJACENTES A ÁREAS BAIXAS.

DISfAL
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FIGURA 29-REPRESENTAçÃO ESQUEMÁTICA, EM PLANTA, DE UM
LEQUE ALUVTAL COM A SEpARAçÃO DAS pORçöES
PROXIMAL E DISTAL

230

OE OETRITOS

ÎILL

T ILL OE FLUXO
OE ÐEGELO

GELO SOTERRAOO

FIGURA 30.REPRESENTAçÃO ESQUEMÁTICA DA DEPOSIçÃO E SUBAMBIENTES
DA ZONA SUPRAGLACTAL MARG|NAL, COMO_MOoELo PARA OS
DEPóSIToS GLAcIAIs DA BASE DA SEÇÃo ITARARÉ ITAPORANGA.
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FIGURA 32 - REPRESENTAçAO ESQUEMATICA DE UM DELTA DO TIPO
"FLyscH", coMo MODELO DEPOSICIONAL PARA OS
SEDIMENTOS DA
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FTGURA 33-REPRESENTAçÃO ESOUEMÁTtCA

DE UM STSTEMA DELTAICO

MOSTRANDO AS PRINCIPAIS FÁCEIS E SUEAMBIENTES
ENCONTRADOS NO SISTEMA ITAPORANGA
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FIGURA 34-REPRESENTAçAO ESQUEMATICA DE UM SISTEMA
DELTAICO ONDE A AVULSÄO DE DISTRIBUTÁRIOS
E FENOMENO FREQUENTE, MOSTRANDO ALGUMAS
oAS FÁctES COMUNS NA sEçAo SERRA DoS pAts
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ANEXO DE PRANCHAS FOTOGRÁFTCAS
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Prancha
A. Estratificações cruzadas acanaladas em arenj-tos da
1

fácies II-1.
B. Estratificações cruzadas tabulares em arenitos da fá
cies II-1.
C. Estratificações cruzadas acanaladas em arenitos ima
turos, preenchendo estruturas acanaladas em diamiõ
t,itos da fácies II-2.
D. Estratificações acanaladas em diamictitos da fácies
ff-2.

236

Prancha
A.

2

Detalhe do corpo de arenj-tos mostrados na Prancha

4A, mostrando pequenas estratj-ficações cruzadas .
Estratificações cruzadas em arenitos diamícticos
conglomerados na fácies TI-2.
1

B

e

238

Prancha

3

A. Arenitos deformados em diamictitos da fácies lI_2.
B. Camadas de siltitos exibindo e!-ínbíng-niplrTe.A,írrlueî
cal-adas en laminitos da fácies II-6. '
C. Ritmitos lama-diamictito da fácies R-1.
D. Vista geral de lamitos .da fácies IT-1. As delgadas
camadas plano-paralelas,' perceptíúeis na foto,
cons
tituem-se de síltitos oom c!,imb íng - tLíppLe.^

240

Prancha
A.
B.
C.

4

Arenitos diamíctlcos maciços, da fácies R-2.
Arenj-tos da fácies R-2 mostrando estratos irregula
reS,deformados,cortadosporumdiquec1ástico
Arenitos finos e arenitos conglomeráticos da fácies
R-2, deformados e inclinados.

242

Prancha

5

A. Conglomerados da fácies R-2, mostrando seixos IN
tra e extrabasinais.
B. Estratificação plano-paraleIa em arenitos finos da
fácies R-3. Freqüentemente exibem grad.ação.
C. C,Limbíng-ttiytpLø,s em arenitos finos a muito finos
da fáci-es R-3.
D. Intercalações delgadas de arenitos muito finos e
siltitos, mostrando gradação nos arenitos e lami
(Fácies R-3)
nações cruzadas nos siltitos

Prancha

6

A. Pistas fósseis em laminitos da fåcies TT-2.
B. LamÍtos laminados da fácÍes lT-2, mostTando em pri
meiro plano um seixo "pingado".
C. Siltitos com )LiptzL¿ - ilLilit^ sobrepostos a tamitos da
fácies IT-2.
D. DeÈalhe da foto anterior, mostrando o contato síl-t.i
(rácieõ
to-folhelho e os tLípple,- d,LíÁfa no sittito
rT-2',t

.
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Prancha

7

Laminìtos are ia-s í lte-Iama da fácies IT-2, exibindo

seixos "pingados

".

Laminitos are ia-s il te- l-ama da fácies IT-2,mostrando
sutil mosqueamento rel-acionado à bioturbação hori

zontal nesses sedimentos,
alternados
Clinb ing - nipp Le^ ("LeLhas" ) em siltitos
com arenitos finos formando delgados ,5¿l¿ que se in
tercalam com siltitos e arenitos plano-paralelos (rã
^i

D.

êc

T'F-?l

Clinbing - tL¡t¡tX.ø.t (em f ase e defasados) em siltitos,
intercal-ando Ientes e estratos del-gados de arenitos
ondulados ou mostrando laminação cruzada (Fácies IT-2).

