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lHolce oe FIGURAS
Pâg'
Flg. 1: Coluna estfat¡gráfica do Grupo Tubaräo (Neopaleozóico), no centfo'leste de
santa catarina, sul do Paraná e norte de santa catarina (SGHNEIDER et al.,
1974; CANUTO, 198s).

Fig.2: lsópacas do subgrupo ltararé + Grupo Aquidauana. o retângulo delimita a
área esludada (modificado de NORTHFLEET, et al'' 1969)'
Flg.3: Porcentagem de areia no subgrupo ltararé + Grupo Aquidauana. o retångulo
del¡mita a área estudada (modificado de NORTHFLEET et al'' 1969)'
Flg. 4: Porcentagem

de folhelho no Subgrupo ltararé

+

Grupo Aquidauana' O

retângulodelimitaaáreaestudada(modificadodeNoRTHFLEETetal.'
5

196e).

11

Flg. 5: Localização da área esludada.
Fig. 6: lsópacas

do

intervalo super¡or

do subgrupo ltararé ('Fofmaçäo'

ltararé,

MEDEIROS & THOMAZ FILHO, 1973).

Fig.7: lsópacas do Subgrupo ltararé (lntervalo H, DAEMON & OUADROS, 1970;
SANTOS, 1987); o retângulo delimita a área do presente ostudo'
Fig, 8: Arcabouço estratigráfico

da Formação Rio do sul e Membro

Triunfo

(Formaçáo Rio Bonito)' (CASTRO' 1980a.)

Formaçáo R¡o do sul,
(Formaçáo Rio Bonilo), para a região centro-leste

Fig. 9: Arcabouço estratigráfico

da

e

Membro Triunfo
de Santa Catar¡na

(oASTRO, 1988).

20

Flg. 1O: Evolução dos modelos €stratigfáficos da Formaçáo Rio do sul, na área da
"depressão' de Rio do Sul.
-depressáo" de Rio do Sul (em
Flg. 11: lsópacas da Formaçäo Rio do Sul, na área da
parte adaptado de MEDEIROS el al., 1971 e MACHADO' 1989)'

26

Flg. 12: Geologia

da regiáo centroleste de Santa Catarina (CASTRO'

1

980a'

modificado).
Fig. 13: Subsidência, versus tempo

de depos¡çáo das sequências sedimentares

fanerozóicas da Bacia do Paraná (modilicado de SOARES et al.'
Fig, 14: Curvas de subsidência total

e "backstripped" do

1978).

32

Paleozó¡co da Bacia do
32

Paraná (ZALÁN et al., 1991).
Fig. 15: Seçáo estratigráfica longitudinal

(A-B) da Formação R¡o do Sul, na
34

"depressáo" de Rio do Sul.
Fig. 16: Seçáo estratigráf¡ca transversal (C-D)

da

Formaçáo Rio

do Sul' na
35

"depressão" de Rio do Sul.

36

F¡g. 17: Facies sedimentares da Formação Rio do Sul'

Fig, 18: Conglomerado desorganizado (C1) (Barragem Norte, Barra

do Dollmann,

Perfil 20).
F¡g. 19: Conglomerados inversa

a

normalmente gradacional (G2),

e

normalmente
38

gradacional (C3). (Barragem Norte, Barra do Dollmann, Perfil 20')
Fig. 20: Arenito maciço, tabular,

com clastos dispersos (proximidades de José
40

Boiteux, em direçáo a Dalbérgia, Perfil 20)'
Fig. 21 : Arenito maciço, acanalado, com clastos dispersos (afloramento próximo a
Dona Ema, rumo a Presidente Getúlio, Perfil 9)'

Flg.22: Arenito maciço, tabular. Notaf estratificaçáo ou laminaçáo hor¡zontal irregular,
interromp¡da ou formando dobras estiradas (seta), por vezes recumbentes,
com clastos dispersos (CD) (Banagem Norte, Barra do Dollmann, Perfil 20)'

41

Flg. 23: Afenito mac¡ço, tabular, com clastos dispersos. Notar estrat¡ficaçäo cruzada
tangencial deformada (seta) (Barragem Norte, Barra do Dollmann, Pedil

41

20)'

FIg.24: Aren¡to maciço, tabular, com clastos dispersos. Notar estruturas de escape
do água ("pillars"), por exemplo acima da cabeça do martelo, € estrutura
difusa (parte inferior esquerda da figura), a partir de onde propagam-se os
canais (Barragem Norte, Barra do Dollmann, Perfil 20).
F¡9. 25: Pormenor

42

da Flg. 24, mostrando um dos sistemas de canais (ac¡ma da

cabeça do martelo na Fig. 24).
Flg. 26: Arenito maciço, acanalado. Notar estrutulas tipo "prato", pouco côncavo
(afloramento da BR-470, entre R¡o do Sul e Agronôm¡ca, Perfil 11).
Flg, 27: Arenito maciço, tabular, com clastos dispersos. Observar estruturas "em
almofada" (seta) na base das camadas, e ¡nternamente (cerca de 10 km a
leste de Lontras rumo a Presidente Nereu, Perfil l2).

F¡g.28: Arenito maciço, tabular, com nódulos de arenito fino

e clastos

dispersos

imersos em siltito escuro (mesmo alloramento da Fig. 27 , Perfil 12).
F¡9. 29: Aren¡to maciço, tabular, mostrando ¡nternamente lâminas deformadas de
aren¡to fino esbranquiçado, em meio a siltito escuro, com clastos dispersos

(mesmo local das Figs. 27 e 28, Perfil 12).

F¡9.30: Arenito com estratificaçäo gradacional, em camadas tabulares de até 3 m de
espessura (cerca de

I

km de Rio do Sul, rumo a ltuporanga, Perfil

3).

45

F¡9. 31: Arenito caótico, truncando obliquamente o r¡tm¡to regular (BR- 470, próx¡mo a

47

Trombudo Central, Perfil 1 1).

Fig.32: Pormenor do arenito caótico. Observar mistura de fragmenlos e/ou partes de
camadas rompidas, dobradas e sobredobradas, de aren¡to com zonas
conglomeráticas (mesmo local da Fig. 31, Perfil 11).
Fig. 33: Arenito de estratificação horizontal e cruzada planar a tangenc¡al (próximo à
ponte sobre o Rio Trombudo, Trombudo Central, Perfil 11).
FIg. 34: Mesmo arenito

da

48

Fig. 33, mostrando estratificação cruzada tangenc¡al e

laminação ondulada cavalgante (proximidades de Laurentino, Perfil

1).

48

Flg, 35: Folhelho negro, laminado ou "maciço,' (proximidades de Vidal Ramos, perfil
15).

50

Flg, 36: Folhelho negro, laminado ou "maciço., com clastos dispersos (afloramento
próximo a Barra do Dollmann, perfil 20).
Flg. 37: Folhelho negro intercalado com arenito gradacional (setas) (afloramento
próximo a Rio d'Oeste, Perfil 1).

51

Fig. 38: Folhelho negro intercalado com arenito gradacional,
(próx¡mo a Vidal Ramos, perfil 1S).

51

de aspecto rftmico

F¡9. 39: Folhelho negro intercalado com arenito gradacional, com clastos dispersos

(seta); ocorrem alguns horizontes contendo dobras de escorregamento
recumbentes, como na altura do martelo (saída de pres¡dente Getrjlio em
direção a Dona Ema, Perlil 9).

53

Fig. 40: Pormenor da facies interlaminado inferior, mostrando laminaçäo horizontal

com tendência gradacional (G) e estrutura tipo ¡nchamento (l)
adelgaçamento (A) ("swell and pinch,,) (Entre Braço do Trombudo

e

e

Sg

Trombudo Central, Perf¡l 1 t.)
Fig. 4'l: Facies interlaminado ¡nfer¡or; junto ao ma¡telo (linhas trace¡adas) ocorre
estrutura tipo "hummocky'' (mesma localidade da Fig. 99, perfil 11).

F¡9.42: Facies interlaminado intermediário, com laminaçáo horizontal, aspecto
listrado e predominância de acamamento lent¡cular e ondulado (pedreira de
Rio d'Oeste, Perfil 1).
Fig. 43: Facies interlaminado intermediário. Notar lam¡naçäo horizontal, aspecto
listrado, acamamento lenticular e ondulado, e clasto caído (pedreira de Rio
d'Oeste, Perfil 1).
F¡9. 44: Fac¡es interlaminado superior. Note-se

o

aspecto cíclico formado pela
arenito f¡no, com predominância deste rlltimo;

alternância de siltito e
laminação cruzada, laminação ondulada, estruturas de retrabalhamento por
ondas, e fendas de sinérese (Pedreira Canoa euebrada, perfil i).

56

Flg. 45: Facies interlaminado super¡or com fendas

de sinérese (Pedreira

Canoa

Quebrada, Perfil 1).
Flg, 46: Facies interlam¡nado superior. Notar estruturas de truncamento por ondas, e
fendas de sinérese (Pedreira Canoa Quebrada, Perfil 1).
Fig. 47: Facies diamictito maciço, compactado (D1). Observar pseudo-estratificaçáo

ondulada, irregular, caneluras na base, na altura da mão direita do
observador. O diamictito é sobreposlo por folhelho laminado ou "maciço"
com clastos dispersos (F2) (proxim¡dades de Rodeio, Perfil 10).

59

Flg. 48: Facies diamictito mac¡ço, compactado. Notar pseudo-estratificação e

estruturas glácio-tectônicas afetando
contato (próximo a Dalbérgia, Perfil 9).

o

embasamento,

(+), abaixo do

Fig.49: Superfície estriada de embasamento granftico, recoberta por diamict¡to
maciço, compactado (canto superior direito, D1). (Próximo a Dalbérgia, Perfil
s.)
F¡9. 50: Diabásio (nfvel da estrada) intrusivo (Di) em metaconglomerado do Grupo

Itajaf (M), recoberto por diam¡ctito maciço, compactado (Dl), d¡amictito
estratif¡cado (D2) e folhelho laminado ou "mac¡ço", com clastos dispersos
(F2). (Próx¡mo à Praça Stoltenberg, entre Vidal Ramos e Presidente Nereu,
Perfil 16.)
F¡9, 5'l: Facies diam¡ctito maciço, compactado (D1). Notar foliação fina, subparalela,

com aspecto laminado, junto ao embasamento (E) estr¡ado (proximidades de
Vidal Ramos, Perfil 7).

F¡9.52: Facies diamictito mac¡ço, compactado (D1). Notar falhas inversas
subparalelas (FS) e oblíquas (FO) à superlície do substrato (S), caneluras
(C) e estrias (E) à altura da mão esquerda do observador (próximo a Ascurra,
Perfil 10).

do d¡amictito
maciço, superior do d¡amictito maciço, compactado, a cerca de 1 m do

Fig. 53: Orientaçáo preferencial (seta) de clastos na parte super¡or

.

contato com o embasamento (próximo a Dalbérgia, Perf¡l 9).

61

Flg.54: Facies diam¡ct¡to maciço compactado (Dl)' Notar clastos em posição
imbricada (Cl), junto ao contato com o embasamento (+)' Observa-se
tambémafoliaçáododiamictitoêncurvadaparacima(llnhastrace¡adas)'
acompanhando a posiçáo dos clastos (proximidades de Ascurra, Perfil 10)'
F¡g, 55: Superfície finamente estriada do embasamento cristalino. Notar, nos cantos
super¡or direito e inferior esquerdo, fraturas em cfescente (setas). (próximo a

Dalbérgia, Perfil 20.)

Flg.56: Embasamento cristalino estriado, cortado por dique básico. Notar também
fraturas em crescente (seta). (Próximo a Alfredo Wagner, Perfil 17')
Fig. 57:

Vale preench¡do pof sedimento, recoberto por diamict¡to

63

maciço,

compactado (D1). O con¡unto é sobreposto por ritm¡to regular (R1)' A seta
mostra possível sulco (no fetângulo) causado por arrasto de iceberg
(próximo a Ascurra, Perfil 10).

Fig.58: Pormenor da Fig.57. Notar ma¡or angulosidade exibida pelos clastos inclusos
no sed¡mento que preenche o pequeno vale (Perfil 10)'
Fig. 59: Facies diam¡ctito estratificado (vista geral).

No canto inlerior esquerdo,

observa-seoembasamento(E)cristalinoalterado,comveiosdequartzo,
encimado por diamictito maciço, compactado (D1)' A seta aponta para
superfície alisada e linamente estriada. O coniunto é sobreposto por
diamictito estratificado (D2). o contato enlre o diamictito maciço,
compactado, e o diamictito estratificado não é observável (próximo a
Boiteuxburgo, Perlil 14).

Diamict¡to estratificado. Notar laminação mal definida e
ofientaçäo de clastos, acompanhando os l¡mites dos estratos. o conjunto
assenta-se sobre diamictito maciço, compactado (mesmo aflofamento da

Flg. 60: Pormenor

do

Fig.59, Perfil

14).

Fig.61: Facies diam¡ctito maciço, compactado (D1), assentado sobre embasamento
cristalino estfiado (E). sobrepoe-se a esta facies diamictito estratificado (D2)
e folhelho laminado ou 'maciço", com clastos dispersos (F2) (próximo a
Alfredo Wagner, Perf¡l 17)'

66

Fig. 62: Diamictito estratif¡cado doformado por escorregamento, apresentando dobras
recumbentes, alongadas, decamétricas (próximo a Vidal Ramos, Perfil

7).

Flg, 63:

Facies diamictito maciço acanalado. Notar lobos superpostos

67

e

69

amalgamados (Barragem Norte, Barra do Dollmann, Perfil 20).
Fig. 64: Facies diam¡ctito maciço tabular. Observar camadas de espessura
decimétrica, com orientação preferencial de clastos paralelamente ao
acamamento (próximo a Vidal Ramos, Perfil 7).
F¡g. 65: D¡am¡ctito maciço acanalado sobre arenito liquefeito (A1). Observar clastos
emergentes em superfícies de lobos (círculos); alinhamento preferencial dos

clastos no diamictito, paralelo aos l¡mites dos lobos (setas

e

clrculos)

(Banagem Norte, Barra do Dollmann, Perfil 20)'

Fig.66: Clastos emergentes na superfície de plano de acamamento de diam¡ctito
tabular dec¡métrico (próximo a V¡dal Ramos, Perfil 7)'

70

Fig.67: Vista geral de afloramento de ritmito regular (Pedreira ltaú, próximo a
Trombudo Central, Perfil 1 l).
F¡g.68: Matacão caído. Notar corrugaçóes no ritmito em torno do clasto (setas)'
(Pedreira da Central Sul de Mineração Ltda, próximo a Trombudo Central,
Perfil

11

.)

F¡g.69: Sulco (S) de anasto de iceberg sobre ritmito regular (Pedreira da Central Sul
de Mineraçáo Ltda, próximo a Trombudo Central, Perlil 11).

F¡g,70: Corte transversal de sulco de arrasto de ¡ceberg. Observar forma de fundo
plano, pequenas falhas reversas e dobras falhadas que mergulham para fora
ou em direção ao centro das estruturas (Pedreira da Central Sul de
M¡neração Ltda, próximo a Trombudo Central, Pêrfil 11). (SANTOS' et al"
'1992.)

Fig, 71: Passagem lransicional

73

do ritmito regular (R1) para folhelho laminado ou

"maciço" (F1) (Vila Teodoro, próximo a Trombudo Central, Perlil

11)'

Fig.72: Dobras intraformacionais (recumbentes e isoclinais) no ritmito regular
470, entre Trombudo Central e Agronômica, Perfil 1 1).

74
(BR-

Fig.73: ut¡lizaçäo do ritmito fegular na construçáo de muros e de residências' Notar
marcas onduladas nas paredes da casa (próximo a Trombudo Central' Perfil
1

1).

Fig,74: R¡tmito regular (R1) (a partir da base do martelo) sobre diamictito maciço,
compactado (D1) (próximo a Ascurra, Perfil 10).

77

Fig,75: silt¡to intefcalado com arenito fino, de aspecto ltmico. Notar a presença de

lentesdearenitofinoacima,abaixoeàdifeitadofacão(pontilhado)
7A

(próximo a Ascurra, Perfil 10).

Fig,76: silt¡to ¡ntercalado com arenito fino. Notar ondulaçóes métficas (linhas
tracejadas) (mesmo afloramento da Fig. 75' Perfil 10)'
Fig. 77: Modelo de leque submarino WALKER, 1978)' D-B

= facies conglomerado

desorganizado.

F¡g.78: O processo de alojamento: a) diferenciaçáo entre zona de detritos em tração

sobreosubstfatoeemsuspensáoac¡madosprimeirosnazonabasalde
transportedogelo;b)alojamentográoagráosobresubstratosrígido(l)ou
mole (ll); c) alojamento de massas ricas em detritos (BOULTON'1982)'

94

Fig,79: lnteraçäo entfe partículas em till de alojamento; a) clasto saliente na sola da
geleira, colide com outros, incluídos no till basat; o till é consolidado pelo
clasto, à montante do qual uma cavidade tende a se desenvolver; b) uma
cavidade se abre à montante do clasto no till, após a colisão com clasto no
gelobasal.Taisintefaçóespodemsertransmitidasatravésdegrandeparte
do till; c) colisáo de clastos ao longo de plano de cisalhamento, provocando

o

desenvolvimento de eslrutura de dilatação ("dilation");

d) sob grande

sobfecarga,acolisãodeclastoslevaaofraturamentodosmesmos
96

(BOULTON et al., 1974)'

acumulação de def itos no assoalho de cavidades
subglaciais; a) perfis de cavidades naturais; b) fluxo denso ("slurry") de

F¡g. 80: Mecanismos

de

sedimentos preenchendo a cavidade, a part¡f da interface gelo/substrato; c)
detr¡tos caindo do teto de uma cavidade; d) expulsáo de blocos pelo excesso
de pressão sobre os mesmos; e) separaçáo de gelo limpo e de gelo rico em
detritos, devido a reologias d¡st¡ntas, e ao encurvamento de camadas de gelo

causado por descolamento
(BOULTON, 1982).

da base da geleira; f) deposiçäo fluvial

Flg, 81: Paleocorrentes da Formaçáo Rio do Sul. gs1¿ = paleodeclives; hastes =
estrias glaciais; RS = Rio do Sul; I = ltuporanga; TC = Trombudo
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F¡9. 82: Paleogeografia glacial: fase de avanço.

1'12

Central'

F¡g.83: Paleogeografia glacial: fase de recúo, envolvendo a desagregação do gelo
113

("calving") e a ocorrênc¡a de fluxos gravitacionais de massa.

Flg.84: características do "surge". A: aumento de velocidade da "variegated Glacier",
Alasca, em 1983 (KAMB et al., 1985); B: variaçóes no perfil longitudinal da
gele¡ra em FinsteMalderbreen, West Spitsbergen (LIESTOL' 1 969);
C: posiçóes da frente glacial na região de Brasvellbreen, Svalbard' entre 1936
114

e 1978 (DREWRY & LIESTOL, 1985)'

F¡g,85i Modeto composto dos vários processos operantes

no ambiente

glác¡o-

1't7

estuar¡no (DREWRY, 1987).
F¡g. 86: Modelo ambiental

da "depressão" de Rio do Sul, após o recúo glacial
118

(comparar com a Fig. 83).
Fig. 87: Paleogeografia glacial: reincidência
"depressão" de Rio do Sul.

da ação glac¡al nas margens da
'121
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RESUMO

A

"depressão"

de Rio do Sul é uma ampla área de

deposiçáo

m) da
relativamente espessa de sedimentos clásticos, pf edominantemente finos (acima do 400
mostrada
Formação Rio do sul, unidade superior do subgrupo ltararé (carbonífero superior),
Paraná,
em mapas de isópacas e litofacies, na parte centro-leste de santa catarina, Bacia do
&
A subsidência da área iniciou-se durante o Permiano infer¡or (lntervalo H; DAEMON

Brasil.

e nordesteQUADFOS, 1970) controlada pof sistemas de falhamentos sudeste'noroeste
por ma¡s de '100
sudoeste, resultando em uma depressão de mais de 200 km de comprimento
km de largura, adjacente à margem leste da Bacia do Paraná. os altos de Porto uniáoque foi
Canoinhas e uma sela interveniente delimitam a margem noroeste da sub-bacia'
circundada em suas margens nofdeste, sul e sudoeste por terrenos de relevo moderado,
desenvolvidos sobre lochas do Pré-Cambriano e Paleozóico inferior'

DufanteoPermianoinfef¡or,umloboglacialmoveu.separanoroeste'
rochas do
ocupando a,'depressão", como indicado pof estrias e marcas em crescente, sobre
de tilito
embasamento cristalino, extensivamente depositando camadas f¡nas e descontínuas
por marés'
de alojamento. Deu-se entáo um rápido recúo da frente da geleira, controlada
qual inundou a
seguido de elevaçáo do nívol do mar na Bacia do Paraná (SANTOS' 1987)' a
(fluxos de
borda a partir de noroeste, permitindo a deposição local de diamictito estratificado
detritos) e de ritm¡tos regulares com clasÌos caídos (varvitos), por sobre o til¡to de alojamento
ou sobre o assoalho maf¡nho erodido pelo gelo e isostat¡camente rebaixado.

osdepósitosglaciaisloramcober-tosporespessaseçãodefolhelhos
que se tornam
escuros, marinhos de água ptofunda, com abundantes clastos caídos'
gradualmente escassos e desaparecem rumo à parte média da sequência. Embora ¡sto possa
ser considerado indicativo da existência de uma frente glac¡al controlada por marés,
pof
produzindo grande quantidade de areias, diamictons e lamas em sua linha de aterramento,
que tenham
corfentes de água de degelo, eventuais sedimentos glácio'marinhos pfoximais
profundas
sido depositados foram erodidos. As condições persistentes de facies de águas
a forma
sáo associadas com frequentes episódios de fluxo gravitacional de sed¡mentos, sob
da subde espessos turbiditos e fluxo de diamictitos arenosos, que se moveram das margens
(leques) que se
bacia, centripetamente rumo ao centro, formando grandes corpos lobados
podem ter
transformam em tufbiditos linos a espessos de flan¡a de leque. os fluxos de massa
sido disparados principalmente por subsidência contínua, tecton¡camente contfolada, da subbacia, associada a variaçöes do nfveldo mar'
Um possível leavanço da ffente glacial, de curta dufação, é evidenc¡ado
na paÉe supefior da Formação Rio do sul, em sua margem sudeste e outros pontos da

mafgem da sub-bac¡a, pela intefcalação, no folhelho negro, de associação de areias
e
escorregadas ou depósitos sigmóides deltáicos, e diamictito arenoso, conglomerados

erosionalmente
clastos cafdos dispersos, ou espessa seção de r¡tmitos regulares (varvitos)
truncados pof massas de aren¡tos caóticos, esconegados, conglomerados e diamictito
lentes de
arenoso. Os ritmitos contêm abundantes clastos cafdos, pelotas de till, montfculos e
associados a
detritos despejados de icebergs, ou liberados de ¡cebergs aterrados, às vezes
sulcos causados pêlos mesmos'
Uma e)densa facies de folhelho sfltico e arenito fino, com estrat¡ficaçáo
marinhos,
lenticular, ondulada e flaser, segue-se, tfans¡cionalmente, aos folhelhos escuros
por
condiçóes de águas rasas, provavelmente sob a açáo de marés' rêcoberta

indicando

arenitos deltáicos progradantes da Formaçäo Rio Bon¡to'

ABSTRACT

TheRiodoSutembayment¡sanampleareaofrelativelythickand
unit
predominantty fine clastic deposition (over 400 m) of the Rio do sut Formation, uppermost

ofthettararésubgroup(LateCarboniferous-EarlyPermian),depictedbylsopachand
Brazil' subsidence
Iithofscies mapping ¡n central-eastern santa catar¡na state, Paraná Basin,
QUADROS' 1970)'
of the area started in the Early Perm¡an (Patynozone H; DAEMON
laults result¡ng ¡n a
contrcted by criscrossed southeast-northwest and noftheast-southwest
marg¡n
more than 2oo km tong and more than 1oo km wide depression adiacentto the eastem
paraná Basin. The pono tJn¡ão-Canoinhas highs and an intervening saddle del¡m¡tale

&

of

the

Precambrianthe northwest margin of the sub-basin. Moderate relief terrc¡ns devetoped on
mary¡ns'
Lower Paleozo¡c rocks suftound the basin on its northeast, south and southwest

tntheEartyPermian,agroundedgtaciattobeofthewestemGondwana
and
/ce sheet mov¡ng towards northwest occupied the depress¡on, as indicated striae
thin, disconlinuous
crescentic marks on crystalline basement rocks, ertensivety deposíting
a sea level se
patches of lodgement tiltite. Rap¡d rctreat of a tidewatet glacier margin followed
This
in the Parcná Basrn (sANIOS, 1987), which llooded the basin from ¡ts northwest mouth'
regular rhythmites with
teft only tocat deposits of stratified diamiclite (debris flow) and of
and isostatically
dropstones (varvites) on the lodgement tittite or lhe gtac¡atty abraded
depressed basin floor.

Thegtaciatdeposlrcwereoverlainbyath¡cksectionolmarinedeep
and disappear
water, dark shates with abundant dropstones which become gradually scarcer
a tidewaler
towards the middle part ol the sequence. Although this may be taken as denotatíng
preserved. The persistent deep
ice margin, no proximal glacial-marine sediments have been
gravity
water fac¡es deposition rs associafed with frequent ep,sodes of downslope sediment
wh¡ch moved frcm
Itow of thick sand tutb¡dites and by stumped and ftowed sandy d¡amictites
the basin margins centr¡petatty towatds

center forming targe, tobale bodies (fans) fringed by
the flows is mostty ass,gted to cont¡nuous tecton¡c

¡ts

th¡n to thick tutbidites. Ttiggering of
controlled subs¡dence of the basin assocated with minor sea level changes'
in the upper
A possrb/e short lived readvance of the ice front is recorded
margin by
patt
the Rio do sul Formation at the southeast end and other po¡nts at the basin

of

of slumped or
d/opstones and the intercalation in the dark sha/es of chaotic associations
oversized clasts'
sigmoidal detta¡c sandstone, sandy diamictite, congtomerate and dispersed,
by chaot¡c slumped
or by a th¡ck section ol regular rhythmites (vavites) eros¡onaly truncated
abundant
masses of sandstone, conglomerate and sandy diam¡ctite. The rhßhm¡tes contain
from floating or
dropsfones, t¡tt petlets, mound and /enses of debr¡s dumped or released
grounded icebergs somet¡mes assoc¡ated w¡th icebergs scours'

ol

interlaminated silty-shalø and Íine sandstone
with lent¡cutat, wavy and llaser statilication follows transitionalty the mar¡ne dark sha/es
¡nd¡cat¡ng sha ower, probably tidal cond¡tions, betow the prograding deltaic sandstones of the
A widespread lacies

ove y¡ng

Rio Bonito Formation.
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rNrRoDUçÃO

A presente tese apresenta e discute os resultados das pesquisas referentes
ao Projeto ,,Facies e ambientes de deposiçáo da Formação Rio do sul, Bacia do Paraná, na
região de Rio do sul, Estado de santa catarina", que constitui o tema da tese de
doutofamento submetida ao Programa de Pós-Graduaçáo em Geologia sedimentar do curso
de Pós-Graduaçäo do lnst¡tuto de Geociências, Universidade de Sáo Paulo'

oprojetoreferidointegralinhadepesquisasobresedimentaçáoglac¡alque
há vários anos vem sendo desenvolv¡da por um grupo de invest¡gadores do Departamento de
Paleontolog¡a e Estrat¡grafia, IG-USP. Mais especificamente, o presente projeto relaciona-se

com estudo sedimentológico e estrat¡grál¡co sistemático dos depósitos glaciogênicos do
que contém o
Subgrupo ltararé, aflorante ao longo da margem oriental da Bacia do Paraná, e
registro da extensa "ldade Glacial do Gondvana". Nesse mesmo contexto, SAAD (1977) e
SANTOS (1979) apresentafam os resultados de estudos estfat¡gráficos, de facies,
paleoambientais e paleogeográf icos referentes ao Subgrupo ltararé, na região leste do Estado

de são Paulo, e CANUTO (1985) divulgou os resullados de pesquisas similares, nas reg¡óes
sul do Estado do Paraná e norte do Estado de Santa Catarina. Mais recentemente' SANTOS
(19g7) elaborou uma síntese da evoluçâo paleogeográfica da glaciaçáo permocarbonífera da
Bacia do Paraná, com base em dados de subsuperfície, ¡ntegÍando-os com os das pesquisas
anter¡ormente citadas.

AseleçáodaáreadeRiodoSul,naregiáocentro-lestedeSantacatarina,
como obieto da pesquisa de doutoramento, levou em conta as caracterlsticas peculiares af
exibidas pelo Subgrupo ltararé, quanto às suas facies e amb¡entes de deposição (CASTRO'
1980b; cASTRo & MEDElRos, 1980), aparenlemente deconentes do condicionamento
teclono-sed¡mentar reg¡onal particular (NORTHFLEET et al., 1969)'

osubgrupollararénaáreaemquestäo,estáfepresentadopelaFormação
R¡o do sul, pacote superior da subdivisáo tÍipartite proposta por SCHNEIDER et al. (1974),
para aquela unidade neopaleozóica da Bacia do Paraná, nos estados do Paraná e Santa
catar¡na, que inclui, da mais antiga pafa a mais jovem, as Formaçóes campo do Tenente,
Mafra e Rio do Sul (Fig. 1).

caráter relativamente mais subsidente da regiáo de Rio do sul, durante a
deposiçáo da Formaçäo Rio do Sul é sugerido por mapas de isópacas e de porcentagem de
areia e de folhelho do subgrupo ltararé, Figs. 2'4. vê-se aí, que o pacote sed¡mentar

o

caracteriza-se por uma maior concentração de clásticos finos, que se estende em direçäo à
matgem leste da Bac¡a do Paraná. Estes incluiriam facies marinhas profundas representadas
por folhelhos negros que, em vários locais, fepousam d¡retamente sobre o embasamento

cristalino pré-cambriano, nos quais se intercalam e)densos depósitos de vários tipos de fluxo
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Flg. 1: Coluna estratlgráfìcå do Grupo Tubarão (Neopaleozólco, no controleste de Santa Catarina, Sul do
Paraná e norte de Santa Catarlna (SCHNETDER et al., tg74; CANUTO, ig8s).
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gravilacional de sed¡mentos mais grossos, como arenitos, diamictitos e ritmitos (CASTRO'
1980b; CASTRO & MEDEIROS, 1980). Mals recentementê, SANTOS (1987) propÔs que o
caráter mais subsidente da Bacia, tenha s¡do precoce durante a deposição do Subgrupo

Itararé,

na região

centro-leste

de Santa Calar¡na,

configurando

a

exislência

de

um

embaiamento amplo a que denominou "depressão" de Rio do Sul.

Conformediscutiremosaseguir,tendoemcontaoselementosacima,os
estudos desenvolvidos visaram justamente analisar os aspectos de facies e paleoambientes, e
propor um modelo deposicional para a Formaçáo Rio do Sul na "depressäo" de Rio do Sul,
enfocando pfincipalmente as relaçÓes entfe a sedimentação glacial e a deposiçáo marinha
profunda, ocorrida na área.

2, OBJETIVOS

2,1, lnlclals

Os objetivos ¡n¡c¡ais do projeto de pesquisa visavam responder algumas
questóes básicas relerentes à história deposicional da Formaçáo Rio do Sul, na área de Rio do
Sul, que passaÍemos a examinar.
. Embora algumas indicaçöes de influência glacial ou de clima frio, durante a

deposição da Formação Rio do Sul, tais como, a ocorrência de clastos caídos e a presença de
ritmitos interpretados como varvitos (CASTRO, 1980b, 1988, 1991; CASTRO & MEDEIROS'
.PIovíncia de Rio do Sul", tivessem sido
1980), na região denom¡nada por CASTRO (199I)
iá
apontadas em trabalhos prévios, as possÍveis relaçóes entre a glaciação e a história
sedimentar não estavam a¡nda claramente discernidas.

Os mesmos trabalhos faziam referência à ocorrência de diamict¡tos, mas
sua descriçáo sumária não deixava clara a possfvel origem glacial dos sedimentos e a
presença de geleiras neopaleozóicas na área. Na verdade, a predominância de facies
marinhas profundas e a profusão de feiçöes indicativas de deposição de muitas das litofacies
locais, através de processos de fluxo gravitacional de sedimentos, faziam supor terem elas
resultado, em sua maior parte, de ressedimentação de depósitos glaciogênicos acumulados
.

junto à borda da bacia marinha, os quais, em consequência de possÍveis variaçöes do nível do
mar, e/ou movimentaçäo tectônica, tornaram-se instáveis e fluiram para o interior da mesma.
ROCHA CAMPOS (1967) hav¡a, entretanto, inicialmente, se referido à presença de possíveis
estrias glaciais sobre rocha granitóide, localizada nas proxim¡dades de Lontras, a cerca de 15
km a leste de Rio do Sul, e CANUTO (1985) descrevera diversos níveis de diamictitos maciços,

interpretados como tililos basais, recobrindo, ora arenitos, ora folhelhos, sempre cisalhados,
na parte superior da Formaçäo Rio do Sul, evidenciando a recorrência de avanços de gele¡ras
provenientes de sudeste, nas áreas de Mafra e Campo do Tenente, somente a cerca de 130

km

a

norte-noroeste

de Rio do Sul.

Poster¡ormente, ROCHA CAMPOS

et

al. (1988)

descreveram a presença de til¡to de alojamento sobre embasamento estriado, em afloramento
situado na BR-282, cerca de 14 km a leste de Alfredo Wagner. Com exceção desta última,

entretanto, evidências mais precisas da presença de geleiras neopaleozóicas na área de Rio
do Sul não eram ainda conhecidas.
.

O segundo aspecto básico a ser pesquisado referia-se ao del¡neamento

mais preciso da "depressão" de Rio do Sul, e da arquitetura do seu preenchimento sedimentar.
Neste particular, considerou-se essencial procurar entender as possíveis relaçoes entre o

complexo pacote de sedimentos e a or¡gem e evoluçáo tectônica da sub'bacia.
, Elementos geológicos iniciais disponíveis incluiam: a) a predominância de

um padrão estrutural envolvendo lalhamentos orientados de sudoeste-nordeste, sobre
falhamentos or¡entados de sudeste-noroeste, claramente visfvel nos mapas geológicos
disponiveis, tanto no embasamento c¡rcundante (Grupos ltajaí e Brusque), quanto na área
sed¡mentar neopaleozóica; b) os dados conhecidos sobre o padráo rog¡onal de movimento do
gelo neopaleozóico em Santa Catar¡na, predominantemente de sudeste-noroesle (CANUTO'
1985), coincidentemente com d¡reção estrutural subsid¡ária na área. Tendo isso em conta,
cabia esclarecer se a "depressão" de Rio do Sul conespondia a uma bac¡a alongada de

sudeste-noroeste, como os mapas de isópacas e de litofacies regionais da Bacia do Paraná
faz¡am supof (NoRTHFLEET et al., f969; CASTRO, 1980b; CASTRO & MEDEIROS, 1980;
SANTOS, 1987), ou de nordeste-sudoesle, acompanhando o padrão tectônico predominante
na região. No primeiro caso, as gele¡ras neopaleozóicas leriam se deslocado paralelamente ao

eixo da "depressão', e, no segundo, perpendicularmente a ele.
,

A colocação do pacote relativamente espesso de sedimentos de águas

profundas, que na parte central da 'depressäo" supera os 400 m, exigiria, evidentemente, a
criação de um espaço para a sua acomodação, através de subsidência constante. Esta
poderia ser explicada somente pela sobrecarga sed¡mentar ou teria o afundamente crustal
s¡do, de alguma forma, influenciado pelo regime tectônico?
. Finalmente, apoiado no estudo das facies e ambientes sedimentares, denfo
do contexto de um arcabouço estratigráfico adequado, e tendo ainda em conta os dados

direcionais de movimento do gelo, a Serem coletados, pretendia-Se reconstituir a evolução
paleogeográfica da sub-bacia, e elaborar um modelo deposicional para a Formaçáo R¡o do
Sul. Com base no quadro já existente relativo à interpretação das facies sedimentares e de
seus correspondentes ambientes deposicionais (por exemplo, CASTRO, 1980b; CASTRO &
-depressão" e da paleogeoglaf¡a
MEDEIROS, 1980), a avaliação prel¡minar da geometr¡a da
glacial, tornou relevante procurar analisar a possibilidade de utilizaçäo de modelos atuais de
deposiçáo glácio-estuarina (por exemplo, ELVERHOI et al., 1983; ELVERHOI, 1984; DREWRY'
1987; SWITSKI et al., 1987; POWELL & MOLNIA, 1989; LEMMEN, 1990; COWAN & POWELL'
1991), como análogo das cond¡çÕes re¡nantes, durante a deposiçâo da Formação Rio do Sul'
na "depressão" de Rio do Sul.

2,2. Novas questões surg¡das

o

de campo e

laboratór¡o, vár¡as
modificaçóes foram introduzidas na concepçáo original do plojeto, não só do ponto de vista
Durante

desenvotver dos trabalhos

conce¡tual, como também quanto ao escopo e área geográfica do estudo.
. Em primeiro lugar, a tentativa de obtençáo de uma visáo geológica mais

regional, a gradual ampliação do conhecimento sobre os possíveis limites da "depressáo",

assim como de suas relaçöes geométricas e estruturais com o embasamento cristalino, a
descoberta de novos afloramentos de rochas glaciais, e ainda a necessidade de soluc¡onar
problemas de correlaçáo decoffentes da intervençäo dos falhamentos normais, extremamente
comuns na regiáo, levaram a uma ampliaçáo da área inicial de pesquisa, de 1.600 km2 para

cerca de B.OOO km2. Essa ampliação envolveu, necessariamente, o levantamento de um
número adicional de perfis geológicos representativos do conjunto sed¡mentar estudado, que
passaram de cerca de uma dezena, para o número final de vinte.
.

A tentativa de reconstituição da geometria da "depressáo" e

da

paleogeografia da área, implicou ainda na coleta de um maior número de dados de direção do
movimento do gelo, ao longo de toda a borda oriental da sub-bacia, junlo ao contato com os
Grupos ltajaí e Brusque, bem como de paleocolrenles'

3. ÁREA DO ESTUDO
A área do estudo, com cerca de 8.000 km2, localiza'se na regiäo centro-leste
de Santa Catarina (Fig.5), coincidindo aproximadamente com a bacia hidrográfica do rio ltajaí.
A reg¡ão é abrangida pelas folhas topográficas, na escala l:50.000, denominadas: Witmarsum

(20%), Dona Ema (2o%), Rio d'Oeste (integral), Rio do Sul (integral), Apiúna (40%)'Trombudo
Central (50%), lluporanga (integral), V¡dal Ramos (integral), fimb6 (2o"/"), Taió (integral)'
Botuverá (10%), Aguti (20%) e Alfredo Wagner (10%).

O

acesso rodoviário faz-se através

da

Rodovia BR-470, que corta

diagonalmente toda a área na direção nordeste-sudoeste, passando próximo às cidades de
Lont¡,as, Rio do Sul, Laurentino, Agronômica e Trombudo Central' A partir da BR-470' tem-se
acesso às partes norte e sul da área, através de diversas estradas secundár¡as, algumas
pav¡menladas, as não pavimentadas, porém, em sua ma¡oria, trafegáveis durante

o

ano

inteiro.

O limite norte da área abrangida pelo presente estudo silua-se à altura da
cidade de Rode¡o; o l¡mite sul é balisado pelas localidades de Leoberto Leal; Taió e Botuverá,
limitam, respectivamente , aâteaa oeste e leste,

4. METODOLOGIA

4.1 .

Trabalhos de campo

trabalhos de campo envolveram diversas fases, visando o
reconhecimento estratigráfico geral da área e levantamento sistemálico de seçóes

Os

esfatigráficas da Formaçáo Rio do Sul, ao longo de estradas que atravessam a reg¡áo'
As pesquisas consistiram basicamente do exame e interpretaçáo de
característ¡cas e feiçoes sedimentares das rochas que compöem a Formação Rio do Sul,
expostas em cortes exibidos ao longo de várias rodovias, que cruzam a faixa de afloramentos'
Os afloramentos examinados, embora não lotalmente conlínuos, pormitiram o levantamento

de perlis estratigráficos general¡zados, identificados pelas localidades principais, situâdas no
inÍcio (base) e fim (topo) da faixa de afloramentos da Formaçáo.
Grande parte dos perfis exanrinados têm a orientação nordeste-sudoeste e,
de acordo com as inlormaçÕes estratigráficas regionais da Bacia do Paraná (NORTHFLEET et
al., 1969; FULFARO, 1971; SCHNEIDER et al', 1974), podem se¡ considerados como
aproximadamente perpendiculares à direção deposicional ("deposit¡onal strike") da unidade
sed¡mentar examinada. Adicionalmente, foram estudados alguns perl¡s paralelos à direçáo
geológica para conhecimento da var¡açáo lateral de facies.
A documentaçáo geológica básica, disponÍvel no início do presente proieto,
obtida através da generosa cooperação da PETROBRÁS, constou de mapa geológico parcial

da área, na escala 1 :50.000, perfil estratigráfico, nas escalas 1 :50.000 (horizontal) e 1 :1 .000
(vertical), e coluna geológica derivada, na escala 1:1,000, fetfatando trecho da BR-470 entre
R¡o do Sul e Ponte Alta, SC. Esses documentos serviram de base para os trabalhos iniciais
estratigráficos e sedimentológicos de campo. Sua ut¡lizaçåo, todavia, demandou a revisão
completa das ¡nformaçóes, cons¡derando-se as diferenças conceituais verificadas, além da
inclusão de dados adic¡onais. É importante lembrar que, tendo em vista serem os perfis
relativamente longos, com comprimentos variando de 10 a 40 km, o empilhamento
estratigráfico final representado nas seçóes colunares derivadas, envolve a superposição de
corpos de l¡tologias que podem estar geograficamente muito afastados entre si (SAAD' 1977;
OANUTO, 1985).

Com relação à influência de atividade tectônica, ligada a falhamentos e
intrusÕes de diabásio, procurou-se compensar devidamente os deslocamentos vert¡cais,
indicados pelas observaçöes de campo, bem corno já refer¡dos na literatura (CASTRO, 1980b;
MACHADO, 1989; CASTRO, 1991).

A metodolog¡a de campo utilizada no presente documento, foi de modo
geral, análoga à utilizada por sAAD (1977), SANTOS (1979) e oANUTO (1985), obedecendo às
seguintes fases principais:

reconhecimonto estratigráfico doS p€rf¡s, enVolvendo a ident¡f¡caçáo
macroscópica inicial das litologias, observação da forma dos corpos, contatos, estruturas
sedimentares, além dos elementos tectônicos (falhamentos);

a)

b)análisedetalhadadefacies,atravésdoexamesistemáticodos
aflofamentos, incluindo mediçåo de estruturas direcionais diversas, como estrias e fraturas em
cfescente no embasamento, além de outras estluturas sedimentares veloriais, incluindo
marcas de sola, na base de turbiditos'

4.2. Trabalhos de escritório

os dados e observaçóes obtidas no campo foram utilizados para a rev¡säo
completa do perfit estratigráfico fornecido pela PETROBRÁS (BR-470), e para a elaboração de
dezenove outros, perfazendo um total de vinte, no sent¡do de torná-los consistenles entre si, e
adequados para a análise de facies e ¡nterpretação paleoambiental que se pretendia fazer'
A conelação de parte das vinte seçöes colunaÍes obtidas a partir dos perfis
levantados, oito apfoximadamente ao longo do eixo da "depressáo' e quatro tfansversa¡s a
ele, permitiu visualizar a distribuição espacial das facies identificadas, de suas relações, e da
distribuição dos ambientes sed¡mentares respectivos envolv¡dos, servindo de base pata a
intefpretaçáo da evoluçáo sed¡mentaf ao longo de cada seçáo e regionalmente. Esses e

outros dados foram ut¡lizados na reconstrução paleogeográfica da área e elaboraçâo de
modelo deposicional para a Formaçáo Rio do Sul.

5, TRABALHOS PRÉVIOS

Na presente resenha, enfocamos de maneira especial as contribuições
prévias mais pertinentes ao tema da pesquisa. Embora a bibliografia existente sobre aspectos
da estrat¡grafia, sedimentologia e paleontolog¡a do Subgrupo ltararé seia eldremamênte

abundante (ver, por exemplo, ROCHA CAMPOS, 1967; FOCHA CAMPOS & SANTOS, 198D'
poucos trabalhos publicados dizem respe¡to especificamente às característ¡cas
sedimenlológicas da Formaçäo Rio do Sul, na área de Rio do Sul. Os comentários seråo fe¡tos
de maneira temática, nåo obedecendo estr¡tamenle a ordem cronológica das publicaçóes.
Muitas outras informaçöes podem ser encontradas em vários relatóIios náo
publicados, preparados por geólogos da PEIROBRÁS e da CPRM. Alguns exemplos são os
de MEDETROS er al. (1971), CASTRO (1980a) e KREBS & MENEZES FILHO (1984). De modo
geral, contudo, trata-se de documenlos que deram origem aos artigos científ¡cos publicados,
estes referidos na discussáo que se segue.

"depressåo" de R¡o do Sul. O exame dos mapas de isópacas,
pofcentagens de areia e de folhelho de NoRTHFLEET et al. (1969), Figs,2-4, ¡ndicam a
existência de uma área deprim¡da na regiäo centro-leste de Santa Catarina, que se estende
.

A

para sudeste, em direção à margem or¡ental atual da Bacia do Paraná'
A sedimentação do Subgrupo ltararé, nessa região, caracteriza-se por baixa
porcentagem de areia, e altíssima taxa de folhelho, que pode ating¡r até 90o/o. Essa reentråncia
é particularmente marcada na regiáo entre Canoinhas e Caçador (F¡gs. 4 e 5), onde a

espessura lotal do Subgrupo ltararé atinge 600 metros ou mais. Na direção sudeste, as
espessuras tendem a diminuir; porém as caracteiísticas de sedimentação relativamente mais
espessa ainda se mantêm, até a altura de Rio do sul. RocHA CAMPOS (1967) havia já
registrado a predominância de clásticos finos em seçóes examinadas na área de Rio do Sul'
Refere-se, ainda, à ocorrència de bossas do embasamento granítico semelhantes a rochas
moutonnées, portando possfveis estrias glac¡ais.