248

Prancha I
A. CLínbing - lLífrp L¿^ em sedimentos da fácies IT-3.
B. Laminaçôes cruzadas em aren.itos da fácies IT-3.
C. Arenitos de barras de desembocadura (rácies IT-4)in

jetados por arenitos muito finos, l_amÍ ticos , adj aceñ
tes (Fácies IT-3 ) .
D. Dique cIástico em arenitos imaturos de barras de
desembocadura (Fácies fT-4).

Prancha 9
A. Clastos de lamitos em corpos del-gados de siltitos
que se intercalam em barras de desembocadura (Fácies
T¡f,- ¿

D.

ì

Vista geraL de arenitos da fácies IT-4¡ onde se no
tam intercalações de corpos delgados de sedimento3
finos de área interd i str ibutár ia ,
Estratifícações cruzadas em arenitos fluviais da fá
cies IT- 5
Vista geral de arenitos da fácies IT-5. Notar chctnnpL
¿n

9,5 nesses sedimentos.

Prancha

10

A. FøAtoonA em arenitos da fácíes IT-5.
B. Estratificação cruzada acanalada em arenitos d.a fá
cies rT-5
C. Arenitos muito finos da fácies Sp-3, mostrando lami
nações níppt z- d.ttídÍ.

.

D. Diamictitos da fácies SP-2 em contato erosivo
arenitos fluviais da fácies Sp-4.

com

Prancha

11

A. Arenitos fluviais da fácies SP-4 intercalando delga
das lentes de depósitos de transbordamento .
B. Pequenos canais de arenitos conglomeráticos em sil
titos da fácies Sp-5.
C. Vista da porçâo superior da secção 53. Na parte in
ferìor (na posição do geólogo) ocorrem os lamitoE
da fácies a; a parte central- ê composta pela fácies
9ì o topo, mais salÍente, corresponde à fácies d.

256

À

prancha 12
Estratíficações cruzadas em arenitos carbonosos da

fácies 5!, secÇão 53.
Þ
Estratificações plano-paralelas em arenitos carbono
sos da facies d, secção 53.
c. Marcas ondutada=s em arenitos da fácies {r pouco aci

ma das camadas carbonosas, secção S3.
D. Marcas onduladas em sola de arenitos da

secção S3.

fácies

d,
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Prancha

13

A. X-a,^ uL^ em arenitos fìnos da fácies d, secção 53.
B. Dianictitos da fácies c, secção 54. Notar a alta com
F

pacidade desses sedimeñtos

C. Dj-ápìro de lamitos em arenitos, secção 55.
D. Bioturbação em lamitos da fácies b, secção 55.

260

Prancha

14

A. Diamictitos da fácies TT-2, mostrando pequeno canal
de arenj-tos finos (à esquerda) . A setá aþonta uma
estrutura acanalada de grande porte preenchida por
arenitos imaturos com estratificações
acanaladas
(Deta1he na prancha 1C).

B. Contato entre os diamictitos das fácies LI-z e II-3.
As seÈas apontam corpos de arenitos e conglomerados,
sob a forma de pequenos canais, na base da fácies
IT.3.

262

Prancha 15
Diamictitos (textura mais grosseira nas fotos) e areni
tos (textura nais fina) da fácies II-3. Notar pequenõ
falhamento e posição anômala do laminitos na úfli¡ña se
qüêncÍa de fotos (segunda_parte da prancha) ,
Esquemã
elucidalivo desta exposição é apresentado na Figu;a 11,
A escaLa ê dada pelo martelo inÈerido no círculó em ne
9ro

.

observação: Esta prancha é apresentad.a em duas partes.
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Prancha

16

A. Sedimentos da fácies R-1 , mostrando intercalações
aproximadamente paralelas de riÈmitos com predomi
nio da fração diamíctica (estratos mais sal-ientesl
e r j-tmitos com predominio de finos,
B. Arenitos da fácies R-2, deformadospor escorregamen
tos

.

Prancha 17
Corpo de conglomerados em arenitos da fácies R-2.
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Prancha 18
Arenitos finos da fácies R-3 mostrando estratos planoparalelos. Notar escavação no topo esquerdo da secção

inferior de fotos.

Prancha 19
A. Arenitos da fácies R-3 mostrando incipiente estrati
f icação plano-paral-e l-a .
B. Arenitosda fáciesR-3 mostrando porções maciças e por
ções estratifÍcadas plano-paraleLamente.

Prancha 20
A. Arenitos finos da fácÍes R-3 exibindo formas sigmói
des de pequeno porte.
B, Arenitos finos da fácies R-3 formando corpos decimé
tricos maciços, alongados, que se interrompem repeñ
tinamente.
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Prancha

21

Lamitos maciços a folhelhóídes, levemente arenosos, da
fácies IT-2, exibindo camadas aproximadamente parale
las de diamictitos (notar grande bloco de granito numã
d.essas camadas, na seqüência inferior de foÈos, à
es
querda) , As setas apontam corpos de sil-titos e arenÏ
tos muÌto finos, contorcidos.
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Prancha

22

Arenitos da fácies IT-3 interdigitados com lamitos e
folhelhos da fácies IT-2. A seta aponta "afmofad.as"
de areia lmersas nos sedimentos fÍnos.
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Prancha 23
A. Corpo aproximadamente tabular de arenitos da fácies
IT-3 dentro de siltitos bioturbados da fácies IT-1 .
B. Arenitos do topo da fácies d, secção 53, mostrando
estratj- f icações cruzadas.