O comportamento relativamente mais subsidente da área de R¡o do sul
aparece, ainda, de modo mais claro, no mapa de isópacas preparado por MEDEIROS &
THOMAZ FILHO (1973), conforme mostrado na Fig.6, referente somente à parte superior do
sugrupo ltararé, que hoje sabemos coresponde, litoestfat¡graficamente, à Formação Rio do
sul (SCHNEIDER et al., 1974).
Algumas poucas evidênc¡as são encontradas na literatura, a respeito da
provável época de formação do embaiamento. DAEMON & OUADROS (1970), por exemplo,
incluem, errr seus intervalos bioestratigráficos H e lt o pacote sed¡mentar do Subgrupo ltararé,
da regiáo de Rio do sul, o que é verificado comparando-se o mapa de isópacas por eles
elaborado para esse ¡ntervalo e a espessura total observada em superfície'
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Embora sugerido no mapa de isópacas referente ao intervalo G (DAEMON &
,1970),
não há comprovação paleontológica da presença de sedimentos dessa
QUADROS,
idade na área de Rio do Sul. SANTOS (1987), por sua vez, identifica uma área subsidente

nessa região, caracterizada pela concentfação de clásticos finos, a qual denomina
"depressáo" de Rio do Sul, em seu mapa de isópacas do intervalo H (Fig.4 do esquema
bioestratigráfico de DAEMON & OUADROS (1970). Desse modo, ou o embaiamento
coresponde a uma feiçäo gerada durante a fase inicial de deposição do Subgrupo ltararé, ou
ter¡a surgido posteriormente, durante mod¡f¡caçóes estruturais da Bacia do Paraná, ocorridas a
partir do intervalo H. A esse respeito, tanto DAEMON & OUADROS (1970), quanto SANTOS
(1987) e SANTOS et al. (1992), postulam um basculamento da bacia, com deslocamento
meridional dos principais depocentros, acompanhado por progressivo avanço dos depósitos
do Subgrupo ltararé em direçáo ao Escudo Sul-Riograndense, configulando uma situação de
"onlap" estratigráf ico.

Origem da "depressáo"' Quanto aos fatores responsáveis pela subsidência
crustal relacionada à formaçáo da sub-bacia, poucos dados estão dísponívêis na lileratura.
GRAVENOR & ROCHA CAMPOS (f 983)' ZALAN et al' (1991) e ROCHA
.

CAMPOS et al. (1992) referem-se à consistência entre os eixos de zonas de maior espessura
do Subgrupo ltararé e os lineamentos SE-NW (falhamentos), que cruzam a Bacia do Paraná,

sugerindo que o mov¡mento diferencial de blocos alongados, delimitados por esses
falhamentos, poderia ter condicionado a arquitetura da Bacia do Paraná, durante o
Neopaleozóico.

Coincidentemente, os eixos das áreas de maior espessura do Subgrupo
Itararé são, no geral, paralelos, às direçöes de movimento das geleiras neopaleozóicas,
podendo, desse modo, ter condic¡onado as linhas de fluxo do gelo em direçáo ao interior da
Bacia do Paraná. Como veremos posteriormente, uma situaçáo similar pode ser vislumbrada
na região de Rio do Sul.

Estratigrafia, lacies e amb¡entes deposic¡onais. MEDEIROS & THOMAz
FILHO (1973) deram iníc¡o à fase de contribuiçóes mais modernas a respeito da estratigrafia,
sedimentologia e paleogeografia da seção neopaleozóica da Bacia do Paraná' Os autores
reconheceram a penecontemporaneidade entre a parte super¡or da Formação R¡o do Sul e as
camadas basais da Formação Rio Bonito, além do caráter transicional do contato. Por essa
ßzâo, prc,Íeriram abordar o estudo faciológico e a interpfetaçáo paleoambiental
independentemente da conceiluação formal das unidades estrat¡gráficas. Seguindo essa linha
de raciocínio, incluem, por vezes, dentro da Formaçáo Rio Bonito, facies pertencentes ao
.

subgrupo ltararé (por eles denom¡nado Formaçáo), equivalentes

à

parte superior da

Formaçáo Rio do Sul, conforme posteriormente definida por SCHNEIDER et al' (1974)' em sua
revisão da estratigrafia da Bacia do Paraná.
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MEDEIROS

e

THOMAZ FILHO (1973) notaram que

o

contato entre

a

Formaçáo Rio Bonito com as unidades subjacentes variava quanto à sua natureza. Podia ser
brusco, quando facies de canais fluviais assentam-se sobre fac¡es de planlcies de marés, ou

interdigitado, quando depósitos de frente deltáica recobrem sed¡mentos litoråneos pródeltáicos. Em consequência de flutuaçóes do nível do mar, esles podem recorrer sobre as
facies de frente deltáica ou mesmo sobre as de planície deltáica. Notaram, ainda, a
abundância de sedimentos deposilados por processos de fluxo gravitacional de massa,
atr¡buídos a escorregamentos e correntes de turbidez, associados a espesso pacote de
folhelhos negros da regiáo de Rio do Sul ("Folhelho Lontras"). Com base na ocorrência e
distribuiçáo dessas fac¡es, associadamente ao mapa de isópacas, postularam a existência de
uma bacia sedimentar na regiáo de Rio do Sul-Lages, na qual preservaram-se leques
submarinos constituídos de arenilos e ritmitos associados a depósitos de frente deltáica de

deltas distantes, já erodidos, situados a leste e nordeste de Rio do Sul. Finalmente,
descrevem, os autores, litofac¡es correspondentes a extensas planícies de marés, na parte
superior da Formaçäo Rio do Sul, sobre as quais progradam os deltas basais da Formaçäo
Rio Bonito. Como veremos, as facies identificadas pelos autores acima e as relaçóes espaciais

entre elas visualizadas pelos mesmos, representam elementos fundamentais para

o

entend¡mento da história deposicional da Formação Rio do Sul.

A partir de 1980, CASTRO

(1980a,b)

e

CASTRO

&

MEDEIROS (1980)

apresentaram dados adicionais sobre a sedimentologia e estratigrafia, discutiram aspeclos
relacionados à faciologia e propuseram modelos sedimentares para a Formação Rio do Sul,
na regiáo de Rio do Sul. O arcabouço estratigráfico proposto pelos autores acima (F¡9,8) e a

caracterização geral das facies e ambientes sed¡menlares, com base em dados de
afloramentos e poços, permanecem, em gtande parte, úteis, servindo de apoio aos estudos
posteriores, inclusive ao presente projeto. Segundo os autores acima menc¡onados, a
sedimentação do conjunto Formaçáo Rio do Sul-Formação Rio Bonito/Membro Triunfo,
compÍeende dois episódios: um infer¡or, constituÍdo de depósitos glácio-marinhos profundos,
formando uma cunha transgressiva, em "onlap" contÍa o embasamento, e um super¡or,
quando se desenvolve um conjunto de sedimentos deltá¡cos.
Uma versão modificada desses aspectos foi posteriormente apresentada por

CASTRO (1988), como observado na Fig.9. Nessa ocasiáo, o autor reconhece informalmente

duas províncias ao longo da seçäo geológica moslrada na Fig.9: a) área de R¡o do Sul
(desde o no¡te de Lontras até o poço PA-1-SC), caracterizada por espessa coluna de
sedimentos das Formaçóes Rio do Sul e Rio Bonito (Membro Triunfo), que se adelgaça à
medida que o embasamento torna-se mais elevado, em direçáo a sudeste; b) área de Alfredo
Wagner (ao sul do poço PN-15).
De modo sintét¡co, CASTRO (1988) reconheceu na Formaçáo Rio do Sul três

associações principais de fac¡es: a) ¡nferior, formada por diamictitos, varv¡tos e folhelhos; b)
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lntermedlárla, composta de ritmitos de arenito e folhelho,

e

d¡amictitos;

e c)

superior'

envolvendo diamictitos, varv¡tos, folhelhos e arenitos'
Pela primeira vez o autof reconheceu, dentfe aS facies reconhec¡das na
Formação Rio do Sul, os diamictitos que recobrem pavimentos estriados formados sobre

rochas cf¡stalinas pré-cambrianas, que t¡nham sido recentemente descfitos por RocHA
oAMPOS et al. (1988), na região de AlÍredo wagner, junto à margem sE da "depressáo" de
Rio do sul. Esta descoberta (FOCHA CAMPOS, et al., 1988) fo¡ de fundamental ¡mportância
para o entendimento da evoluçáo sedimentar e paleogeográfica da área, já que documenta a
presença das geleiras neopaleozóicas nessa parte da Bacia do Paraná. Até entáo, a
interpretação da história sedimentar da "depressäo" de Rio do Sul náo havia valorizado
adequadamente a açáo glacial como fator geológico imporlante na evolução da sequência
sed¡mentar da Formação Rio do sul.
CASTRO (1988) descreve, na associaçáo inferior, "tills basais estratificados",
recobrindo rochas do embasamento, sobrepostos por varvitos com clastos caídos e lolhelhos
com concteçöes carbonát¡cas ("Folhelho Lontras").
A associaçäo de facies intermediár¡a caracterizar-se-ia pela oconência de
arenitos tabulares com sequência de Bouma Tac, ritmitos de arenito e folhelho com

estratificação fina a média, com sequências Bouma Tbe a Tde, e diam¡ctitos. Essas
associaçóes ocorreriam em dois conte)dos sedimentares d¡stintos: a) um lobo submarino
formado pelos arenitos tabulares, interpretados como turbiditos de estratif¡cação espessa, que
passam gradacionalmente para cima a diamict¡tos, na parte central da bacia; e b) uma frania
de lobo lormada por ritmitos de aren¡to e folhelho (turbid¡tos de estratificação l¡na)'
desenvolvida marginalmente ao lobo. A associaçáo intermediária adelgaça-se rumo à e
transgr¡de sobre

a

margem sul da sub-bacia. Representar¡a

a

instalação de condiçóes

mar¡nhas profundas na área de Rio do Sul.

Finalmente,apontaoautorqueaassociaçáosuper¡orexibemarcada
diferença na regiáo central da sub-bacia (Rio do sul) bem como na extremidade sudeste (área
de Alfredo Wagner). Na primeira, inclui folhelhos que representariam os depósitos prodeltáicos

dos deltas da Formação R¡o Bonito. Localmente, ocorrem depósitos flúvio-deltáicoslacustrinos (arenito, varvito e diamictito), implicando em condiçóes mais rasas e glaciais
local¡zadas. Na região de Alfredo Wagner, por sua vez, a associaçáo seria complexa,
envolvendo três diferentes sub-associaçóes, a saber: a) diamictitos espessos e arenitos
depositados por fluxo aquático denso ("slurry"); b) diamictitos, varvitos, folhelhos, arenitos
finos lenticulares-s¡gmoidais; e c) varvitos espessos, diamictito subsidiário e arenitos
depositados por fluxo subaquático denso.
Reconheceu, então, o autor, basicamente, a prevalecência de ambiente
deposicional mar¡nho profundo na área de Rio do Sul, e de condições mar¡nhas rasas rumo a
sudeste da mesma, para onde as geleiras leriam recuado, resultando na progradaçâo mais
tardia dos deltas basais da Formaçáo Rio Bonilo, nessa reg¡äo.
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MACHADO (1989) propôs um modelo deposicional para a Formação Rio do
Sul, na regiáo de Alfedo Wagner (SC), abrangendo a caracterização faciológica dos depósitos

glaciais, deltáicos e mar¡nhos daquela unidadê, e o reconhec¡mento de "tratos de sistemas
deposicionais", os quais evoluem, ascendentemente, de glacioproximal a marinho profundo e
a glaciotransicional. Estes dois últimos corresponderiam a episódios de sedimentaçáo
identificados por CASTRO

(1

980a,b).

O trato deposlcional glacloproximal consiste, segundo MACHADO (1989),
de delgado pacote de tilito de alojamento, varvitos e diam¡ct¡tos, que repousa sobre o
embasamento granít¡co estriado. Este trato registraria condiçöes de avanço e recúo do gelo,

em um ambiente subglacial e proglacial, respectivamente, sendo sobreposto pelos sistemas
deposicionais marinhos.

O trato depos¡clonal marinho é composto por 100 m de folhelhos negros
(Folhelho Lontras) e turbiditos rítm¡cos, interpretados como depositados em águas profundas,
recobertos por delgado pacote depositado em águas rasas. Este trato caracter¡zar-se-ia pela
ausência de evidências diretas de influênc¡a glacial na sedimentação, marcando um estágio
"interglacial".
O trato depos¡c¡onal glac¡otransicional, com cerca de 100 m de espessura,

é

composto por ¡ntercalação de sistemas deposiciona¡s glaciomarinhos proximais e
glaciolacustres. O sÍtio deposicional seria, segundo MACHADO (1989), provavelmente, um
estuário, onde a combinaçáo de variação do nível do mal e o avanço/recúo das geleiras
produziriam allernância de condiçóes de águas salinas e doces, determinando a intercalação
de sistemas deposicionais glaciomarinhos proximais e glaciolacustres.

No início da década de 90, CASTRO (1991 e 1992) realizou uma análise
estrat¡gráfica pormenorizada da passagem entre o Subgrupo ltararé e a Formaçáo R¡o
Bonito. ldentificou, na área de Rio do Sul, três provincias com características deposicionais
próprias, denominadas Rio do Sul, Alfredo Wagner e Lauro Muller, interligadas temporalmente
por meio de três tratos de sistemas.

Segundo CASTRO (1992), o trato infer¡or consiste de uma sedimentaçáo
retrogradante em "onlap" contra o embasamento, no sentido norte-sul. Pavimentos estr¡ados e
t¡litos de alojamento encontrados a lesle de Alfredo Wagner (ROCHA CAMPOS et al., 1988)
atestariam o contato direto de gele¡ras com o subslrato. CASTRO (1992) define, então, uma
sucessáo retrogradante, definida como proglacial, constituída, da base para o topo, de
d¡amict¡tos, conglomerados, ritmitos de arenitos e siltitos e argila, estes identificados como
varv¡tos, recoberta por folhelhos mar¡nhos. O trato intermed¡ário seria representado por

s¡stemas marinhos profundos, desenvolvido abaixo do nivel de base de ondas de
tempestades, em "onlap" sobre o lrato anterior, ident¡ficado nas províncias de Rio do Sul e
Alfedo Wagner. Na província de Rio do Sul o autor reconhece a presença de um leque
submarino, constituido de turbidilos arenosos, com sequências Tac e Tce de Bouma,

sucedidos por siltitos/arenitos liquefeitos e lamitos, ambos contendo seixos e matacöês
cafdos, atestando influência glacial. Nas franias do leque' em direção a Alfredo Wagner'
ocorreriam turbiditos mais finos, com sequências Tde e Tce, representando o principal
componente da sedimentaçáo profunda. Diz ainda cAsTRo (1992) que o trato superlor,
característico da província de Alfredo Wagnêr, incluiria sistemas glaciais recobertos em "onlap'
retrogradante por sistemas marinhos e deltáicos (Membro Triunfo).
Através da ¡dentificaçáo de marcos estratigráficos marinhos transgressivos
(tempestitos) e de ciclos deltáicos, o autor interpretou como diacrônicos (sistemas que

apfesentam variação de idade em diferentes áreas, ou que tfansgfidem através de planos de
tempo ou biozonas, segundo wRlGHT, 1926, apud BATES & JACKSON, 1987, p. 179) os
s¡stemas marinhos e deltáicos a padir das províncias de Rio do Sul e Lauro Muller em direçäo
a Alfredo Wagner. Desse modo, os sistemas marinhos e deltáicos (Membro Triunfo) teriam se

desenvolvido em resposta à progressiva deglaciaçáo, que encerra a sedimentação do
Subgrupo ltararé na Bacia do Paraná. De modo geral, os três tratos de CASTRO (1992)
correspondem, estratigraficamente aos tratos propostos por MACHADO (1989)'
Resultados obtidos na presente pesquisa, levaram à introdução de várias
mod¡ficaçöes no esquema estrat¡gráfico proposto acima e na caracterizaçáo e interpretaçåo
das facies sedimentares presentes na Formaçáo Rio do Sul, do que resullou um melhor
entendimento da evolução sedimentar da área. Um aspecto de grande relevância refere-se ao
reconhecimento da ocorrência enensa de tilitos basais, de alojamento, representados poI

diamictitos mac¡ços, compactados,

em grande parte sobrepostos por

d¡amict¡Îos

estratificados, com evidências de fluxo, na parte inferior da Formaçáo Rio do Sul, na sub'bacia
de Rio do Sul. Essas facies recobrem ondulaçóes, ou caneluras no embasamento cristalino'

contendo estr¡as orientadas com tendência geral para noroeste,

e

representariam,

respect¡vamente, depósitos de fases de avanço e de recúo do gelo neopaleozóico.

contf¡bu¡çöesadicionaisimportantesparaainterpretaçãodefac¡es
sed¡mentares particulares da Formação Rio do Sul, relevantes para o enlendimento da história
sed¡mentar da área, devem-se a ROCHA CAMPOS & SUNDARAM (198D, ROCHA CAMPOS et
al. (1981), GAMA Jr. (1989), MAROUES-TOIGO et al, (1989) e SANTOS et al' (1992)'

RocHAcAMPoS&SUNDARAM(1981)discutemlesultadosdeestudos
sedimentológicos e palinológicos de r¡tmitos regulares da área de Trombudo Central, SC,
catacter¡zando-os como depósitos sazonais. Além de sua regularidade, os r¡lm¡tos
caracterizam-se por apresentarem um contalo brusco entre a lâmina de argila escura, de
espessura f¡na € relativamente constante, sobre a camada de sille claro mais grossa (ASHLÉ'/'
197s).

Resultados palinológicos obtidos

pelos autores'

mostraram'se,

ad¡cionalmente, análogos aos encontrados por TERASMAE (1963), referentes à distribuiçáo de
pólens
esporos em varves pleistocênicas' Nestas, quase todos os pal¡nomodos

e

concentram-se na camada clara, de veräo, sendo a camada ma¡s escura praticamente esléril'
segundo RocHA cAMPos & SUNDARAM (1981), a variaçáo observada na quantidade de

pólens e esporos fornecida ao corpo de água seria controlada por mudanças sazonais na
vegelaçáo circundante ao sít¡o deposicional, € à quant¡dade de água de degelo
descarregada. Durante o ¡nverno, a maioria dos lagos glaciais mantêm-Se congelados em sua
superfíc¡e, e muito pouco, ou nenhum volume de água de degelo é liberado a part¡r da geleira.
como consequência, apenas os elementos reprodutivos vegetais mantidos em suspensáo,

abaixo da superfície congelada, em conjunlo com a matér¡a mineral ma¡s fina (silte/argila)
seriam acumulados e incorporados nas camadas mais escuras, em deposiçáo no assoalho do
corpo de água (TERASMAE, 1963).

Apossibilidadedecontfoledeposicionalnáosazonalpafaosr¡tmitos
citados, parece menos provável e nåo expl¡car¡a adequadamente a concentraçáo consistente,
e ausência ou restrição de grãos de pólens e espolos, que oc6rrem, respectivamente, em
todas as camadas mais grossas (ou mais claras), e mais finas (mais escuras) do ritmito.
Ev¡dências adicionais em favor do caráter sazonal do ritmito de Trobudo
Central foram relatadas por ROCHA CAMPOS et al. (1981) através da análise espechal de
séries de medidas de espessura, de caracterist¡cas paleomagnéticas de pares litológicos do
r¡tm¡to. Notaram eles uma forte correlação entre períodos, interpretada como indicativa de
caráter sazonal. Adicionalmente, uma boa consistência fo¡ encontrada entre os espectros de
var¡ação de espessura e paleomagnét¡cos e os derivados de dados de atividade solar, o que

vem em apoio da hipótese de que a var¡açáo rítmica seia climáticamente controlada, de
acordo com um ciclo deposic¡onal anual.

a

possibilidade de caráter vårvico
(sazonal) dos r¡tmitos ident¡f¡cados por CASTRO (1980a,b) na áfea de Rio do sul, já que este
configuraria a existência de'um insólito corpo de água doce, ¡miscível em água salgada-'
GAMA Jr. (1989) colocou em dúv¡da

Durante os trabalhos de campo verificamos, realmente, Ser necessário reinterpretar, de
mane¡fa d¡stinta, várias ocorrências de ritmitos anteriormente tidos como varvitos.
Com relação aos ritmitos de Trombudo Central, entretanto, SANTOS et
al. (1992) recentemente apontaram a oconência frequente, nessas rochas, de evidências de
deposição a partir de icebergs envolvendo clastos caídos, lentes e montículos de detritos

despejados (,'dumped"), e depósitos de ateframenlo ("ground¡ng'). Estes estão associados a
conjuntos de sulcos sobre plano de estrat¡ficação dos r¡tmitos, atribuídos a arrâsto de
icebergs. Esses autores propóem um modelo deposicional envolvendo a deposiçáo dos
r¡tmitos, que ¡nterpretam como varvitos, em reentrância da linha de costa, isolada por variação
do nível do mar, e em contato com frente de geleira em processo de desagregaçáo ("calv¡ng"),
produzindo fluxo abundanle de água de degelo.
'
Finalmenle, CANUTO (1992) descreve preliminarmente e discute o complexo
de facies representativas de condições glaciais, glácio-marinhas e marinhas da Formaçäo Rio

e recúo
do sul. A sucessáo de facies reconhecidas, sugefe episódios alternados de avanço
glacial e de vafiaçáo do nível do mar, provavelmente causados por efeito combinado de
glácio-eustasia e subsidência tectônica, dufante a deposiçáo da unidade sedimentar' A Fig' 10
pafa a Fofmaçáo Rio
mostra a evolução dos esquemas de subdivisáo estratigráfica propostos
do Sul, na área do presente estudo.
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Fig. 1O: Evolução dos modelos estral¡gráficos da Formação Rio do Sul, na área da 'depressão' de Rio do
Sul.

6. A "DEpREssÁo" oE Rlo Do suL: ELEMENToS PARA A

suA cAnAcrentznçao

Conlorme comentamos anteriormente, mapas

de

isópacas

e

de

porcentagem de litolog¡as do Subgrupo ltararé ou da Formaçáo Rio do Sul (NORTHFLEET et
al., 1969; MEDEIROS & THOMAZ FILHO, 1973; SANTOS, 1987) permitem identificar uma
espécie de emba¡amento ou sub-bacia ampla, relativamente bem individualizada, na região
centro-leste do Estado de Santa Catarina.
Esta feição, com área aprox¡mada de 20.000 km2, corresponde a uma região
crustal de tendência mais subsidente, que se alonga pafa sudeste, em direção à margem

oriental da Bacia do Paraná. Caracteriza-se ela pela presença de seçóes relativamente
espessas de sed¡mentos, que podem, na sua parte centfal, superar os 300 metros, formados,
principalmente, por folhelhos escuros marinhos, aos quais se associam depósitos de clást¡cos
grossos (arenitos e d¡amictitos), resultanles de processos de fluxo gravitacional de sedimento.
SANTOS (1987) denominou a área, informalmente, "depressão" de Rio do sul, nome que
temoS utilizadO, alternadamente com sub-bAciA, no presente teno, mesmo tendo em conta o
caráter relativamente impreciso do termo, do ponto de v¡sta estrutural'

SANToS(.1987,anexos12a15)mostraqueatendênciamaissubsidente
poderia ter se iniciado já durante o tempo correspondente ao intervalo bioestr atigráf ico

G

(Neocarbonífero, DAEMON & QUADRoS, 1970), em regiáo próxima, a norte'noroeste da área
pesquisada, expandindo-se a seguir. os dados palinobioestratigráficos de DAEMON &
OUADROS (1970), por sua vez, atribuem os sed¡mentos da região de Rio do Sul aos intervalos
He

11.

À vista dos elementos ac¡ma, torna-se possível a hipótese de que a formação

,'depressão", associadamente ao basculamento da Bacia do Paraná, através de
movimentação diferenc¡al de blocos limitados pelos falhamentos sudeste'noroeste, conforme
postutado por SANTOS (1987) e ZALAN et al. (1991), tenha se iniciado já durante o intervalo G,
a norte-nofoeste da "depfessáo", e tenha evoluído durante os ¡ntervalos H e 11, quando os

da

principais depocentros do Subgrupo llararé deslocaram-se pala o sul da Bacia'
Os dados das 20 seçóes colunares estudadas (Anexos 1 a 2'l), incluindo (4)
referentes a poços perfurados na região (oASTRO, 1980a,b; oASTRO & MEDEIROS, 1980;
CASTRO, 1988; e CASTFO, 1991), e uma seçáo adaptada de MACHADO (1989) permitiram a
confecçáo de um mapa de isópacas da Fofmaçáo Rio do sul (Fig. 11) mais pormenorizado

do que os anter¡ormente disponíveis (MEDEIROS & THoMAZ FILHO, 1973). A partir deste
tornou-se possível delinear, com maior precisáo, os limites e algumas Caracleríst¡cas da
"depressäo" de Rio do Sul.

Trata-se de uma bacia elíptica, de eixo encurvado, alongada na direção
sudeste-noroeste, com pouco mais de 200 km de comprimento e de 100 km de largura, de
perfil ligeiramente assimétrico, com o flanco nordesle, em direçáo ao embasamento cr¡stalino,

Doutor
Pedri nho

Porto União

PARANf.

, ..
Itei6polia

Joinville
AIto
Vigante

Vitor Hcireles
s¡o }liguel dtOe6te

Fazenda

C¡istal

lndaial

ira/Barragern

-7t

Barra do Dollnann
Itajaí

Wi

tmarsum
Bl umenau

os6 Boitcux
Dalbãr¡.ia

Curitibånos

Il, i r arua
Mi

Florian6polis

rado¡

Prei cetúlio

Blusque

ãlto

Alfredo llagner

Rio

d

Pi1ão

rOeste

Rio do Sul

LaurenËino
Agronôni ca

Pres. Nereu

Redondo

V. TeodoroO

Serra
Aurora

Braço do
Tronbudo

N.Iiã1ig

/ Stoltenberg
idal Ranos Boiteuxbur

I tuporanga

Maj

or

Gercino
I:nbu i a

Leober
R

Boni

Petrolândia

to

to

Leal

25 kn
Alfredo

Fig. 5: Localização da âreaestudada.

3C

11

l.lagne
490

.--*_---.-.\.

LEGENDA

HAFRA

Extensão mãxima
es

Èimada da f ren

te da geleira.-

(¡)

E
o
o
:

to ero
ido, com "mañ

Embas amer
d

chas"

tos
zorcos.

me n

cl

l¡
cf
o

de sedil

ne oD a 1e o

(!

o-

E

6'

(C
\=joo

o

\

=

U)

o

(-

.9

Interval-o
curvas: 50

E

das

(D

!
o
r(E

m.

o.
0)

Ìt

(ú

ñ

!

aô

.ËE
oqci

\ì\

\J

-'ô
õ<

\

oó
.9>

l'-

.-_)

fE

(¡
ot
(uF

E.

t\

\

o(t'
ILõ

€q

8H

9t

äotrj
.o
tt=

0 5

lrrr,l

LAGES

e

q¡

otO ¡-

.d,'

l¿.

25

de declive mais acentuado que o sudoeste. A sua parte interna é marcada por um sulco
encurvado, relativamente estreito, onde as espessuras de sedimento superam os 400 m.
A sub-bacia é delimitada a nordeste por uma região relativamente
estruturalmenle mais elevada, representada pelo embasamento lormado por rochas dos
Grupos Brusque e ltajaí; a norte e sudoeste pelos altos de Porto Uniáo e de Lages-Curitibanos
(MEDEIROS et al., 1971); e finalmente ao sul, pela e)densáo norte do Arco Sul-Riograndense

(sANros, 1e87).
Elementos para o entendimento da origem dessa importante feição estrutural
sáo ainda escassos. CASTRO (1980a,b) caracteriza eslruluralmente a regiáo de Rio do SulAlfredo Wagner como controlada por inúmeros falhamentos, consistenlemente orientados na

direçâo nordeste-sudoeste, com o bloco baixo sempre do lado sudeste das falhas (F¡9. 12). O
padrão estiutural resullante é formado por blocos paralelos, basculados para noroeste, sendo
as falhas de natureza antitética, com grande exlensáo e mesma orientaçáo dos lineamentos
que cortam o embasamento local. O falhamento mais ¡mportante é o de Perimbó, com cerca
de 70 km de extensão e rejeito da ordem de 200 m.
Deve-se considerar ainda a possibilidade da área da "depressão" de Rio do
Sul ter sido influenc¡ada por falhamentos de caráter transcorrente dextral, atuantes ao longo de
fraturas ¡á existentes (F¡g. 12), as quais, em fase anter¡or, estiveram suieitas a movimentação

vertical (ANJOS, 1986; MACHADO, 1gS9; ZALAN et al., 1991). O caráler transcorrente,
possivelmente refletido na inflexáo do eixo da sub-bacia, é difícil de ser identificado no campo,

por estar fortemente mascarado pelos falhamentos e)densionais iuro-cretáceos, a

eles

sobrepostos.

Em resumo, portanto, as evidências disponíveis, embora não totalmente
conclusivas, favorecem a hipótese de origem tectônica para a "depressão" de Rio do Sul'

A coincidência

geral entre

a

orientaçáo

de

estr¡as glaciais sobre o

embasamento, medidas ao longo das margens nordeste e sudeste da sub-bacia, e o seu eixo,
e a distribuiçäo geral das litofacies, sugere que a "depressão" foi ¡nteiramente ocupada por um
lobo glacial alongado, que avançou em direção no[oeste, a partir da margem sudeste da Bacia
do Paraná, até o seu interior. Situaçöes similares em que vales ou sulco pré-glaciais,

preenchidos por espessuras relat¡varnente grande de sedimentos do Subgrupo llararé,
orientam-se paralelamenle aos lineamentos sudeste-noroeste e à direção deduzida de
movimenlo das geleiras neopaleozóicas, loram lá referidas por GRAVENOR & ROCHA
CAMPOS (1983), CANUTO (1985) e SANTOS (1987), em outras partes da Bacia do Paraná.
Do mesmo modo que nestes casos, a "deplessão" de Rio do Sul poderia
representar um vale pré-glacial, contÍolado por falhamentos e modificada pela abrasáo do
gelo, durante fase de avanço da geleira. Pode-se especular, ainda, que d sobrecarga da
massa relativamente grande de gelo que ocupou a bacia, tenha resultado em uma acentuação
da "depressão", por efe¡to glácio-isostático sobre a crosta.

F¡g. 12: Geologia da região centro-leste de santa calar¡na (oASTRO, 19804, modif¡cado).

Anecessidadedecriaçãodeespaçoparaacomodaçáodapilhasedimenlar'
que os
relativamente espessa, depositada em condiçÓes de águas profundas' faz supor
do sul' Na
efeitos tectônicos tenham permanecido durante a deposiçáo da Formação Rio
gravilacionais
verdade, a profusáo e a extensäo e espessura dos depósitos atribufdos a fluxos
que
de sedimentos, poderiam estar relacionados a essa movimentaçáo penecontemporânea,
identificar'
os teria acionado. Durante o exame dos afloramentos, conludo, náo conseguimos
(por exemplo,
claramente, feiçöes eskuturais indicativas desse regime tectono'sedimentar
embora o aspecto caólico dos corpos de litologias, além do

falhas de crescimento),

intemperismo, pudessem mascará-los.

Umoutroaspectointeressantedatectônicasedimentarda.'depressáo.'de
Rio do Sul refere-se à velocidade da sedimentaçáo local'

STEOKLER&WATTS(1978e,1981),estudandoamargemcontinentaldotipo
fenômeno
Atlânt¡co, na América do Norte, elaboraram kabalhos referentes à diferenciação do
a
de subsidência, considerando apenas a taxa de subsidência dev¡do à tectônica, eliminando
parcela causada por efeito de sobrecarga sedimentar'

MaiSrecentemente,ALLEN&ALLEN(1990)desenvolveramumaêxcelente
análise teórica sobre história da subsidência, ou análise geohistórica'

Os estudos realizados por esses autores forneceram os

subsídios

utilizada
necessários para o cálculo da taxa de subsidência na área do estudo. Esta teoria loi
Paraná' por
anteriormente, em estudos relacionados à tectônica e sedimentaçáo da Bacia do

ZALÁN et al. (1991).

uma estimativa grosseira da taxa de sedimenlaçáo da Formação Rio do sul
pode ser feita levando-se em conta a espessura tolal depositada (superior a 400 m) e o tempo
de 3 a
decorrido, correspondente ao intervalo bioestratigráf¡co H, e sub-intervalo 11, da ordem

4m.a.(duraçáoaproximadadased¡mentaçäodoSubgrupoltararé,del5m.a.,divididopelo
média da
número de intervalos bioestrat¡gráficos correspondentes 5), o que fesultaria em taxa
para a Bacia
ordem de 1o cm/1.250 anos, muito acima da taxa média de deposição estimada
paraná, durante o Permo-carbonífeto, em torno de l0 cm/4.000 anos, como pode ser

do

calculado através das Figs' 13 e 1a (SOARES et al', 1978; zAtÁN et al , 1991)'

Finalmente,conformeserád¡scutidoadiante,analufezaerelaçãodasfacies
representadas, geradas sob influência da glaciaçáo neopaleozóica permite inferir a ocorrência
possivelmente
de variaçóes do nível do mar dufante a sedimentaçáo da Formação Rio do sul,

sob

o

efeito combinado da subsidência tectônica

e das modificaçóes

glácio-eustáticas

já
relacionadas à história glacial da área e da própria Bacia do Paraná, confofme considerado
por SANTOS (1987).

Flg. 13: Subsldêncla, versus tempo de deposlção das sequênclas sedimentares fanerozó¡cas da Bacia do
Paraná (modlficado dê SOARES el al., 1978).
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Flg. 14: Curvas de subsldência toial e "bâckstr¡pped" do Paleozóico da Bacia do Paraná (ZALÁN et al.,
1991).

7. FACIES SEDIMENTARES

7.1. lntrodução

transversal

à

As seçóes A'B (Fig. 15) e C"D (F¡9. 16)' respectivamente longiludinal e
"depressão", exibem a distribuiçâo espacial das facies sedimentales

reconhecidas e suas relações estratigráficas.
A F¡g. 17 sintetiza entäo as principais litofacies verificadas na Formaçáo R¡o
do Sul, na área do estudo.
Vários autores, como, por exemplo, EYLES et al' (1983)' têm propugnado a
um código padräo de litofacies para a descriçäo de facies sed¡mentares

utilizaçáo de
glaciogênicas, em particular com referência aos diamictitos, analogamente ao proposto por
MIALL (1977) para os sedimentos fluviais.
A despeito das possÍveis vantagens práticas desse esquema, notamos que'

em muilos casos, inclusive em relação à sequência sedimentar aqui descrita, várias das facies
caracter¡zadas podem ocorrer associadas de modo intrincado, tornando difícil ou até
impraticável o seu discernimento. De um modo geral, também o número de facies distinguidas
é insuficiente para a descriçáo dos tipos encontrados.

Um esquema especial foi enlão adotado (Fig.

14'

fundamentado

principalmente em um enfoque de campo, na caracterização básica das litofacies.

Como tem sido usual em trabalhos de sed¡mentologia glacial,

o

termo

diamictito (FLlNT, 1971) é aqui utilizado para nomear rochas formadas por quaisquer misturas
mal selecionadas de clastos, areia e lama, independentemente do amb¡ente deposicional, seja
glacial, paraglacial, periglacial ou náo glacial, terrestre ou subaquoso (EYLES et al., 1983).

7.2. Descrição

7.2.1, Conglomerado

lentes de conglomerado supodado por matriz,
constituído pot clastos anedondados a subarredondados, mal seleqionados, de composiçáo
granítica, quartzítica, eventualmente metabásica, incluindo também fragmentos de arenito, em
Trata-se de camadas

e

matr¡z arenítica grossa.

três tipos

Na área de construçáo da Banagem Norte, em Barra do Dollmann (Perfil 20)'
distintos de conglomerado podem ser Ieconhecidos, com baSe na dimensáo
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transversal (c-D) cla Formaçåo Rio do sul, na.depresssão,,de
Rio do sul.
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predominante dos clastos, estrutura das camadas e frequência da ocorrência desses corpos
sedimentares no afloramento.
1.

Co

nglome mdn desorganizndo

Estacategoriaexibeclaslosmilimétricosamétricos,estrutufa
completamente desorganizada e aspecto geral maciço (Flg. 18), incluindo localmente zonas
de concentraçáo da matriz de areia grossa a média. lntercala-se, através de contatos bruscos,
na lorma de camada isolada de cerca de 2 m de espessura, entre arenito e d¡amictito.
2. Conglomerado ínversa a nonnalmenle gradacional

O conglomerado dispõe-se em camadas de espessura da ordem de 2 m'
com clastos milimétricos a decimétricos, em matfiz afenosa média a grossa, exibindo estrutufa
gradacional inversa e normal. Há uma lendência de orientação preferencial dos eixos maiores
paralelamente à estratificação, não se constatando, porém, imbr¡camento evidente (Fig' 19)'
parte infer¡or da camada, uma zona de cerca de 30 cm tem estrat¡ficaçâo gradacional

Na

inversa que passa, acima, a normal.

3,

Co

nglome rado no mßlne nte

g mdacio

nal

Este tipo contém clastos milimétricos

a

centimétricos, estratificaçäo

gradacional normal, matriz arenítica grossa. Forma corpos com ospessura da ordem de até 40
centímetfos (Fig. 19). o seu contato inferior é brusco e o superior gradacional com o arenito,
podendo também recorrer na seção examinada.

oconglomeradodesofgan¡zadonãoapresentaquaisquerrelaçöesde
contato com os tipos gradacionais, ocorrendo de forma isolada, abaixo de arenito maciço,
tabular ou acanalado e sobre diamictito mac¡ço, tabular acanalado. Já os conglomerados
¡nversa e normalmente gradac¡ona¡S podem ser observados em camadas sucessivas, num
mesmo afloramento.

7,2.2. Arenilo
1. Arenito naciço, tabular ou øcanalado com cløslos díspenos

oarenitovariadefinoaméd¡o,sobaformadecamadastabulares,de
espessura variável, de 3 m ou mais, como o que ocorre nas fedondezas de José Boileux

F¡g. 18: Conglomerado desorganlzado

(Cl)

(Barragem Norle, Barra do Dollmann, Perfil 20).

Flg. 19: Conglomèrados inversa a normalmente gradacional (C2), e normalmente gradacional
(aclma do martelo). (Barragem Norte, Barra do Dollmann, Perfil 20.)

(Fig. 20, Perfil 20), ou de lobos lenticulares acanalados (Flg. 21)' superpostos, às vezes
coalescidos, com espessuras variando de 20 a 50 cm (afloramentos próx¡mos a Dona Ema,
Perfil 9), até ao redor de 1,5 m (afloramento da BR-470, nos arredores de Rio do Sul, Perfil 11'
e próximos a Lontras, Perfil 1 1).
Os contatos sáo normalmente bruscos e planos, entre as camadas tabulares,
e bruscos, acompanhando a geometria das camadas, entfe os lobos acanalados (Figs.20 e
21). Tanto os arenitos tabulares como os acanalados podem conter, em Sua base, turboglifos

("flute marks") e também ("groove marks"). (BATES & JACKSON, 1987; COLLINSON &
THOMPSON, 1989; CONYBEARE & CROOK, 1968; FAIRBRIDGE & BOURGEOIS, 1978;
MENDES, 1984.).

o

arenito apresenta, internamente, laminação'
principalmente horizontal, inegular, interrompida, ou formando dobras estiradas, cenlimétricas
a decimétr¡cas, pol vezes recumbentes. Localmente, ocorre estratif¡caçáo cruzada tangencial

De aspecto geral maciço,

decimétrica, porém deformada. Essas estruturas estão belissimamente expostas, em
afloramentos de rochas flescas, na pedreira da Barragem Norte, em Barra do Dollmann (FigS.
22 e 23, Perfil 20). Note-se a presença de clastos caídos (F¡g' 22).
Notável ainda é a oconência de estruturas de escape de água, sob a forma
de canais inegulares preenchidos por arenito de fluidificaçäo ("pillars": LOWE, 1975), verlicais
ou oblíquas, com formas sinuosas a onduladas, desenvolvidas em zonas de fraqueza,

truncando flancos de sincl¡nais e anticlinais nas zonas deformadas (Figs. 24 e 25).
Estruturas tipo "pratos" ("dishes"), pouco côncavas, foram também
observadas em afloramento situado na BR-470, entre as cidades de Rio do Sul e Agronômica

(Fig.26, Perfil 11).
Também dignas de nota säo estruturas métricas 'rem almofada" (Fig' 27) '
visíveis em afloramenlo localizado cerca de 1O km a leste de Lonfas, em direçáo a Presidente
Nereu (Perfil 12), de arenito fino, esbranquiçado, com aspecto maciço, sobre s¡ltito arenoso,
mais fino, cinza, O siltito escuro engloba "bolas" ou pseudo-nódulos do arenito fino, e mostra
filmes e lâminas deformadas e dobradas de forma até recumbente, compostas por aren¡to f¡no
em seu interior (Figs. 28 e 29). As camadas apresentam contatos bruscos irregulares, cujo
aspecto é dado pelas próprias estruturas almofadadas (Flg.27r. Tais feiçóes são observadas
também a cerca de 5 km de Rio do Sul, rumo a ltuporanga (Perfil 3).
2. Arenilo com estratifrcação gradncional
O arenito forma camadas tabulares, de decímetros a até em torno de 3 m de
espessura, com grande continuidade lateral, mostrando normalmente os horizontes Ta,b,c de

BOUMA (1962 e 1985).
Exposiçoes belíss¡mas ocorrem a cerca de

I

km de Rio do Sul (Fig.30)'

Fig,20: Arenito maciço, tabular, com claslos dispersos (proxlmidades de José Boiteux, em d¡reçäo

a

Dalbérgla, Perfil 20).

F¡9,21: Arentto maclço, acanalado, com clastos d¡spersos (afloramenlo próximo a Dona Ema, rumo a
Pres¡dente Getúlio, Perfil 9).

tl:
",þ,

;

Fig,22: Arenito mac¡ço, tabular. Notar estratif¡cação ou laminaSo irregular, lnterrompida ou formando
dobras estiradas (seta), por vezes recumbenles, com clastos dispersos (CD) (Barragem Norte,
Barra do Dollmann, Perfll 20).

$ 3r.:'i

F¡9,23: Arenlto maciço, tabular, com claslos dispersos. Notar estratif¡cação cruzada tangenclal
delormada (seta) (Barragem Norte, Barra do Dollmann), Perfil 20).

Fig.24: Arenito maciço, tabular, com clastos dispersos. Notar estruturas de escape de água

("pillars"),

por exemplo ac¡ma da cabeça do manelo, e estrutura dlfusa (parte lnferlof esquerda da figura), a
partir de onde propagam-se os canals (Barragem Norte, Barra do Dollmann, Perf¡l 20)

Fig,25: Pormenor da Fig.24, mostrando um dos
F¡9.24).

sistemas de canais (acima da cabeça

do martelo'

na

F¡9. 26: Arenlto mac¡ço, acanalado. Notar estruturas tipo 'prato' pouco côncavo (alloramento da BR47O,
entre Rio do Sul e Agronômica, Perfil 1f ).

Fig' 27: Arenlto maclço, tabular, com clastos dispersos. Observar estruturas 'em almofada'' (sete) na
base das camadas (cerca de l0 km a leste de Lonlras, rumo a Presldente Nereu, Perfil 12).

Fio.28:ArenitomaclQo,tabular,comnfuulosdearenltof¡noeclastosdispersoslmersosemsiltitoescuro
1."rro "fforamenlo da Fig' 27 ' Peñil 12)'

Fig,29:Arenttomaclço'tabular,mostrandolnternamentelâmlnasdeformadasdearenitof¡no
e 28'
com clasros dispersos (mesmo local das F¡gs. 27
riJå.iltiio
esbranquiçado,
"rruro,
"fn
Perfil 12).

F¡g' 30: Arenito com estratificação gradacional, em camadas tabulares de até 3 m de espessura (cerca de
I km de Rio do Sul, rumo a ltuporanga, perfil 3).

\.
rumo a ltuporanga (Perfil 3), e a 2 km de Dalbérgia, em d¡reçäo a José Boiteux (Pedil 20).
Localmente, notam-se marcas de sola Íetilíneas e contínuas, na base das camadas de arenito,
que sáo caracteristicamente plano-paralelas.
Em alguns afloramentos, como, por exemplo, a cerca de 6 km de Dona Ema,

em direção a Presidente Getúl¡o (Perfil 9), camadas de arenito da ordem de 1 m de espessura,
intercaladas com folhelho negro contendo clastos dispersos, mostlam a sequência completa
de Bouma, além de marcas de sola retilíneas, contínuas, orientadas para sudeste e, a cerca de

(Pelil 12), ou a¡nda próximo a Dalbérgia
(Perfil 20). Associadas a estas, ocorre também aren¡to turbidít¡co na forma de camadas menos
espessas, milimétricas a centimétricas, eventualmente decimétricas, dentro do folhelho, com
15 km a sudeste de Lontras, rumo a Presidente Nereu

horizontes Tc-e ou Td-e de BOUMA (1962 e 1985).
3. Arenílo caótico (t'mélange ")

Constitui-se (F¡g. 31) de mistura de fragmentos centimétricos a dec¡métricos,
subangulares a sub-anedondados, e/ou partes de camadas rompidas e dobradas, de arenito
fino a médio, com zonas conglomeráticas de seixos centimétricos, e aspecto geral

macroscopicamente maciço,

o arenito

eventualmente mostrando níveis com estratif¡cação

cÍuzada decimétrica deformada.

Esta facies ocorre sobreposta ao ritmito regular, na BR'470, próximo a
Trombudo Central (Fig, 32, Perfil 11), ou entáo recobrindo o folhelho escuro com ou sem
clastos dispersos, como ocorre próximo a Vidal Ramos (Perfil 7).
Embora o contato infeÍ¡or seja discordante e ¡rregular, com truncamento dos
estratos inferiores, não foram encontrados fragmentos das rochas subjacenles englobados na
base dos arenitos caóticos.
4. Arenílo fino, de estratificação horizontal e øuzøda planar a tangencial

Constitui-se de arenito fino a médio, bem selecionado, com estratificação
cruzada planar, méfica, a levemente tangencial, ou então com estratificação plano-paralela
horizontal, pouco ¡rregular (F¡9. 33), muito bem expostos no Perfil 11, na estrada de acesso a
Trombudo Central, a part¡r da BR-470.
Na estrada de acesso a Laurentino, a partir da BR-470 (Perfil 1), observam'se

estratificaçáo cruzada tangencial e laminaçäo ondulada cavalgante (F¡g' 34).

A facies ocorre normalmente associada ao ritm¡to regular de silte e argila,
constituindo pelo menos dois horizontes dist¡ntos, na região de Trombudo Central'

Flg. 31: Arenlto caótlco, lruncando obllquamente o ritmho regular (BR-470, próxlmo a Trombudo Central,
Perfll f r ).