Prancha

24

Arenitos da fácies IT-4 interdigitadas com siltitos
lamitos bioturbados de ârea interdis tributária.

e

Prancha 25
Arenitos da fâcies IT-5, onde as porções maciças são
proeminentes e as estruturas primárÍa são pouco nítidas.
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prancha
I

E

26

Arenitos da fácies IT-4 intercalando lamitos da fá
cies IT-2 (Notar o aspecto ftuidal dos arenitos rãI
sados à esquerda).
Sedimentos da fácies IT-7: os arenitos do centro,
com matriz lamÍtica, injetam-se nos arenitos d.o tó
po, melhor selecionados.
Diamictitos da fácies IT-6 sobrepostos por corpos
de arenitos e conglomerádos esträtificaäos-

Prancha

27

Folhelhos e rÍtmitos da fácies e (secção S4) mostrando
camadas de diamictitos íntercalãdos (fotos do topo) e
pequenos agregados de till deformando as laminações (fo
tos inferiÕres), estes constituÍndo material provenieñ
te do degelo de icøbøttg.t.
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Prancha 28
Sedimentos da secção S5, mostrando a intercalação de
lamitos e arenitos e o aprofundamento destes úftimos
nos sedimentos finos, ocasionando diapirismo,
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Prancha 29
Testemunhos Pertencentes ã Unidade
A. Testemunho S 3, poço JT-l-pR
B. Testemunho S 3, poço JT-1-PR
C. Testemunho S 4, poço JT-l -pR
D. Testemunho S 25¡ poÇo J-1-pR
E. Testemunho S Zø, poÇo J-1-pR

V

prancha 30
Testemunhos pertencentes à Unidade

A, Testemunho $ 27¡ poÇo J-1_pR
B. Testemunho S 28r poÇo J-1-pR
C. Testemunho S 29r poÇo J-1-pR
D. Testemunho S 30r poÇo J-l-pR
E. Testemunho S ¡0, poÇo J-1-pR

? qÂ

prancha 31
Testemunhos pertencentes à Unidade
A. Testemunho $ 8, poço pN-1-Sp
B. Testemunho S 8¡ poÇo pN-i-Sp
C. Testemunho S 8, poÇo pN-1-Sp
D. Testemunho S 9¡ poÇo pN-l-Sp
E. Testemunho S 9r poÇo pN-1-Sp

Prancha

32

Testemunhos pertencentes

à Unidade fV

A. Testemunho S 10, poço pN-1-Sp
B. Testemunho S 1'l , poço pN-1-Sp
C. Testemunho S 5, poço JT-j-pR
D.. Testemunho $ 6, poço JT-1-PR
E. Testemunho S 7, poço JT-1-PR

Prancha 33
Testemunhos Pertencentes à Unidade tV
A. Testemunho $ 31 + S 32¡ poÇo J-1-pR
B. Testemunho $ 33, poÇo J-1-pR
C. Testemunho S 34¡ poÇo J-1-pR
D. Testemunho $ 35r poÇo J-1-pR
E. Testemunho S 36, poÇo J-j-pr

Prancha

34

Testemunhos pertencentes à Unidade III
A. Testemunho S 8¡ poÇo JT-1-PR
B. Testemunho S 9r poÇo JT-1-PR
C. Testemunho $ 9, poÇo JT-1-PR
Ð. Testemunho S 10, poço JT-1-PR
E. Testemunho S 11, poço JT-1-pR

I
.ä:

rl

Prancha 35
Testemunhos Pertencentes à Unidade III
A. Testemunho S 37, poÇo J-1-pR
B. Testemunho S ¡Z¡ poÇo J-1-pR
C. Testemunho S 38¡ poÇo J-1-pR
D. Testemunho S 39r poÇo J-l-pR
E. Testemunho S :gr poÇo J-1-pR

l
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Prancha

36

Testemunhos pertencentes à Unidade IIÏ
A. Testemunho $ 40¡ poÇo J-1-pR
B. Testemunho $ 41¡ poÇo J-1-pR
C. Testemunho S 41¡ poÇo J-'1 -pR

D. Testemunho S 42, poÇo J-1-pR
E. Testemunho S 43, poÇo J-1-pR
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Prancha 37
Testemunhos Pertencentes ã Unidade lt
A. Testemunho S 17, poço JT-I-PR
B. Testemunho S 44r poÇo J-1-PR
c. Testemunho S 50r poÇo J-1-PR
D. Testemunho S 50¡ poÇo J-1-PR

E. Testemunho S 51r poÇo J-1-PR

l
:{!Í
,,.s
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Prancha 3B
Testemunhos Pertencentes à unidade rr
A. Testemunho S 55, poço J-1-PR
B. Testemunho S 56, poço J-1-PR
C. Testemunho S 57, poÇo J-1-PR
D. Testemunho S 58, poço J-1-PR
E. Testemunho S 59, poço J-1-PR