Flg.32: Pormenor do arenlto caótlco. Observar mistura de fragmentos e/ou parles de

camadas
rompldas, dobradas e sobredobradas, de arenho com zonas conglomerát¡cas (mesmo local da
Flg. 3f , Perfll r 1).

Fig,33: Arenilo de estratilicação hor¡zontal e cruzada planar a tangencial (próximo à ponte sobre o

Rio

Trombudo, Trombudo Central, Perfil I 1).

&
-\i.

Fig.34: Mesmo arenÌto da Flg.33, mostrando estratificação
cavalgante (proximidades de Laurenllno, Perf¡l 1).
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cruzada tangenclal e laminação ondulada

7.2,3. Folhelho
1. Folhelho negro, larnínado ou "maciço"
Trata-se de folhelho argiloso, escurot com aspecto maciço, ou laminaçäo
submilimétrica a milimétr¡ca, ptano-paralela, horizontal, incipiente, sem ou com raríssimos

clastos dispersos (Fig. 35). Concreçoes carbonáticas epigenéticas, centimétr¡cas a
decimétricas, säo relativamente comuns, incluindo algumas revest¡das e).ternamente por
estruturas cone-in-cone, silicificadas (Pefil 11, próximo a Lontras, e no Perfil 9, próximo a
Dalbérgia). Este folhelho pode ocorrer em contato com qualquer tipo de rocha da "depressáo"
de Rio do sul, sendo, portanto, o sedimento característico do ambiente "normal" da sub-bacia.
2, Folhelho negro, lamínado ou "macíço', com clastos díspenos

Esta facies

é

litologicamente análoga

à

anterior, com laminação

subm¡limétrica a milimétr¡ca, plano-paralela, horizontal, incipiente, contendo clastos isolados
dispersos, desde milimétricos a decimétricos, evenlualmente métricos (Fig.36), às vezes em

grande quantidade. Em alguns afloramentos inclui concreçóes carbonáticas epigenéticas,
discóides, silicificadas, até métr¡cas em diâmetro, e centimétricas a decimétr¡cas em espessura
(Perfil 9, próx¡mo a Dalbérgia).
Ocorre em contato brusco com o diamictito maciço, compactado, ou
estratificado, na base das seções medidas, geralmente atingindo espessuras de alguns
metros, passando gradacionalmente à Facies Folhelho nogro, laminado ou "maciço".
3. Folhelho negm, inlercalado com arenilo grødacional

Como nos casos anter¡ores, o folhelho tem aspecto maciço ou apresenta
laminação incipiente, milimétrica a submilimétrica, plano-paralela'

Ocorre

a partir de cerca de 30 a 50 metros, acima do contato com

o

embasamento. lntercalam-se nele lâminas e camadas centimétr¡cas de areníto muito fino (Fig'
37), exibindo, normalmente, o conjunto Tc-e de Bouma (BOUMA, 1962; 1985)' e marcas de
sola contínuas, retilíneas ("groove marks"; CONYBEARE & CROOK, 1968; FAIRBRIDGE &
BOURGEOIS, 1978; BATES & JACKSON, 1987; COLLINSON & THOMPSON' 1989), passando
por trans¡ção a argilito, no topo da camada.

O aumento gradual, ascendente, da frequência das intercalações resulta em
um aspecto rítmico da rocha (Fig.38). A partir de uma cerla altura, ocorre uma reversão do
processo, relornando-se às condiçóes de sedimentação ptedominante do folhelho negro,
laminado ou "maciço". Ocorre de modo generalizado na sub-bacia de Rio do Sul.

F¡g.

Fig.36:

35: Folhelho negro, laminado ou 'maciço'

(proximidades de Vidal Ramos, Perfil 15).

Folhelho negro, laminado ou'maclço", com claslos dispersos (alloramento próximo a Barra do
Dollmann, Perfil 20).

Fig,37: Folhelho negro lntercalado com arenilo gradaclonal (selas) (afloramento próxlmo a Rio d'Oeste,
Pelil 1).

Flg. 38: Folhelho negro lntercalado com arenlto gradaclonal, de aspecto rftmlco (próxlmo a Vidal Ramos,
Perfil 15).

4. Fothelho negro, úúercølado com arenilo gradacíonal, com clastos dßpercos

e

Em termos litológicos, esta facies é idêntica à facies anterior, diferindo única
exclusivamente pela presença de clastos dispersos no folhelho. Entretanto, pode exibir

horizontes métricos compostos por rochas do próprio conjunto litológico (folhelho/arenito
gradacional), escorregados, contendo dobras recumbentes sugerindo movimento, ao longo
de talude, para S-SW, como por exemplo a 1OO m do centro de Pres¡dente Getúlio' em direção
a Dona Ema (F¡g, 39). Da mesma forma que na facies anteriOr, pode ser observada em todas
as seÇões da ârea da Pesquisa.

7.2.4, Arenito mu¡to finofolhelho sílt¡co: lnterlaminado

Esteconjuntosed¡mentarocorrenapartesuperiofdaFormaçãoR¡odoSul'
sob a forma de pacote espesso variando, normalmente, de 5 a 90 m' junto ao contato com o
Membro Tr¡unfo da Formação Rio Bon¡lo, Com base nas características litológicas e estruturas
sedimentares, três facies podem ser reconhecidas, correspondentes às partes inferior, média e
superior da unidade.

I. I nte rlaminado inferior
A facies interlaminado inferior é caracter¡sticamente mais argilosa e consiste
de folhelho s1tico escuro, com lâminas claras, plano-paralelas horizontais, mil¡métr¡cas a
centimétricas, de arenito fino e/ou siltito. O contato inferior das lâminas sílticas soþre a argila é
geralmente brusco, enquanto que o coniato superior tende a ser gradacional' lnternamente às
lâminas de arenito fino/siltito, observa-se tênue gradaçáo da base para o lopo'
A laminaçáo, pouco notável por ser relativamente fina (F¡g' 40)' é plana,

localmente com baixo ângulo de inclinação. Lateralmente, as lâminas sílt¡cas podem persist¡r
pOr vários metros, variando em espessura, de 1 a 3 mm, tendendo a desenvolver estrutura do
tipo ¡nchamento e adelgaçamento ("swell and pinch"). As características da rocha, verificadas
em afloramento próximo a Trombudo Central, rumo a Braço do Trombudo (Perfil 11), e entre
Rio d'Oeste e Laurentino (Perfil 1), sáo muito semelhantes às descritas por RAAF et al' (1977)'
em sed¡mentos marinhos rasos do carbonífero inferior, de county cork, na lflanda.

sílticas

e

Pouco mais acima, nota-se uma tendência de espessamento das lâminas
predominåncia de arenitos finos, bem como de uma lenticularidade e

desenvolvimento de laminação cruzada, embora a laminaçáo plano'paralela horizontal
continue a predominar.
Em pelo menos dois afloramentos, um próximo a Trombudo central (Perfil

F¡9.39: Folhelho negro lntercalado com arenito gradaclonal, com clastos dispersos (sela); ocorrem
alguns hor¡zonles contendo dobras de escorregamenlo recumbentes, como na altura do marlelo
(safda de Presidente Getúl¡o em direçáo a Dona Ema, Perlll 9).

Flg, 40: pormenor da facles lnterlamlnado lnferlor, mostrando lamlnação horlzontal con: tendêncla
gradaclonal (G) e estrulura tlpo lnchamento (l) e adelgaçamenro (A) (swell and plnch"). (Entre
Braço do Trombudo e Trombudo Central, Pelll I 1.)

11), outro na subida da Serra das Canoas, junto a Rio do Sul (Perfil 6), verifica-se, vez por

outra, a presença de estratificação cruzada lipo "hummocky'', de comprimento métrico (Flg.
41). Pistas de invertebrados foram observadas nas superfícies do folhelho sfltico.
2. Inle rlaminado infe ¡mediório

fac¡es interlaminado intermediário consiste de intercalação de siltito
exib¡ndo laminação plano-paralela hor¡zontal, com arenito lino, com estruturas sedimentares
indicativas de ambiente mais energético, sugerindo alternåncia de processos sedimentares de

A

suspensão e traçáo.

As ¡nterlam¡nações podem se apresentar plano-paralelas horizontais e com
aspecto listrado, porém, a lenticularidade, bem como o acamamento ondulado prevalecem
fortemenle (Fig. 42).
As estruturas sed¡menlares observadas incluem: a) alternåncia ou ciclismo de

sedimentos laminados mais finos (siltito) e mais grosso (arenito fino); b) laminaçåo planoparalela horizontal; c)laminação cruzada; d) un¡direcional¡dade de correntes; e) laminaçåo
laminaçáo ondulada; g) laminação cruzada
sigmoidal; h) raros clastos caldos (Fig.43); i) raras pislas de invertebrados.
Um afloramento excepcional de rochas representativas desta facies está
lenticular

a

lenticular conectada (F¡g. a1);

f)

localizado na Pedreira de Rio d'Oeste (Perfil 1).
3. Inlerlamínado superior
A facies interlaminado superior, da mesma forma que a anterior, consiste de

interlaminação de siltilo contendo laminaçáo plano-paralela horizontal menos frequente, e
arenito fino com estruturas sedimentares ¡ndicativas de ambiente mais energético, mostrando,
igualmente, alternåncia de processos sed¡mentares de suspensão e tração. Entretanto, a
quantidade de arenito é superior à de silt¡to (F¡gs. 44-46).

As estruturas sedimentares presentes são as segu¡ntes: a) alternância ou
ciclismo de sedimentos lam¡nados mais finos (siltito) e mais grossos (arenito fino); b)
lam¡nação plano-paralela horizontal; c) laminaçáo cruzada; d) bidirecionalidade e/ou
unidirecionalidade vetor¡al de correntes; e) laminaçáo lenticular a lenticular conectada; f)
laminação ondulada; g) laminação flaser; h) truncamento causado por retrabalhamento por
ondas (Figs, 4a-a6); i) fendas de sinérese, deformadas (Figs. 44-46); ¡) icnofósseis sob a
forma de escavaçóes do tipo estrutura de escape de organismos, algumas delas com forma
"de U" ou "de V", verticais e/ou inclinadas (F¡gs, 44-46).
A ocorrência mais ¡mportante desta facies verifica-se na Pedreira Canoa
Quebrada (Perfil 1).

F¡g,41: Facles lnterlamlnado lnferior; lunto ao martelo (l¡nhas lracejadaa) ocorre eslrutura t¡po
"hummocþ/ (mesma localidade da F¡9. 39, Perfil f 1).

Flg,42: Facles lnterlamlnado lntermedlár¡o, com lamlnação horlzontal, aspecto l¡strado e predominâncla
de acamamento lentlcular e ondulado (Pedreha de Rio d'Oeste, Perfil 1)

F¡9.

43: Facies lnterlamlnado lntermedlár¡o. Notar lamlnação horizontal, aspecto listrado, acamamento
lenticular e ondulado, e clasto cafdo (Pedrelra de R¡o d,Oeste, perfll i).

F¡9,44: Facles lnlelamlnado superlor. Nole-se o aspecto cfclico formado pêla alternâncla de sllttto e
arenlto fino, com predomlnâncla deste últlmo; laminaçâo cruzada, laminação ondulada,
estruturas de retrabalhamsnto por ondas, e fendas de slnérese (Pedre¡ra Canoa Quebrada, cerca
de 10 km a noroeste de Rio d'Oeste, Perlil 1).

F¡g.

45: Facles lnterìamlnado super¡or com fendas de slnérese (Pedreira Canoa Quebrada, Ped¡l

1)

Wæ

Notar est¡uturas de truncamenio por ondas, e fendas de sinérese
(Pedrelra Canoa Quebrada, Perfil 1).

Flg.46: Facles lnterlam¡nado superior.

7,2,5. D¡amictlto

1

. Diamictito macíço, compactado

Trata-sederochamalselecionada,formadadematrizsilto'argilosa,com
clastos milimétr¡cos a decimétr¡cos, de composiçáo predominantemente quartzftica e granítica,
arredondados a subarredondados, frequentemente facetados e/ou estr¡ados, dispersos, no
geral caoticamente, "flutuando" na matr¡z'

extremamente compactada e de aspecto geral maciço, forma
corpos delgados e descontínuos, com espessura variando de 2 a 60 cm (Fig' 44, raramente
excedendo 1 m, não ultrapassando dezenas de metros de extensäo lateral. A Fig' 48 mostra o
diamictito maciço, compactado, finlemente comprimido sobre superfície plana, afetando o

A rocha,

embasamento, cortado por falhas inversas subhorizontais a oblíquas. Comumente, a rocha
ocorre prensada em irregularidades do embasamento, na maioria das vezes formado por
xistos, gnaisses e gran¡tóides (F¡g.49) do Grupo Brusque (Proterozóico) ou raramente (Fig.
50) metassed¡mentos do Grupo ltajaí (Eopaleozóico)'
o diamictito é extensivamente distribuído na ârea, ao longo do contato com o
embasamento.

Emboradeaspectomegascop¡camentemaciço,algumaseslruturassãode
ocorrência comum no d¡amictito. Na sua parte inferior, junto Ao contato com o embasamento,
podem ocorrer: a) uma foliaçáo fina, ondulada e descontínua, subparalela, que confere um
lam¡nado à rocha (Fig. 51); b) pseudo-estrat¡f¡cação com camadas
centimétricas a decimétricas (F¡g.47); c) foliaçäo, adjacente ao substrato, com "slickensides"
de lineação paralela às estrias sobre o embasamento; d) pequenas falhas inversas

aspecto fÍssil

ou

subparalelas oblíquas, e subvertica¡s à superfície do embasamento (Fig' 52) Na parte super¡or
(F¡g. 53), o diamictito exibe uma ofientação preferenc¡al, subparalela, dos clastos, com e¡xo

maiol (a) paralelo ou subparalelo às estrias do embasamento, ou com disposição

var¡ável,

acompanhando irregularidades do substrato.
Localmente, por exemplo, pfóX¡mo a Ascurfa (Perlil 10)' clastos de aÎé 50 cm
de diâmetro máximo, concentrados iunto à base do diamictito (F¡9. 54), sobrepõem-se
parc¡almente, segundo

o seu eixo maior (a), assumindo disposiçáo imbricada na direçáo

NæoW, coincidentemente com a or¡entação das estr¡as sobre o embasAmento. Neste caso, a
foliação do diam¡ctito encontra-se deformada, encurvando-se para cima, acompanhando a
posiçáo dos clastos.
posiçáo dos clastos.

Quasesemexceção,asuperfíc¡edoembasamentosobreaqualseassentao
diamict¡to é alisada e polida, e atravessada pof estr¡as f¡nas (F¡gs. 49, 55 e 56). Em alguns
casos ocorrem caneluras e sulcos rasos, longos (decimétricos), de largura centimétI¡ca a
decimétrica, paralelos entre si (Figs. 47 e 52). De oconência mais rara såo as fraturas em

F¡g. 4Z: Facies diamictito mac¡ço, compactado (Dl). Observar pseudo-estrat¡f ¡cação ondulada, irregular,
caneluras na base, na altura da mão direlta do observador. O d¡amlctito é sobreposto por
folhelho lam¡nado ou'maclço', com clastos dispersos (F2) (proximidades de Rodeio, Perfil 10).

e estruturas glácio(próximo
Pefil 9).
a
Dalbérgla,
(+),
do
contalo
abaixo
tectônlcas afetando o embasamento

Flg.48: Facies d¡amlctlto maclço, compactado. Nolar pseudo-estralificação

Fig. 49: Superflcie estriada de embasamenlo granft¡co, recoberta por d¡amictito mac¡ço, compactado
(canto super¡or direÌto, D1). (Próximo a Dalbérgia, Perfil 9.)

F¡g.

so: DiaMslo

(nfvel da esrrada) lntruslvo (Dl) em metaconglomerado do Grupo ltalal (M), recoberto

por diamlctho maclço, compactado (Dl), dlam¡ctlto estratlficado (D2) e folhelho lamlnado ou
imaclço,, com clastos dlspersos (F2). (Próxlmo à Praça Stoltenberg, entre Vidal Ramos e
Presldente Nereu, Perfll 16.)

Fig. 51; Facies diamictito maclço, compactado (D1). Notar loliação fina, subparalela, com aspecto
lamlnado, junto ao embasamento (E) est¡iado (proximidades de Vidal Ramos, Perfll 7).

Flg.52:

Facles diamictlto maclço, compactado (Dl). Notar falhas lnversas subparalelas (FS) e obllquas
(FO) à superffcie do substrato (S), caneluras (C) e estrias (E) à altura da mão esquerda do
observador (próxlmo a Ascura, Perfil t0).

F¡g.53:or¡entaçãopreferencial(9ete)declastosnapa.rle,super¡ordodiamictitomaciço'compactado'a
cercadelmdocontatocomoembasamenlo(próxlmoaDalbérgla,Perfll9).

F¡g.54: Facles diamlctlto maciço, compactado (Dl).

Notar. clastos em pos¡ção lmbricada (C¡) lunto ao

para
contalo com o embasemento (+). Observa-se também a loliação do dlamlctÌto encuNada
(proxlmldades
Perfil
de
Ascurra'
clma (linhas tracejadas), acompanhando a poslÉo dos clastos
10).

Fig. 55: Superlfcie finamente estr¡ada do embasamento cristalino. Notar, nos cantos super¡or direito e
infer¡or esquerdo, fraturas em crescente (setas) (Próximo a Dalbérgia' Perfil 20.)

\:i:.

Ì*$;;

Fig, 56: Embasamento cr¡stalino estrlado, cortado por dique Mslco. Notar também fraturas em crescenle
(seta). (Próxlmo a Afredo Wagner, Perfil 17.)

crescente (FLlNT, 1971), desenvolvidas principalmente em rochas de tenura granitóide mais
fina, ricas em quartzo, ou sobre diques básicos que atravessam rochas do embasamento
(ROCHA CAMPOS, et al., 1988). (F¡gs.55 e 56.)

corresponde a depressão ou
pequeno vale no embasamento, preenchido por sedimento, recoberto pelo diamict¡to maciço,
compactado, verificada em corte da estrada entre Ascurra e a Fazenda Cristal (Perfil 10), a

Uma outra feiçáo associada

a osta facies

cerca de 14 km da primeira localidade (F¡gs' 57 e 58)'

cavidade, com forma de "U" aberto e assoalho irregular, tem
aproximadamente 1 ,5 m de comprimento e 50 cm de profundidade. As l¡mitaçóes do

A

afloramento náo permitiram observar a forma trid¡mensional da estÍutura.
O seu preenchimento consiste de conglomerado de malriz arenosa e
aspecto geral maciço, com clastos variando de centimétricos a decimétricos, principalmente

de gÍanito e quartzito, angulosos a subarredondados, rafamente estriados ou facetados,
caoticamente d¡spersos na matr¡z. Embora atualmente intemper¡zada, é provável que a rocha
tenha sido or¡ginalmente pouco compacta e friável.
O topo do conglomerado é lruncado, ao longo de supedície ondulada de
erosáo, por camada de diamictito compacto, de cerca de 30'40 cm de espessura, que

lateralmenle recobre elevações do embasalnento polido e estriado, dos dois lados da
escavação. As estrias, or¡entadas de sudeste-noroeste, sáo aprox¡madamente normais ao
plano do corte. Estas fe¡çöes, contudo, náo foram vefif¡cadas no assoalho da escavação.
2. Diamictilo estralifi cødo

Conesponde a diam¡ctito com clastos milimétricos a dec¡méfr¡cos,
anedondados a suba edondados, de composiçáo variada, pr¡ncipalmente granitos e
quartzitos, boa parte dos quais levemente alongados, vários deles facetados, raros
observados com estlias, ¡mersos em matriz silto-argilosa. Sua espessura é da ordem de 2-3 m

(Fig.5e).
lnternamente, os estratos exibem uma laminaçäo mal definida (Fig' 60), dada
por variaçäo te)dural ou intercalaçóes centimétricas, alongadas e estiradas de silte e areia, ou
pela orientaçáo dos clastos, com eixo maior acompanhando os lim¡tes dos estratos, às vezes

emetgindo acima dos planos de estratificaçáo.
O diamictito é encontrado recobrindo diretamente o embasamento ou em
contato brusco sobre o diamictito maciço, compacto, ou assoc¡ado lateralmente a este, e

recobertos pelo folhelho negro com clastos dispersos. Formam Corpos acanalados,
preenchendO depreSSões entre bossas do embasamento, com espessura Atenuando-se em
direção às bordas, acompanhando a topografia do substrato (Figs. 59 e 61), ou deformados
por escorregamento, formando dobras recumbentes alongadas, decamétricas (Flg.62). Três

F¡g. 57: Vale preenchido por sedimento, recoberto por dlamlctlto maclço, compactado (D1)' O conjunto
é sobreposto por ritmho regular (Ri). A seta mostra possfuel sulco (no retângulo) causado por
arrasto de lceberg (próxlmo a Ascurra' Perf¡l 10).

-

Fig, S8: Pormenor da Flg. 57. Notar ma¡or angulosldade exlbida pelos clastos lnclusos no sedlmento que
preenche o pequeno vale (Perfll 10).

F¡g.59: Facles dlamictho estratificado (vista geral). No canto lnlerlor esquerdo, observa-se o
embasamento (E) crislallno alterado, com velos de quarÞo, enclmado por diamlctito maciço,
compactado 1Citi. e seta aponta para superflcle alisada s finamente estriada. O coniunto é
sobrbposto por diamlctlto estratlflcado (D2). O contato ontre o dlamlcttto maclço, compactado, e
o dlamictilo estratif¡cado não é observável (próxlmo a Bolteuxburgo, Perfil 14)'

#

Fig. 60: Pormenor do dlamlctlto estratlf¡cado. Notar lamlnação mal delinlda e orientação de clastos,
acompanhando os llmttes dos estratos. O conlunto assenta-se sobre diamlctlto mac¡ço,
compactado (mesmo alloramento da Flg. 59' Perfil 14)

Fig'

6l:

Facies diamlclito maciço, compactado (Dl), assenlado sobre embasamento cristalino estrlado
(E). Sobrepõe-se a esta facles dlamlctlto estratmcado (D2) e folhelho lamlnado ou'maciço', com
clastos dispersos (F2) (próxlmo a Alfredo Wagner, Pelil i 7)

,:,

ä.';iJù; ìi

i;-:,1tI;¡
Flg,62: Dlamlctho estrallficado deformado por

escorregamento, apresentando dobras recumbenles,
alongadas, decamétrlcas (próximo a VlJal Ramos, Pel¡l 7).

ocorrências ma¡s notáveis localizam-se iunto a Boiteuxburgo (Perfil 14, Fig. 59) e na BR-282,
próximo a Alfredo Wagner (Perfil 17, Flg. 61), e nas proximidades de Vidal Ramos (Perfil 7' Fig.
62).
3, Diamictilo maciço, tabular ou acanalødo

De aspecto geral macroscop¡camente maciço, a rocha lorma camadas
tabulares decimétricas a decamétricas, e/ou em lobos de seção lenticular e aspecto
acanalado, centimétr¡cos a decimétr¡cos, neste último caso superpostos e coalescidos (Fig.
63), que, em conjunto, podem formaf cofpos com espessuras supef¡ores a 10 m, com fafos a
abundanles clastos, cent¡métricos a decimétricos, arredondados, e subangulares, alguns
deles facetados e/ou estriados, sustentados por matriz silto-argilosa. O contato inferior é

sempre brusco, enquanto o contato Super¡or, evenlualmente, pode ser transiCional para
folhelho negro, como ocoffe, por exemplo, na estrada que l¡ga Dona Ema a Witmarsum, a
cerca de 3 km da primeira localidade.

preferencial,

a

Nas camadas tabulafes, os clastos mostram-se normalmente sem orientação
não sef nas camadas pouco espessas, decimétr¡cas, como, pof exemplo,

próximo a Vidal Ramos (Perfil 7, Fig. 64). No caso dos lobos acanalados, pode ou náo ocorrer
of¡entaçáo paralela aos planos de acamamento, como se observa na estrada que liga
Presidente Getúlio a Dona Ema, próximo a esta últ¡ma localidade (Perfil 9) e na Barragem
Norte, onde sobrepöem-se a arenito liquefeito (Fig' 65).
Clastos emergentes acima do plano de estratificação foram observados nos

lobos acanalados, no contato entre corpos sobrepostos (Fig. 65), e nos diamict¡tos tabulares
decimétricos, afloranles próximo a Vidal Ramos (Perfil 7, F¡9. 66). Nesses casos, os clastos
estão normalmente dispostos paralelamente ao contato.

7,2,6. Ritmito

Ritnito regular de sílte e ørgila, de estratiJícação horizonløJ

O r¡tm¡to caracleriza'se por repetiçáo cíclica de pares de litologias, com
espessuras de 2-9 cm, constituído de camada mais espessa e clara de silte exibindo
multilaminaçáo, recoberto, em contato gelalmente brusco, por lâmina de argila escura,
delgada, de espessura mais ou menos constante, de 4-9 mm (Fig. 67). As camadas claras
apresentam raras estruturas de traçáo, sob a forma de marcas onduladas de corrente, às
vezes isoladas ("starved ripples").

Or¡tm¡tocontémgrandeabundânciadeclastoscaídos(Fig'68),pelotasde

F¡g,63:

Facles diamictito mac¡ço acanalado. Notar lobos superpostos e amalgamados (Barragem Norte,
Barra do Dollmann, Perfil 20).

Flg,64:

Facies dlamictito maclço tabular. Observar camadas de espessura declmétrica, com orientação
p¡eferenclal de clastos paralelamente ao acamamento (próxlmo a Vldal Ramos' Perf¡l 7).

Fig, 65: Diamictho maclço acanalado (D3) sobre arenlto liquefeito (41). Observar claslos emergentes em
superflcles de lobos (cfrculos); al¡nhamento preferenclal dos clastos no dlamlcttto, paralelo aos
limlles dos lobos (setas e cfrculos) (Banagem Norte, Barra do Dollmann, Perfil 20).

Fig.66: Clastos

emergentes na superffcle de plano de acamamento de diamictho tabular declmétrlco
(próxlmo a Vldal Ramos, Perfll 7).

Flg.67: Vista geral de afloramento de ritmito regular
1

(Pedreira ltaú, próx¡mo a Trombudo Central, Perlil

1).

Flg, 68: Matacåo caldo. Notar corrugações no rltmlto em torno do claslo (3etas). (Pedreka da Central Sul
de Mlneração Llda, próxlmo a Trombudo Gentral, Perfll 11.)

argila escura, montículos e lentes de sedimentos areno-silto-argilosos, dispersos de forma
inegular nas camadas claras, concentrações de detritos grossos no interior das camadas
claras, lenticulares, associadas a sulcos, sinuosos e rasos, desenvolvidos sobre os planos de
acamamenlo (Figs. 69 e 70), conforme descrevem SANTOS et al., 1992)'
Em algumas seçóes, intercalaçÓes de folhelhos negros marinhos foram
constatados entre pacotes do rilmito (F¡g.71), além de arenitos com aspecto interno caót¡co
(F¡gs.31e 32) e d¡amict¡tos com aparência maciça, tabulares, com matriz silto-arenosa,
deformados, como pode ser extensivamente verificado no Perfil 11, entre Ïrombudo Central e
Vila Teodoro, e nas margens do rio Trombudo, na área da lndústria Lorenz.
Na altura do km 158 da BR-470, entre Trombudo Central e Agronômica (Perfil

11), em afloramenÌo clássico descrito por GRAVENOR & ROCHA CAMPOS, 1983), o r¡tmito é

truncado, ao longo de superfÍcie de erosáo oblíqua, por massa de aspecto caótico, const¡tuída
por arenitos finos e conglomerados, correspondente à facies arenito caót¡co (F¡gs' 31e 32).
Neste afloramento também estäo presentes, no ritmito, corrugaçóes
intraformacionais, sob a forma de dobras recumbentes e isoclinais, englobando apenas um
número limitado de camadas/lâminas, não se estendendo ao longo da sucessáo completa
observável (Fig.72). Reg¡onalmente, o conjunto é recoberto pelo folhelho negro'

A superfície das lâminas argilosas escuras do ritmito exibe frequentemente
pistas de invertebrados. Uma palinoflora relativamente diversif¡cada, consist¡ndo de
gimnospermas e pter¡dófitas, além de corpos algais atribuídos a Botryococcus, loram
identificados por MARQUES-TOIGO et al. (1989) em ritm¡tos da área de Trombudo Central.
Lages constituídas pelo ritmito da regiáo de Trombudo Central são utilizadas

na pavimentação de estradas, na construção de muros e residências (F¡g' 73).
Outros afloramentos de r¡tmito foram registrados próximo a Ascurra (Perfil 10,

Fig.74), onde assentam-se diretamente sobre o diamictito compactado, sendo recoberto, por
transição, por folhelho negro com clastos dispersos.
A transição para o folhelho dá-se algumas dezenas de metros ad¡ante do
afloramento, onde ocorre o ritm¡lo regular sobre o diamictito maciço compactado, em situação
topograficamenle mais alta. Neste local o ritmito regular passa a uma rocha que, embora de
aspecto rftmico, não exibe caráter regular. As camadas de siltito, por exemplo, näo sáo
constantes.em espessura (Fig. 75).
Outro fato interessante é a presença de estruturas sob â forma de grandes

ondulaçóes, métricas, como pode ser observado na Fig. 76.
Em alguns hor¡zontes, nota-se tendência gradacional dos arenitos finos para
o siltito.

Foram ainda observadas lentes decimétricas

em

comprimento

e

cent¡métricas em espessura, formadas por aren¡to fino, sem estruturas sedimentales internas
bem definidas (Figs. 75 e 76).

F¡9.

69: Sulco (S) de anasto de iceberg sobre ritmito

regular (Pedreka da Central Sul de Mineração Ltda,

próximo a Trombudo Central, Perfll 11).

.5cm.
F¡9.70: Corte transvorsal de sulco de arraslo do lceberg. Observar for¡na de fundo plano, pequenas
falhes reversas e dobras falhadas, que mergulham para lora ou em d¡reção ao centro das
estruturas (Pedrelra da Central Sul de Mlneração Ltda, próxlmo a Trombudo Central, Pefil 11).
(SANTOS er al., 1992.)

Flg. 7f

:

Passagem transicional do ritmito regular (R1) para folhelho laminado ou 'maciço' (Ff
Teodoro, próximo a Trombudo Central, Pel¡l 1 t.)

).

(Vila

Flg. 72: Dobras intraformacionais (recumbentes e isocl¡na¡s) no ritmito regular (8R470, entre Trombudo
Central e Agronômica, Perfil 11).

.--*\j*:

Flg. 73: utilizaçao do ritmito regular na construção de muros e de residências. Notar marcas onduladas
nas paredes da casa (próximo a Trombudo Central, Perfil 1 1).

F¡9.74: Ritmito regular (Rl) (a partir da base do martelo) sobre diamictito maciço, compactado (Dl).
(Próximo a Ascurra, Perfll 10.)

Fig. ZS: Slltlto lntercalado com arenlto fino, de aspeclo rftmlco. Notar a presença de lentes de arenito flno
acima, abako e à direlta do facäo (pontilhado). (Próximo a Ascurra' Perfil 10.)

F¡g.

76i Sllttto lntercalado com arsnlto fino. Notar ondulações métrlcas (llnhas tracejadas).
alloramento da Flg' 75, Perfll r0.)

(Mesmo

7.3, lnterpretação

7.3,1. Conglomerado

I.

Conglomemdo

des

o

rganizado

Os conglomerados de estrutura desorganizada e aspecto geral maciço,
parecem corresponder, predominanlemente, a depósitos proximais de canal de alimentaçáo
WALKER, 1978; SIEMERS & TILLMAN, 1981) de leque submarino, acomodados em área de
infcio de talude, desembocando na parte superiof do leque ("upper fan"), como é ilustrado na

Fig. 77. corresponderiam, possivelmente aos ''rock fall deposits" descr¡tos pof DOTT JR.
(1s63), NARDIN et al. (1979), STOW (1986) e EINSELE (1991)'

WALKER (1975) considera que

a natureza desorganizada dos

depósitos,

incluindo clastos de grandes dimensões, sugere deposição rápida, sobre encosta de
inclinação relativamente forte, sob a forma de depósitos residuais.
2. Conglomerado invenø a nonnalmenle gmdacional

Conglomerados desta facies foram depositados através de correntes de
turbidez de alta densidade ("gravelly, high density turbidity currents"), conforme definidos por
LOWE (1982), sendo o modelo utilizado fundamentado em WALKER (1975' 1977 e 1978) e
LOWE (1s82).
Areias grossas e conglomerados finos, com grãos menores que 6 cm, em
suspensão concentrada, podem ser suportados pela combinação de efeitos de turbulência,
assentamento relat¡vamente lento, controlado por sua própria concentração, e a flutuaçåo
relativa decorrente da presença de mistura interst¡cial de água o sedimentos mais finos.
Conglomerados contendo clastos maiores, na faixa aproximada de 6 a 25

cm, com concentfaçÕes de clastos entfe 20 a 30%, podem ser suportados pelos mesmos
efeitos combinados, adicionados de pressão dispersiva resultante da colisão dos clastos,
sendo que, neste caso, o efeito de flutuação estaria relacionado à presença de matr¡z ma¡s
gfossa.

Como os efeitos de assentamento, pressäo dispersiva

e

flutuaçáo sáo

relacionados diretamente à concentração de clastos, os sedimentos mencionados acima sáo
provavelmente transportados em quantidades relat¡vamente grandes, apenas em fluxos
concentrados, tendendo a se depos¡tar rapidamente (LOWE, 1982), logo que a sedimentaçáo
se inicia e a concentração de partÍculas diminui'
Em fluxos sedimentares de alta densidade, constituídos por sed¡mentos mais
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(WALKER, 197S). D-B = facles conglomerado desorganizado

gfossos que are¡a média, o mecanismo de suspensão depende da concentração de
partículas, enquanto que em fluxos de baixa densidade, os gråos sáo suportados
individualmente apenas peta turbulência (LOWE, 1982).
Em sua maioria, os conglomerados, sáo provavelmente t[ansportados iunto
ao substrato, onde formam horizonte altamente concentrado, denominado "tapete de tração"
(WALKER, 1975 e 1977; AALTO, 1976; LOWE, 1982), e em suspensão, na parte inferior do
fluxo turbulento (LOWE, 1982, Figura 11).

A deposição do conglomerado ocone quase instantaneamente, a partir do
momenlo em que a velocidade de fluxo cai abaixo daquela necessária para manter a pressáo
dispersiva no domínio do "tapete de traçáo", ocorrendo, então, a parada ou congelamento
(,'lreezing,') do mesmo, com imediata sed¡mentaçâo do conglomerado mais grosso que possa
estar em suspensão WALKER, 1975 e 1977').
O depósito Iesultante inclui geralmente uma camada de "tapete de tração"
basal, de gradaçáo inversa, seguida de uma unidade sed¡mentar de suspensão normalmente

gradacional (LOWE, 1982, Figura I 1).

Esta sequência conesponderia

à

facies conglomerática ¡nversa

a

normalmente gradada de WALKER (1975 e 1977), e às camadas conglomeráticas basais l, ll e
lll descritas por AALTO (1976) em amb¡ente proximal, na parte super¡or de leque submarino
("upper-fan"), na Formaçáo Franciscana (Jurássico) no norte da Calilórnia.
3. Conglomerødo no¡malmenle g radacio nal

Embora depositados através dos mesmos processos cafactelsticos da
facies anteriormente descrita, desenvolvem-se mais adiante, talude abaixo, rumo à parte mais
d¡stal alcançada pela sedimentação conglomerática'
Nesta situaçáo, a extrema instabil¡dade do fluxo resulta em sedimentaçåo de
suspensão direta do cascalho, sem desenvolvimento de "tapete de traçáo". Neste caso, o
depósito consiste de uma camada basal de conglomerado, normalmente gradacional,

representando a facies conglomerática gradacional de WALKER (1979 e 1992)'
Considerando as duas facies com características gradacionais discutidas

acima (2 e 3), depreende WALKER (1975) que os conglomerados âpresentando as estruturas
inversa a normalmente gradaCionais, e normalmente gradacionais, evoluem do pr¡me¡ro, mais
proximal, para o segundo, mais d¡stal, podendo exibir, mais adiante, no interior da bacia de
sed¡mentação, a sequência de Bouma (LOWE, 1982, Figura 12)'

WALKER (1975) náo concorda com a util¡zaçäo desse modelo em
sedim€ntos nos quais estejam ausentes folhelhos intercalados, considerando a sequênc¡a de
Bouma como restrita a turbiditos clássicos. Entr6tanto, o autor considera que näo deve exist¡r
transiçáo entre as facies estruturalmente desolganizado, ainda mais proximais, e aS que

apresentam gradaçäo. A confirmaçäo ou negação dessa hipótese necessitaria da existência
de afloramentos contínuos.

Levando-se em conta a premissa de WALKÊR (1975) de que os
conglomerados desorganizados constltuem depós¡tos residuais, mais localizados'
acreditamos ser razoável imag¡naf, em situaçöes normais, sua passagem brusca para
depósitos gfadacionais. AFlg.77 mostfa a distribu¡ção espacial desses depósitos.

(1975),

da

Poroutrolado,pensamosserquestionávelanãoaceitação,porWALKER
aplicação do modelo de Bouma para os conglomerados normalmente

gradacionais.

ComopodeserobservadonaFig.lg,osconglomeradosnormalmente
gradacionais passam a arenito grosso, com tendência a se tornarem mais finos, distalmente' e
com estruturas similares às da sequência de Bouma. O fato de não ocorrerem folhelhos

intercalados, poder¡a decorer, ao nosso ver, da proximidade da fonte dos conglomerados,
que, conforme mencionado, recofrem ('surging flows" de LowE, 1982, Figura 11), não
havendo, talvez, tempo hábil para a sed¡mentação de camadas significativas de folhelhos.

7.3.2. Arenito
7. Arenito maciço, tabular ou acanalado com claslos dßpenos

Arenitos com as características descritas nesta fac¡es, são considerados
como transportados através de fluxos gravitac¡onais de massa, provavelmente na forma de
suspensão laminar de alta densidade, que caracterizam fluxos l¡quefe¡tos (LOWE' 1982)' com

localização preferencial

na parte intermediária de leque submarino

("middle-fan"' ou

"suprafan"), conlorme Fig. 77.

Ageometriadascamadassugerefluxosnáoconfinadosparaascamadas
tabulares, e fluxos canal¡zados, originando os lobos acanalados WALKER, 1978' Figura 1 8).
Os lobos acanalados são normalmente de menor dimensão e podem manter o Seu curso ou
mudálo lateralmente, resultando em sobreposiçáo e colmataçáo dos corpos WALKER' 1978'
Figura 18).

SegundoLoWE(1976ê1979)'ocaráterlaminardosfluxosliquefeitos'
responsáveis pela deposição de arenitos finos e silt¡tos arenosos, com aspecto maciço, ou
mostrando estruturas de escape de água, torna-os potencialmente móveis por longas
d¡stâncias. Essa característica explicaria a continuidade dessa facies por cerca de 20 km' na
área de Rio do Sul.

A ausência generalizada de estruturas sedimentares resultantes de transporte
e deposição através de mecanismos de tração ou correnles subaquáticas, a espessura regular

e lorma das camadas sedimentares, e a superposição dirota de unidades alenfticas bem
selecionadas, sem gradaçäo, alternando-se com camadas lamft¡cas, apoiam a idéia de origem
por fluxos liquefeitos (LOWE, 1976).

Estrat¡ficaçáo cruzada deformada, observada localmente (Flg' 23) é
¡nterpretada como originalmente desenvolvida em condiçóes lhivio-glaciais e preservadas em
blocos mais coesos, durante a ressedimentaçáo.

Adeformaçãovariadesdepoucointênsa,chegandoàtotalhomogene¡zação
da estrutura da rocha. Esta situaçåo coincide com as idéias de LOWE (1975)' de que as
estruturas podem ser parcialmente preservadas, no caso dos sedimentos liquefeitos' ao
contrário do caso da fluidificaçáo.
Marcas de sola observadas, pr¡ncipalmente nos afloramentos recentemente
surgidos com a construção da Barragem Norte, em Barra do Dollmann (Perfil 20)' confirmam o
caráter pelo menos paracialmente erosivo dos fluxos liquefeitos, conforme adm¡tem BJERRUM
(1e71) e LowE (1s76).

Estruturas internas,

tais como lâminas

sub-horizontais, irregulares,

interrompidas lateralmente, deformadas, formando dobras est¡radas, por vezes recumbentes,
resultam de cisalhamento sindeposicional (NARDIN et al., 1979) ou deformaçáo hidroplástica'
seguida ou acompanhada de l¡quefaçäo parcial, alundamento de camadas superiores dev¡do
pode
a instabilidades de densidade e escape de água na vertical (LOWE' 1976)' A liquelaçáo
ainda ser pós-deposicional, causada por sobrecarga fepentina (NARDIN, et al., 1979).

Estruturasdeescapedeágua,sobaformadecanaisvert¡ca¡sde
flu¡dificação, desenvolvidas durante liquefação (F¡gs. 24 e 25r, náo associadas a flancos de
estruturas em forma de pratos ("d¡sh Structures"), observadas em afloramentos dessas facies,
corfespondem aos pilares do tipo B de LowE (1975), atribuídos por ele a uma grande

variedade de condiçöes, nas quais a velocidade local de escape de fluido supera aquela
necessária para o desenvolvimento de fluidificação sedimentar mínima. Essas condiçóes
pod€m estar ligadas a zonas de alta permeabilldade, como, por exemplo, paralelamente à
estrat¡f¡cação, permitindo, então, a formação de canais concordantes, horizontais ou com
características próximas a este padráo. Canais verticais a forlemente inclinados, concordantes
com regióes de fraqueza, paralelas aos eixos de anticlinais e/ou sinclinais, podem, entretanto'
também desenvolver-se (LOWE, 1975, Figura 6c) bem como através de estratos cruzados
(LOWE, 1975)..
As estruturas em forma de pralos encontradas em arenitos desta facies, em
cortes da BR-470, entre R¡o do Sul e Agronômica (Perfil 11), exib¡ndo concavidades pouco
pronunciadas, são conhecidas como "flat dishes" ("prato raso'ou ''prato achatado"), segundo

plccoLo

(1974). Esses autores considefam que a forma e a distribuiçáo dessas
feiçóes são controladas pof estruturas pré-existentes no sedimento. Desse modo, laminaçäo
plana, primária, poder¡a evoluir pafa estruturas em forma de pratos achatados, enquanto que

LOWE & LO

laminaçäo cruzada cavalgante ("climbing ripple crosslamination") daria origem a estruturas em
forma de pratos fortemente côncavos (LOWE & LO PICCOLO (f 974, Figufa 12), lim¡tados, em
suas bordas, por abundantes canais verticais de fluidificação ("pillars").
LOWE & LO PICCOLO (1974) afirmam quê nem estruturas em forma de

p¡atos e nem os canais verticais fluidificados podem ser utilizados na deduçåo de processos
de transporte ou deposiçáo das camadas de areia que as contém, já que todas as camadas,
exibindo essas estruturas, por eles examinadas, parecem ter sido depositadas por correntes.

As estruturas em discussão, indicativas de escape de fluidos (LOWE & LO PICCOLO, 1974;
LOWE, 1975), fesultam da lavagem dos sedimentos mais finos, através dos poros inter-grãos,
durante expulsão dos flu¡dos do sedimento em consolidaçáo, e podem se desenvolver,
também, durante a liquefação pós-deposicional do sedimento, comumente como resultado de
sobÍecarga repenlina (NARDIN et al., 1979).

verticais

de

De qualquer lorma, as estruturas em forma de pratos' bem como os canais
depósitos originados por fluxos
fluidificaçáo, por ocorerem ligadas

a

grav¡taciona¡s de massa, podem ser utilizados, em associação com oulras feiçóes, para
diagnosticar processos deposicionais. No presente caso, indicariam que os arenitos tabulares

e/ou em lobos acanalados corresponderiam a depós¡tos de fluxos sed¡mentares liquefeitos,
subaquáticos. Esses arenitos, que caracterizam normalmente a parte ¡ntermediária do leque
submarino ("mid-fan/suprafan"), correspondem aos arenitos maciços de WALKER (1986) e às
facies arenosas, definidas por MUTTI & RICCI LUCCHI (1978).
WALKER (1978) considera os aren¡tos correspondentes a esta facies como
potencialmente um dos melhores reservatór¡os de petróleo. Segundo o autor, os sedimentos
apresentam granulação favorável, e a coalescência vertical e lateral dos canais prop¡cia o
desenvolvimento de extensos reservatór¡os arenít¡cos, que podem ser selados por camadas
de folhelho.
No caso da sub-bacia de Fìio do Sul, tanto os arenitos em lobos acanalados
coalescentes, como os tabulares, podem ocorrer em conjuntos delimitados, ac¡ma e abaixo,
por folhelhos ou enláo, por d¡am¡ctitos silto-argilosos, o que os colocaria em situaçáo

favorável como possÍveis reservatór¡os.
Náo obstante a possibilidade de tectonismo s¡nsedimentar na área, conforme
anteriormente discutido (Cap. 6), os arenitos finos, de aspecto maciço, os arenitos "em
almofada", aflorantes a cerca de 1O km a leste-sudeste de Lontras, em direçáo a Presidente

Nereu, no Pertil 12 (Flg. 27), ou, entåo, a aproximadamente 5 km de Rio do Sul, rumo a
Ituporanga (Perlil 3), são t¡dos, nolmalmente, como or¡ginados através de processo de fluxo
grav¡tac¡onal de massa, sendo suas estruturas atr¡buídas a efeito de sobrecarga sed¡mentar'
Algumas razóes nos fazem descartar a poss¡b¡lidade de choques sísmicos
(ROEP & EVERTS, 1992) como agentes acionadores das correntes de turbidez na "depressão"
de Rio do Sul, conforme descrevem os autores ac¡ma em depósitos de leques submarinos da

primeiro lugar'
reg¡áo de Alicante, na Espanha, basoando-se na presonça de "pillow-beds". Em
porque, no caso dos ''sismitos" estudados por BOEP & EVERTS (1992), embora as camadas

.em almofada,, ("pillow-beds") apresentem tais estruturas ¡nternamente, com sedimentos
plasticamente deformados na forma de botas ou pseudo-nódulos sobrepostos,
semelhantemente ao que ocorre na Formação Rio do sul, os seus contatos ¡nferior e superior
lugar' o
sãO essencialmente planoS, e nâo irregulares, como no presente Caso' Em segundo
próprio contexto sedimentar de leques submarinos, de águas relativamenle profundas, dos

depósitos estudados na "depressäo" de Rio do Sul, permite supor que esses depósitos,
tenham se desenvolvido através de processos sed¡mentares de lluxos gravitac¡onais de
massa, assoc¡ados à variação do nfvel do mal, náo relacionados, portanto' a abalos sísmicos.
2, Arenilo com estrafificação gradtcional

A estratificaçáo gradacional mostfando, por vezes, a sequência completa de
Bouma, porém, nofmalmente, ex¡bindo apenas os horizontes Ta-c, que caractefiza os arenitos
desta facies, co¡ncide com a deliniçáo original de turbiditos, conforme os modelos
desenvolvidos por BOUMA (1962) e WALKER (1965). Equivalem ainda aos turbiditos cláss¡cos
por
definidos por KUENEN & MIGLIORINI (1950), cu¡o modelo hidrod¡nâmlco fo¡ elaborado
MIDDLETON (1967 e 1970).

(1978)

e

Depósitosmiocênicossemelhantes,descfitospofMUTT|&RlcclLUccHl
Rlccl LUccHl (1985), na regiáo dos Apeninos setentrionais, ltália, foram

considerados equivalentes aos turbiditos proxima¡s de WALKER (1967), e característ¡cos da
parte inferior de leque submarino. Cada lâmina ou camada dos turbiditos pode ser subdiv¡dida
em um intervalo inferior gtadac¡onal e outro superior, laminado, já que, na maior parte das
vezes, náo é possível observar os horizontes B e D de Bouma (MUTTI & RICCI LUCCHI, 1978)'

SegUndoosautoles,asubdiV¡Sãorefleteduasfasessucessivasde
deposição. A zona gradacional, basal, depositar-se-ia em massa, mais rapidamente, e sem
efe¡tos de tIaçáo, correspondendo ao horizonte Ta de Bouma.

O"congelamento",ouaparadadomovimento,consequenteàexpulsáode
água da massa sedimentar, durante o fluxo, permitiria apenas assentamento vertical dos
gräos, formando um intervalo gradacional. O horizonte laminado, por outra parte, resultaria de
deposição menos rápida, permitindo a segregaçåo horizontal dos gtãos, como resultado de
tração de fundo. O efeito seletivo, diminuiria gradualmente, com a evolução do movimento, a

sedimentação contínua cessando, finalmente, com a deposição de pelitos homogêneos, no
topo da unidade.

3. Arenilo caótico ("mélange ")

Sedimentos dessa facies foram inicialmente descritos por GRAVENOR &
ROCHA CAMPOS (1983), em afloramentos situados ao longo da BR-470' próximo a
Trombudo Central (Perfil 1 1) e interpretados como produtos de deslizamento subaquático'
Neste local, os arenilos caót¡cos truncam as camadas e låminas do varv¡to em ångulo de cerca

de 150. Esses autores descreveram o afloramento como incluindo uma mistura de grandes
fragmentos de d¡amictito e outros sed¡mentos estratificados e não estratif¡cados, apresentando
contato infer¡or discordante sobre ritmitos.
Segundo eles o processo de deslizamento poderia gerar depós¡tos de fluxos
de detritos em forma de camadas tabulares, ou ainda associarem-se a turb¡ditos, mais
distalmente, talude abaixo.

Arenito caótico, mal selecionado, fino

a

grosso'

conglomerático,

apresentando pseudonódulos, bastante semelhante ao arenito aqui em discussão, descrito
por AALTO (1976), no Jurássico da Califórnia foi ¡nterpretado como depositado em ambiente
proximal, instalado na parte supeÍ¡or de leque submarino.
Os sed¡mentos caóticos da regiáo de Vidal Ramos, d¡stinguem-se dos
aflorantes na BR-470 apenas por se superporem ao folhelho neg[o mar¡nho com clastos
dispefsos, embora não tenha s¡do observado o contato entre os dois tipos de rocha.
A ¡ntercalaçáo complexa entre massas/camadas de arenito fino, exibindo
estratificaçáo cruzada acanalada, e de arenito mal selecionado, conglomerático (Fig. 32),
sugere que esses sed¡mentos originaram-se a partir de pilhas de depósitos glaciogênicos,
acumulados à frente do gelo em fetfação (GRAVENOR & ROCHA CAMPOS, 1983), sob a
forma de leques flúvio-glaciais subaquáticos.
Conforme documentado no afloramento de Vila Teodoro (F¡9. 71)' próximo a
Trombudo Central, o ritmito regular é recoberto trans¡cionalmente pelo folhelho negro mar¡nho.
Tendo em conta o modelo deposicional proposto para o ritmito regular (varv¡to) por SANTOS
et al. (1992), pode-se supor o letorno da deposição marinha normal, possivelmente associada

à variaçáo do nfvel do mar. Esta, por sua vez, poderia ter favorecido a instabilidade dos
depósitos proglaciais subaquáticos que fluiriam talude abaixo, depositando-se, possivelmenfe,
na parte superior de leque submarino.
Situação diversa ocorre, entretanto, no afloramento da BR-470 (F¡gs' 31 e
32), no qual o ritm¡to regular é recoberto diretamente pelo arenito caótico, ao longo de
superffcie erosiva truncante, inclinada.

As facies e relaçöes estratigráf¡cas sugeremr ao nosso ver, posiçäo mais
proximal da seção da BR-470 em relaçáo à de Vila Teodoro. Alguns aspectos da histór¡a
deposicional náo estáo, entretanto, totalmente claros.
Diversamente do ocorre no caso de fluxos coesivos de detr¡tos, nos quais as

caractefíst¡cas da matriz resultam em deslocamento rêlat¡vamente lento, talude abaixo' os
arenitos caót¡cos, pela sua natureza não coesa, podem deslizar com maior energia e
velocidade, e, desse modo, exercer uma açáo erosiva mais ¡ntensa sobre o substrato' Estas
r¡tmito A
circunstâncias poderiam, por exemplo, expl¡caf a ausência de folhelho recobrindo o
aparente ausência de fragmentos de ritmito no arenito (Fig. 31) constitu¡, entretanto,

argumento desfavorável a esta interpretação, a não ser que estes tenham sofrido cominuição
abaixo'
durante o transporte e/ou s¡do levados ''flutuando" na massa em deslocamento, talude
4. Arenilo

fino,

de estrøtifcação horizonlal e cruuda planar a tøngencíal

lncluem aren¡tos finos a méd¡os que ocorrem associados aos varvitos.
por degelo de frente
corresponderiam a depós¡tos flúvio-deltáicos subaquáticos of¡g¡nados
glacial, acumulados marg¡nalmente à bac¡a de deposição dos varvitos, sobre os qua¡s se
sobrepóem estratigraf icamente.

Ascamadasconlendoestratificaçãocfuzadaplanaratangenc¡al
corresponder¡am a depósitos de frente deltáica ("foresets"), enquanto aquelas exibindo
estrat¡ficaçäo plano-paralela horizontal, bem como as lam¡naçöes onduladas cavalgantes
constituiriam as camadas de fundo ("bottomsets") do sistema deltáico'

JoPLING&WALKER(1968),estudandoamofologiaeorigemdelaminaçóes
de migraçáo de marcas onduladas, descrevem situação semelhante (JOPLING & WALKER,
1968, Figura 2), em depósitos pleistocênicos de Massachusetts, e coHEN (1979) demonstra
as relaçóes entre sed¡mentos deltá¡cos e glácio-lacustrinos, de idade weichseliana, no Lago
Blessington, na lrlanda, mostrando s¡milaridades com os sed¡mentos da área de Trombudo
Central.

NaregiáodeTrombudoCentral,pelomenosdoisciclossucessivos
envolvendo progradação flúvio-deltáica subaquática, provavelmente associada a frente de
geleira junto à margem da sub-bacia de Rio do Sul foram ¡dentif¡cados. A influência glacial
pof ¡cebefgs
durante a sedimentação é atestada pela frequente presença de detritos liberados
(clastos cafdos), em varvitos localizados na região de Trombudo central, conforme descfito
anter¡ormente.

7.3.3. Folhelho

L Folhelho negro, løminado ou "maciço "

osfolhelhosnegrosaqulemdiscussáocorfespondemadepósitos
subaquát¡cos de suspensáo, provavelmente marinhos.

WETZEL (1991) atribui a cor negra imprimida a folhelhos, à presença de
sulfetos de ferro finamente dispersos, e/ou a um conteúdo de matéria orgânica normalmente
excedendo 0,2-0,5

o/o.

Refer¡ndo-se

à

laminação,

o

mesmo autor relaciona-a pr¡nc¡palmente à

formação e preservaçáo de variaçöes sed¡mentares primárias de pequena escala. As lâminas
formam-se pela introduçáo cíclica de diferentes componenles ou compostos orgânicos, e os
minerais de argila alinham-se paralelamente uns aos outros e à interface deposicional. Por

oulro lado, as làminas são preservadas em razäo dos baixos níveis de oxigênio na inteñace
deposicional, que impedem o desenvolvimento de bioturbação. Normalmente, valores
inferiores a 0,2 ml O2/1, causam a ausência de organismos bentônicos.

A

ausência general¡zada

de

estruturas sed¡mentares

de ttaçáo

indica

deposiçáo abaixo do nfvel de influênc¡a das ondas normais (SELLEY' 1985)'
Em telmos da sedimentaçáo mar¡nha atual, o folhelho corresponderia aos
depósitos da região de plataforma de lama, de ambiente de "offshore" (REINECK & SINGH,
1s80).

O que diferencia esta rocha da facies seguinte, é bas¡camente a ausência de
clastos caídos, mostrando um d¡stanciamento maior da frente glac¡al em recúo.
2. Folhelho negro, laminado ou "maciço ", com cløstos dispenos

Da mesma forma que na facies anterior, os sedimentos desta

fac¡es,

correspondem a depósitoS subaquáticos de suspensão, provavelmente marinhos, associados,
neste caso, a queda de detritos liberados por gelo flutuante, na forma de icebergs.
A presença de clastos caídos, é inlerpretada como evidência de influência
glac¡al indireta. Correspondem à ''associação sedimentar glaciomar¡nha distal", definida por
BOULTON

&

DEINOUX (1981),

ou ainda ao ambiente ''glaciomarinho distal", conforme

denominado por EYLES et al. (1985), em época de recúo glacial.
A inexislência de regislro de sedimentos glácio-marinhos prox¡mais, ligados
ao recúo glacial na "depressäo" de Rio do Sul encontra paralelo na descriçáo dos tilitos
Mortensnes de Finnmark, (Proterozóico superior), discutidos por EDWARDS & FOYN (1981).
Alegam os autores que a ausênc¡a de litofacies de características flúvio-glaciais, que deveriam

ocorrer entre tilitos basais e folhelhos marinhos sobrejacentes com clastos caídos, poderia ser
explicada pelo recúo muito rápido de uma margem glaciada, controlada por marés'
Uma hipótese semelhante é desenvolvida por ANDERSON et al' (1984) para

ausência de facies de degelo ("melt-out") subglacial, pfoglacial, na áfea da
plataforma continental do Mar de Ross, na Antártica, sugerindo rápido descolamento de lençol
de gelo, acompanhando elevação do nível do mar'
Estas idéias coadunam-se perfeitamente com o modelo proposto no

explicar

a

ptesente trabalho para o caso da "depressão" d€ Rio do Sul, como será visto posteriormente
(ltem 8.2).
3. Fothetho negro, inlercalado com areniÍo gmdacional

Estafaciesmarcaainc¡dênciadeturb¡d¡tosclássicosnaspartesmais
profundas da sub-bacia, abaixo do nível de influência de ondas norma¡s e/ou de marés.

Acomparaçãodeslecenáriocomosdescritosediscutidospordiversos
autores referentes a leques submarinos de várias idades (SHANMUGAM & MOIOLA' 1985 e
1988; RICCI LUCCHI et al., 1985; MCLEAN & HOWELL, 1985) levou-nos a ¡nterpretar os
turbiditos finos, por vezes rltmicos (F¡g. 38), observados ao longo de todas as seçóes
examinadas, como correspondendo a turbiditos de frania de leques submar¡nos, confirmando
¡déia sugerida anteriormente por CASTRO (1988 e 1992).
4. Folhelho negro, ìnlercalado com arenilo gmdacional, com claslos dispenos

A diferenciaçäo desta lacies em felação à anterior baseia-se na presença de
clastos caídos (Anexos 8, 10, e 11, Perfís 7,9 e 10) refletindo maior proximidade da frente
glacial em fetraçäo, e a presença de icebergs liberando detfitos no assoalho marinho.

7,3.4. Arenito muito l¡no/folhelho sílt¡co: lnterlam¡nado
1, I we rlami nado infe rio

r

A feiçáo mais notável observada na pane infer¡or das seçÕes local¡zadas nas

proximidades de Trombudo Central (Perfil 11, Anexo 12), na estrada entre Rio d'Oeste e
Laufentino (Perfil 1, Anexo 2), e na sefra das canoas (Perfil 6, Anexo 7), é a alternância de
folhelhos, indicativos de deposiçäo sob condiçÕes de baixa energ¡a, e arenitos f¡nos/siltitos'
característicos de sedimentaçáo sob nfve¡s relativamente mais altos de energia'
Os contatos gradac¡onais superiores das lâminas areno-sílticas sugerem
assentamento de material em suspensão, notando-se que o possivel retrabalhamento por

processo de traçáo é subordinado.
Essas características apontam para deposiçáo em ambiente bem abaixo do
nfvel de base das ondas normais, onde, geralmente, acumula-se material argiloso. Neste tipo
de ambiente , a deposiçáo de areia está associada a condiçoes episódicas anormais,

conforme discute DOTT JR. (1983 e 1988)'

RAAFetal.(1977),estudandoasucessãosedimentarmarinharasada

Formação Kinsale, Carbonlfero inferior de County Cork, lrlanda, que em muito se assemelha
aos sedimentos desta facies da Formação Rio do sul, na ''depressáo" de Rio do sul,
descartam a h¡pótese de deposição através de correntes de turbidez, e ¡nterpretaram a origem
dos sedimentos como decorrente de tempestades.

As estrutufas ',hummocky" identificadas próximo a Trombudo central, entfe
Rio d'Oeste e Laurentino, e na Serra das Canoas seriam testemunhas da ocorrência pretérita
de tempestades que ter¡am trazido areias e siltes em suspensáo, que ao se assentarem no
ambiente mais calmo, formariam as lâminas de aren¡to e siltito com laminação gradacional'
Portanto, o assentamento do material em suspensáo após tempestades, ao que tudo indica,

seria o principal processo responsável pelas intercalações arenosas/sílticas, em ambiente
correspondente a plataforma de lama (REINECK & SINGH, 1980), comparativamente às
plataformAs marinhas atuais, consideradas as devidas proporçóes' uma vez que nossa
situação se refere a mar epicontlnental, instalado em bacia intracratônica'
De acordo com RAAF et al' (1977), a cobertura relat¡vamente rápida dos
sed¡mentos arenosos, depositados após uma tempestade, por arg¡la em suspensáo na água,
propiciaria a proteçáo necessária para ev¡tar erosão em episódio subsequente'
2. I nÍerlaminado inle nnediÁ.rio

O conjunto de sedimentos e estruturas sedimentares da facies interlaminado
intermediário evidenciando alternância de processos de traçáo e suspensão (F¡gs.40 e 41),
comparam-se com os do acamamento de maré ("t¡dal bedd¡ng"; REINECK & slNGH, 1980),
tido como característico de partes inferiores de planícies de marés.

Departicularimportånciaéaocorrênciadelaminaçãoplano-paralela
horizontal, cruzada,lenticular e ondulada, além do acamamento formado pela ¡nterlaminaçáo
de arenito fino e s¡lt¡to. KLEIN (1971; 1972) considera sedimentos contendo essas fe¡çöes
como originados em planície de maré intermediária (KLEIN' 1971' Figura 1)'
RAAF & BOERSMA (1971) enfatizam a bimodalidade vetorial das lam¡naçóes
e estratificaçöes cruzadas como uma das feiçöes diagnósticas mais importantes de depósitos
de planícies de marés. Ao mesmo tempo, explicam que, em um intervalo isolado, a

un¡modalidade pode existir e, no caso de haver bimodalidade, sua frequência pode ser
totalmente var¡ável. É lícito concluir, portanto, que intervalos unimodais e bimodais podem
ocorrer superpostos em qualquer ordem, tornando-se extremamente d¡ffcil estabelecel limites
relativos à magnitude dê intervalos com um ou outro tipo de €strutura, seja bidirecional ou
unidirecional.

DeacordocomKLE|N(1970),aorientaçãounimodalrelaciona-seàfase
construcional de fluxo de conente de maré, em ambiente dominado por inundação (avanço da
maré) ou vazante (recúo da maré). Em outlas palavras, refere-se à migraçáo durante apenas

uma das fases do ciclo de maré. BOERSMA & TERWINDT (1981) referem-se também à
predominåncia de uma fase de maré sobro outra. No caso por eles estudado, no estuário
westerschelde, na Holanda, provalece a fase de inundaçáo (BOERSMA & TERWINDT, 1981,
Figura 6), resultando no desenvolvimento de estratificação cruzada unidirecional' MACKENZIE
(1975) também atr¡bui sed¡mentos do Cretáceo inferior do Grupo Dakota, próximo a Denver,
Colorado, apresentando correntes unidirec¡onais, a amb¡ente de marés'

Apresençadelaminaçãocfuzadasigmoidal,napedreiradeRiod'oeste'
representa um outro critério s¡gn¡f¡cativo na ¡nterpretaçåo de depósitos de marés OILLMAN'
1985; SHANLEY et al., 1992). Com efeito, a esla geometr¡a está relacionada a desaceleraçáo
muito rápida de latos altamente turbulentos (DELLA FÁVERA, 1984), ou de correntes, podendo
estar presentes no caso de mov¡mentos de avanço e recúo de marés'

osignificadogeológicodapresençadefarosclastoscaídosnesses
sedimentos á algo problemát¡co. Clastos isolados associados a sed¡mentos finos de praias e
planfcies de marés de altas latitudes sáo atribuídos ao transporte por vegetais (em particular'
algas pardas), ou por gelo flutuante ou afrastado sobre o fundo (DloNNE, 1985). Embora, no
presente caso, o contexto paleoambiental geral possa suger¡r a atuaçáo de gelo flutuante'
evidências estratigráficas e a ausência de outros depósitos ligados à açáo glacial nos estratos
marinhos rasos da parte superior da Formaçáo Rio do Sul excluir¡a a presença de geleiras'
Parece mais razoável, neste caso, atribuir o transporte de clastos através da açáo de gelo

sazonal, formado subaereamente, sob cond¡çóes de clima frio que persistiram logo após o
término da glaciaçáo. Tendo em vista a ¡dade dos sed¡mentos, enlretanto, não se pode
descartar totalmente a possibilidade de transporte por vegetais, embora fósseis destes não
sejam conhecidos.

Asraraspistasdeinvertebradospresentes,ind¡campequenaatividade
bentônica, talvez pelo fato de o ambiente estar se tornando mais energético'
3. I nle rløminado superior

Da mesma forma que no caso anterior, a interlaminaçáo dada pela
intercalação de sedimentos mais finos (siltitos) e mais grossos (arenitos), e as estruturas
sed¡mentares associadas, indicam allernância de processos de traçáo e suspensão,
comparáveis às descriçóes de acamamento de maré (REINECK & SINGH' 1980)'

ValemigualmenteasconsidefaçóeselaboradasporRAAF&BoERSMA
(1971), KLEIN (1970), BOERSMA & TERWINDT (1981) e MACKENZIE (1975), a respeito da
questão da bimodalidade vetorial das laminaçóes, embora, nêste caso, a possibilidade de
ocorrência de amb¡ente controlado por maréS seja reforçada pela presença de estruturas
sedimentares com característica bimodal.

A presença de estrutura de truncamento causado pelo retrabalhamento por
ondas aponta para cond¡çóes de águas mais rasas e agitadas do que na Facies lnterlaminado
intermediár¡o. Segundo WEIMER et al. (1981), sed¡mentos com caraclerísticas semelhantes da
costa do Mar do Norte, sugerem um ambiente do intermarés.

As fendas de sinérese, extremamente abundantês na Pedreira

Canoa

Ouebrada (Flgs, 44-46, Pedil 1, Anexo 2) constituem até hoje obieto de controvérsia quanto à
sua origem.

A

dos autores considera'as como lormadas subaqualicamente
(BURST, 1965; PICARD, 1966, 1969; DONOVAN & FOSTER, 1972; PLUMMER & GOSTIN'
1981; ASTIN & ROGERS, 1991). FICHTER (1941, apud ASTIN & ROGERS, 1991)' sugere'
ma¡or¡a

entretanto, que a dim¡nu¡ção de volume por dessecamento ou desidrataçáo ("shrinkage"),
podem operar, subaquat¡camente em camadas argilosas a profundidades muito rasas, ainda
acessíveis a mudanças que ocorrem em superfície.

de

As deformaçóes observadas nas fendas de sinérese, resultam provavelmente
compactação. SELLEY (1976) refere-se a estas estruturas deformadas como "diques

mostrando contorçöes ptigmáticas".

Em conjunto com outras feiçóes sedimentares características, fendas de
sinérese podem ser indicativas de depósitos de planícies de marés, no caso de sedimentos de
fundo depositados a pequena profundidade, porém não expostos subaereamente (KLEIN,
1972). Segundo o esquema proposto por KLEIN (1971; 19721, esta facies podefia

corresponder a planície de maré intermediária, onde alternaÊse-¡am processos sedimentares
de tração e suspensão, ¡ncluindo as estruturas sedimentares anter¡ormente mencionadas.
Tubos em forma "de U" e/ou "de V", verticais e inclinados, correspondenles a

estruturas de escape de organismos escavadores do lipo Monocralerion (KLEIN' 1975)'
registradas na Pedreira Canoa Quebrada, demonsttam a grande atividade bentônica nesses
ambientes. Estruturas de escape de organismos são compatíveis com bio-icnofacies marinhas
de águas mais rasas do que as que aptesentam pistas de invertebrados, como é o caso da
Fac¡es lnterlaminado infer¡or e, embora de maneira rara, a Facies lnterlam¡nado med¡ano. Esta
interpretação coaduna-se com a passagem transiçional entre as facies expostas nas pedreiras

de Vila Teodoro (Facies lnterlam¡nado inferior), Rio d'Oeste (Facies lnterlaminado inferior e
intermediário), e Canoa Quebrada (Facies lnterlaminado superior), estratigraficamente mais
alta que as duas anter¡ores (Anexo 2) e ind¡cativa de águas mais rasas. A deformação
mostrada pelas estruturas de escape pode ser atribuída a bioturbaçáo ou à compactação
posteriores.

7.3,5, Dlamlctlto
1. Diamictilo ntacìço,

cott poctado

De acordo com BOULTON (1982), tanto em geleiras temperadas, como nas

de base fria, é normal a existência de uma zona de detr¡tos originados das rochas erodidas
pelo gelo, mantidos na zona basal de transporte da geleira, ou na denominada "subzona de
tração" (BOULTON, 1975; 1982), Flg.78a.
Durante o transporte, os detritos sáo frequentemente colocados em contato
com o substrato da geleira (F¡g, 78b). O coeficienle fricc¡onal desenvolvido pelo mov¡mento da
geleira, entre os lragmentos lochosos e o substrato, é superior ao ex¡stente entre o gelo e o

substrato e, desta forma, têm eles o seu deslocamento retardado, com relação ao gelo basal
c¡rcunvizinho (BOULTON et al., 1979), Detritos em processo de tração sobre substrato duro
provocam abrasáo e erosão do mesmo. Segundo sugestáo de BOULTON (1975), quando a

força de de atrito exercida pelo substrato sobre os fragmentos é suficiente para inibir o
movimento destes, ocorre a sua deposição por processo de alolamento, idéia reiterada em
BOULTON & PAUL (1s76), BOULTON & DEINOUX (1s81), e BOULTON (1982).
O depósito resultante, denominado till de alojamento, forma-se, no geral, em
inegularidades do embasamento, onde os fragmentos rochosos arrastados pelo gelo basal
sáo aprisionados e prensados contra as paredes, através da pressão exercida pelo movimento

do gelo sobrejacente (BOULTON, 1971; ROCHA CAMPOS & CANUTO, 1983; CANUTO' 1985).
Resultam desses mecanismos tills de alojamento, sob a forma de corpos
delgados e descontínuos, e extremamente compactados. DREIMANIS (1976) adiciona que a

alta compacidade desses depósitos é acompanhada por densidade, velocidade sísmica,
resistência a cisalhamento elevados, e baixas porosidade e razão de vazios.
A natureza altamente coesiva dos tills de alojamento relac¡ona-se com a
elevada porcentagem de malerial arg¡loso existente na matr¡z, resultante da abrasáo glacial e
dos processos de trituração e moagem de detrilos (BOULTON, 1970b, 1972, 1974, 1975, 1979,
1982; BOULTON et al., 1974; KRUGER, 1979; HALDORSEN, 1983; RAPPOL' 1983; ELSON'
1988; STEPHAN, 1989; BRODZIKOWSKI & VAN LOON, 1991, entre outros).
Todas as características acima releridas são exibidas pelo diamict¡to mac¡ço
e compactado, interpretado então como tilito de

alojamento.

'

A oconência generalizada de estrias, caneluras e sulcos, e pol¡mento sobre o
abrasáo causada pelo
embasamento recoberto pelo diam¡ct¡to maciço, evidencia

a

deslocamento e arrasto de geleiras sobre o substrato, na área de Rio do Sul e adjacências.
Outra feição ¡mportante refere-se à presença de lraturas em crescente ou crescênticas
associadas às estrias (ROCHA CAMPOS et al., 1988, Perfil 17, Anexo 18).
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F¡9,78: O processo de alojamento: a) dlerencieção entre zona de detritos em traçåo sobre o súbstrato
e em suspensåo acima dos prime¡ros, na zona basal de lransporte do gelo; b) aloiamento gnão a

grão sobre subslratos rfgido (l) ou mole (ll); c) alojamento de massâs ricas em detritos
(BOULTON, 1982).

Fendas

e fraturas arqueadas, docimétf¡cas, sobre superfícies de

¡ochas

moldadas glacialmente, foram fegistfadas há mais de 100 anos (oHAMBERLIN, 1888, øpud
WINTGES, 1985) e desde entäo consideradas resultantes de abrasão glac¡al (ROCHA
OAMPOS et al., 1969a,b; WINTGES, 1985). As estruturas ocorrem tipicamente formando sér¡es
coaxiais paralelas, constituindo bons indicadores da direção e sent¡do pretéritos do lluxo de
geleiras.

outros elementos que reforçam a hipótese de origem do diamictito maciço
por processo de alo¡amento referem.se à presença de falhas inversas e à ocorrência de folição
encurvada, junto à interface entre o diamictito e substrato. Segundo BOULTON et al. (1974)'
durante o transporte glacial clastos podem tornar-se salientes na sola da geleira, e colidir com
outros, alojados no l¡ll basal. A colisão pode produz¡r, de infcio, um encurvamento ("dilation")
do till de alojamento, em torno dos clastos em movimento (F¡g. 79c) e cavidades à montante e
à juzante destes (Fig. 79a,b). Ao final do processo, a grande carga ¡mprim¡da pelo peso do

gelo pode mascarar o efeito de encurvamento, provocando até mesmo a tr¡turaçáo dos
clastos envolvidos.

A presença característica de clastos arredondados e subarredondados, com
ou sem estrias, constitui outfa caractefística relevante do diam¡ctito mac¡ço, que encontra
paralelo em tills de alojamento. BOULTON (1978) sugeriu que clastos em processo de traçáo
esfericidade, pela abrasáo por eles sofrida. A
angulosidade maior de alguns clastos resultaria do fraturamento ocorrido durante colisão e
consequente trituraçáo ("crushing"), através de c¡salhamento causado pelo movimento da

na base da geleira tendem a ganhar

geleira (BOULTON et al., 1974).

alinhamento preferencial de clastos é outro aspecto
característico dos t¡lls de alojamenlo, também observável em afloramentos do diamictito
maciço da área de Rio do Sul. Esta feição pode desenvolver-se tanto durante o próprio
processo de deposição, como pela delormação pof cisalhamento, causada posteriormente à

A

presença

de

deposição, pelo movimento do gelo, ou, ainda, pelos dois mot¡vos.

BoULToN(1971)demonstrouquetillsdealojamentomostramorientação
dos eixos maiores (a) dos clastos, paralelamente ao fluxo, e imbr¡cação no sentido do avanço
do gelo. Esta situaçäo foi observada, relativamente ao primeiro caso, em afloramento do Perfil
9, próximo a Dalbérgia, e no segundo caso em afloramento do Perfil 10, próximo a Ascurra
(Figs. 53 e 54).

Sabe-se, entretanto, que orientação transversal dos eixos maiores dos
clastos pode ocorrer. Este caso seria explicado pela compressão de clastos contra obstruçóes
ou irregularidades de embasamento resistente. A orientação refletir¡a então a conf¡guração do
questáo do
substrato e não a direção de movimento do gelo. DREIMANIS (1976) discute a

alinhamento ou "fabric" preferencial de clastos em tills de alojamento'
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Fig, Z9: lnteração entre partfculas em till de alojamento: a) claslo saliente na sola da geleira colide com
outros, ¡nclufdos no t¡ll basal; o tlll é consolklado pelo clasto, à montante do qual uma cavklade
tende a se desenvolvec b) uma cavidade se abre à montante do clasto no t¡ll, após a colisáo com
clasto no gelo basal. Ta¡s ¡nterações podem ser transmitidas através de grarde parte do t¡ll; c)
colisáo de clastos ao longo de Sano de cisalhamento, provocardo o desenvolv¡mento de
estrutura de d¡lataçao Cdilation'): d) sob grande sobrecarga, a coliúo de clastos leva ao
fraturamento dos mesmos (BOULTON et al., 1974)-

Estruturasdotipoondulaçóes("undulations"),formandosinformase
antiformas, observadas em afloramento próximo a Rodeio (F19.47, Perf¡l 15' Anexo 16), tanto
na supedície do embasamento, como na base do diamictito maciço, sob a forma de moldes,
sáo consideradas por EHLERS & STEPHAN (1979, F¡gura 14), como tfpicas do processo de
alojamento, e formadas por abrasáo, da mesma forma que as estrias'
Além das falhas inversas, iá mencionadas, estruturas

tipo

''slickenside',,

desenvolvidas sobre låminas e/ou escamas de foliaçáo do diam¡ct¡to, junto ao contato deste
com o embasamento, são também evidência de cisalhamento. A coincidência entre a direçáo
dessas estruturas e a das estrias de abrasão glacial permite atribuí-las a esforços causados
pela movimentaçäo da geleira sobre o substlato (EHLERS & STEPHAN' 1979).

Depressóes no embasamento, preench¡das por sedimentos grossos'
incluindo tills menos compactos que os tills de alo¡amento, e/ou depósitos flúvio-glac¡ais, às
vezes recobertos por till de alojamento, semelhantes à descrita no afloramento localizado
próximo a Ascurfa (Perfil 10, Anexo 11) são interpfetadas por BOULTON (1982) como
cavidades ("cav¡ties") subglaciais (F¡9. 80a'0.
Oulras possfveis facies associadas, caracterizando sedimentação subglacial,
correspondentes, por exemplo, a t¡lls de degelo basal ("melt-out tills")' não loram ainda

convincentemente reconhec¡das na Formação Rio do Sul, embora o diam¡ctito descr¡to na
base da seção Ascurra-Fazenda crislal (Perfil ',lo, Anexo '11), preenchendo a cavidade
subglacial alí identificada, possa ter sido, formado através desse processo.
os t¡lls de degelo basal depositam-se in situ pela fusáo lenta de massas de
gelo estagnado sotenado, retendo algumas das feiçóes dos detritos englaciais, dos quais são

derivados (BouLToN, 1970a). como afifmam PAUL & EYLES (1990), segundo a visäo
comum, o processo de "melt-out" é uma acumulação grão a grão, à medida que cada
partícula ou agregado de partÍculas libera-se do gelo.
As características dos tills de degelo foram sumariadas por LAWSON (1981) e
incluem orientaçáo preferencial de clastos paralela ao fluxo do gelo, a pfesença de lentes
descontínuas e de sedimento pobremente selecionado, herdados de detr¡tos englaciais

estratif¡cados pré-existentes, os quais podem apresentar composição, textura ou cor distintas
dos d¡amictitos circundantes. Ta¡s lentes podem envolver ou se acomodarem ao redor de
clastos maiores, como resultado de compactação dlferenc¡al (SHAW' 1982). HALDORSEN
(1983) demonstrou que os tills de degelo podem ser deficientes em materiais finos, sílticos,
quando comparado aos tills de alojamento, refletindo, entáo, uma menor abrasåo sofrida
pelos detr¡tos englaciais.

Nazonadedegelosubglacial,asoportunidadesdedeposiçáoSäobastante
restritas, ocorrendo provavelmente quando a geleira em mov¡mento torna-se estagnada,
permanecendo porçóes de sua base localizadas sobre irregularidades do substrato
(BOULTON, 197Ob; PAUL & EYLES, 1990). Essas condiçöes säo, portanto, de importância
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F¡9.80: Mecanismos de acumulaçáo de detritos no assoalho de cavidades subglaclals: a) perfis de
cav¡dades naturais; b) flr¡(o denso fdunf) de sed¡mentos preencherdo a cavidade, e partir da
¡nterface gelo/substrato; c) detritos caindo do teto de uma cavídade; d) expulsão de blocos pelo
excesso de pressáo sobra os mesmos; e) separaçáo de gelo limpo e de gelo rico em detritos,
devido a reologhs distintas, e ao encurvamento da base da geleira; f) deposição llwial (BouLToN,
f

982).

por conseguinte' difíceis de
local, razäo pela qual raramente esses tills sáo preservados e'
quando depositados sobre
serem encontrados. Em situação d¡stinta, como, por exemplo,

partesmaislegularesdosubstrato,podemsertotalmentedispersadosporreiníciode
movimentaçãodageleira,podendotransformar-seemaloiamento'aoencontraremalgum
pela geleira'
obstáculo, ou, então, sofrer trituramento e serem englobados novamente

osdepósitosdascavidadesacumulam-sepelaquedadedetritosliberados
pelo peso do
da sola da geleira pela fusão do gelo basal, provocada pela pressáo exercida
glacial'
gelo, associada ao esforço fr¡ccional de artasto causado pelo movimento

DeacordocomBOULTON(1982),cavidadessubglaciaisocorremonde
geleirasmov¡mentam'sesobresuperfíciesirregularesdoembasamento'podendoexibir
dimensöes variadas.

considela-sequeotamanhodacavidadevariaemfunçãodavelocidadede
fluxodageleira,espessuradogelo,edarazâoa/lâmbda,ondeaconespondeàamplitudeda
elevaçáodosubstratoàmontantedacavidade,elâmbdarefere-Seaoseucompf¡mento,
paralelamente ao movimento da geleira.

Alpes
VIVIAN (1976) descreveu cavidades subjacentes a geleiras dos
obstáculos ou elevaçóes
ocidentais, de comprimento superior a 20 m, localizadas à luzante de

dosubstrato,comlâmbdadaordemdes0meamedindolom.Nesseslocais,avelocidade
gele¡ra foi de 100 m' As relaQóes
de fluxo do gelo variou de 1 e 3 cm poÍ hora e a espessura da
de sedimentos glaciais
utilizadas por vlvlAN (1976) não sáo, entfetanto, aplicáveis ao caso
velocidade de fluxo do
antigos por requererem o conhec¡mento do valor da espessura e/ou

gelo.

Ofenômenodedegelo,comumnasoladegeleifastemperadas,podeser
nas cavidades' desse
intensificado pelas temperaturas suficientemente altas que ocorrem
geleira que forma o teto dessas
modo favorecendo o denetimento intenso do gelo na base da

depressôes(VlVlAN,1976).Destemodo,detr¡tosliberadospelodegelocaemd¡fetamenteda
detritos existem sob a sola
sola da geleira sobre o assoalho da cavidade (F¡g' 8Oc). se esses
mantidos em movimenlo
da geleira em região onde não há cavidades e se os mesmos sáo

peloarfastodogeloSuperposto,podemelesser|ntroduzidosemalgumacavidadequese
por BOULTON
localize mais à frente. uma situaçäo real, descrita na litefatura, é mostrada
(1e7ob; 1s82). (Fig. 7eb.)

que preenchem a
Pelas razóes acima consideramos entáo os depósitos
de acúmulo de detritos
cavidade abaixo do diamictito maciço no Perfil 10, como resultante
portanto, tills de degelo ("melt'out
caídos por degelo, a partir da sola da geleira, constituindo,
tills").

2. Dìamicfiro

esl ratificado

característicasdestalaciessugeremsuaor¡gêmatravésdefluxos
gravitacionais de massa (LOWE, 1979 e 1982); NARDIN et al., 1979; BRODZIKOWSKI & VAN
LOON, 19s1).

Dentreasleiçóesdiagnósticasmaisimportantescilamosageometfia
lenticular (acanalada) ou lobada dos corpos, e suas relaçóes com a topografia subjacente'
acomôdando-se a depressóes existentes, sugerindo a sua deposição através de sucessivos
fluxos de detritos canalizados, que flukam talude abaixo, a partir de fegião marginal mais alta
da sub-bacia.

olevebandeamentoeaorientaçãopreferencialdeclastos,porVezes
alongados, resultariam de cisalhamento devido ao movimento dos detr¡tos talude abaixo, em
contato com rochas subjacentes (WALKER, 1986).

Clastosemergentesacimadosplanosdeestratificaçãocorlespondema
feição típica de fluxos de lama. Segundo WALKER (1986), a sustentaçáo dada pela matr¡z siltopafa
argilosa, altamente coesiva, durante o movimento de fluxo, pode ¡mpulsionar os clastos

cima, provocando sua emersão.

Aassociaçáocomotil¡todealoiamento(Faciesdiamictitomaciço,
(>.

por
compaclado) sugere a deposiçáo do diamictito estratificado em amb¡ente influenciado

il-

geleiras.

\
\:

recúo glacial, sedimentos pró-glaciais, consistindo de massas
por
viscosas, altamenÌe coesivas, com conteúdo de água relativamente baixo, formados
degelo (,,melt-out till"), supraglacialmente em depressöes do gelo ou mesmo englacialmente,
podem fluir lentamenle, talude abaixo, com pouca ou nenhuma seleção por água (BOULTON,
1968, 1971, 1972, 1g76a, 1976b; BoULToN & PAUL, 1976; BoULToN & DEINoUX' 1981;
Durante

o

HICOCK et al., 1981).

HlcocK et al. (1981) comentam que o transporte de detritos das zonas basal
e englacial, em direçáo à superfície da geleira, dá-se atfavés de planos de cisalhamento no
gelo. A natureza arredondada a subarredondada de clastos observados em "tills de fluxo" por
eles estudados ev¡denciaria a ocorrência de retrabalhamento durante transporte, no complexo
de contato gelo/substrato.

Váriosmodelosdeposicionaisdesequênciaspleistocênicaserecentes
contendo "tills de fluxos" subaquáticos, disponíveis na l¡teratura, são úteis para o entend¡mento
das prováveis condiçoes de depos¡çäo do diamictito estratificado na "depressáo" de Rio do
Sul.

HlcocKetal'(1981),porexemplo,descrevem,naáreadeVitór¡a,Br¡tish
Columbia, Canadá, uma malgem marinha glaciada ating¡da por geleiras aterradas em área
costeifa, com frente glacial íngreme, controlada por marés. Essas condições favoreceriam o

Ìiììrììriûflê

desenvolvimento de leques submarinos coalescentes, pró-glaciais, cafacter¡zando um
ambiente glácio-marinho proximal (BouLToN, 1970a; EVENSON et al., 1977; DREIMANIS'
1979; HICOCKet al., 1981; EYLES et al', 1985).

Umaspectolundamentalparaaelaboraçáodeummodelosedimentardos
diamictitos estratificados da área estudada refere-se à hipótese do avanço glac¡al na
"depressão,'de Rio do sul ter ocorrido após a transgressáo marinha na sub-bacia.
Embora as evidências estratigráficas disponiveis em afloramento não
favoreçam essa concepção, deve.se ter em mente a poss¡bilidade da presença de depósitos
marinhos anteriores ao avanço glacial preservados nas partes mais profundas da "depressäo"'
onde estariam protegidos da erosáo pela flutuaçáo parcial do gelo'

Emnenhumadasseçöesexaminadas,entfetanto,constalamosapfesença
de folhelho marinho com clastos cafdos entre o diamictito maciço e o embasamento.
junto
Ad¡cionalmente, onde visível, como por exemplo no afloramento do Perfil 17 (Anexo 18),

a

Alfredo wagner (ROCHA CAMPOS et al., 1988),

o

contato superior entre

o tilito

de

alojamento e "de fluxo", e o folhelho, é kansicional.
HARTSHORN (1958) feconheceu pioneiramente a importância dos fluxos de
para eles o
lama como pfocesso deposicional relacionado a sed¡mentos glaciais, propondo
termo till de fluxo ("flow till").

BOULTON (1968; 1971; 1s72i 1g76ai 1976b), BOULTON & PAUL (1976)'
BOULTON & DEINOUX (1981) e HlcocK et al. (1981), enlre outros, popularizaram o termo,
referindo-se a sedimentos depositados em várias situaçóes ¡ndicando fluxo, associadas a
ambientes glaciais.

LAWSON(1982),porsuavez,considerainapropriadootermoepropöeque
o mesmo náo se¡a utilizado, por ignorar a distinçáo fundamenlal entre sedimento depositado
diretamente pela geleira e sed¡mento depositado por outfos processos sedimentafes, comuns
no amb¡ente glacial. segundo ele, o telmo t¡ll de fluxo implica que os depósilos de fluxo
sedimentar em questão são derivados diretamente da geleira'

D¡versosautorescomoLAWSON(19794;1979b;1981;1982)'BOULTON
(1968;1970a;1970b;1971;1972),F/LES(1979),SHAW(1977),BOULTON&EYLES(1979)'
denlre outros, em estudos realizados em geleiras recentes, subdividem os pfocessos
processos
deposicionais glaciais em dois grupos dislintos: os primários e os secundários Os
primários depositam detr¡tos unicamente por açáo da geleira. Säo eles exclusivos do ambiente
glacial e preservam propriedades derivadas de mecanismos glaciais. Já os processos
secundários, em contraste, desenvolvem-se em outfos ambientes sedimentares, mod¡f¡cam ou

destroem as pfopf¡edades derivadas de mecanismos glaciais, e fetfabalham e ressed¡mentam
detritos der¡vados de geleiras.
Com o objetivo de manter a diferenciaçáo relativa a processos sedimentares
na classificaçáo de depósitos glaciais, LAWSON (1982) definiu o tefmo till genet¡camente

como: "sedimento depositado diretamente de gelo de geleira que não tenha sofrido
desagregação e ressedimentaçäo subsequente". Assum¡ndo-se esta proposiçäo, apenas
processos primários deposilam lill.
Considerando-se as idéias d¡scutidas acima, colocamo-nos de acordo com
LAWSON (1982). Assim sendo, no tocante à "depressão" de Rio do sul, embora as rochas
pertencentes a esta lacies sejam d¡amictitos, correspondem a matef¡al depositado por

processo sedimentar não glacial, e, geneticamente, der¡vam de gelella apenas de fofma
ind¡reta.

Como afirma LAWSON (1982), uma vez que sedimentos glaciais passam por
processo de fluxo e são ressedimentados, náo são mais tills, e sua classificação permanece
similar àquela utilizada em outros ambientes sedimentares ¡nfluenciados por fluxos

gravitacionais

de massa. Desta forma, tendo em conta as características descritas,

os

diamictilos estratificados da "depressão" de Rio do Sul podem corresponder a um tipo de fluxo
gravitacional de sedimentos, int¡mamente relacionados a sed¡mentos glaciais'

Denlreosquatrotiposprincipaisdefluxossed¡mentares,definidospor
1982), os d¡amictitos estratificados desta facies incluem-se mais
propr¡amente, de acordo com suas propriedades, no Fluxo do Tipo l, caracterizado por menor
conteúdo de água, com relação aos outros, alta densidade, forma lobada/acanalada,

LAWSON

(1

979a,b;

1981

;

estrutura macroscopicamente maciça, "labric" ausente

a

pouco pronunciada, clastos

dispersos em matriz silto-argilosa, contatos bruscos, e espessura normalmente entre

1O

cm e

2m.
3. Diamictilo maciço, tabular ou acønalado

Estes diamictitos sáo ¡nterprelados como produtos de fluxos coesivos de
detritos (LowE, 1979 e 1982; VISSER, 1983; POSTMA, 1982). suas características co¡nc¡dem
com numerosas descriçóes de depósitos de fluxos de detr¡tos da literatura (por exemplo:
FISHER, 1971; ANDERSON et al., 1979; LEWIS et al., 1980; STOW, 1986; EYLES, 1987 e 1990;
EISELE, 1991), também denom¡nados debritos (STOW, 1986; EISELE, 1991).

O aspeclo geral macroscopicamente maciço, sugerindo homogeneidade
textural, também exibida pela facies em discussáo, corresponde à feição mais notável,
característica de fluxos de detritos, a qual implica em mistura e perda mínima, ou nula, de
qualquer fraçäo de sedimento, durante o movimento da massa sedimentar.

com relaçáo à geometria das camadas, de maneira semelhante aos arenilos
tabulares ou acanalados, embora em posição distinta no leque submarino, a forma tabular
resultaria de fluxos não canalizados, movendo-se l¡vremente sobre o talude, enquanto que
lobos acanalados seriam o produto de fluxos canalizados. lgualmente nesta facies, os fluxos
canalizados podem manter o seu curso ou mudá-lo lateralmente, de acordo com possíveis
inegularidades do talude, resultando em sobreposição e colmalação dos corpos (LOWE'

1982, Figura 12). A facies é característica da porção superior do leque submar¡no ("upper-fan")'

(Fis.77.)
A ocorrência rara ou ausência dos clastos, refletiria transporte por distância
relativamente curta (LINDSAY, 1968; LEWIS et al., 1980) ou entäo alta viscosidade e
resistência da matriz, que inibe o alundamento dos claslos, após a estabilização do fluxo, e a
sua dispersâo durante o movimento (LEWIS et al., 1980). A despe¡to de fluxos de detritos
apresentarem caractefíst¡ca laminar, WALKER (1986) menc¡ona que, em muitos deles, apenas

a base e as margens podem normalmente fluir ou deformarem-se. A maior parte do mater¡al
em movimento, ac¡ma da parte basal, funcionaria como um bloco semi-rÍgido ("rigid-plug"'
MIDDLEION & BOUMA, 1973, Figuras 6 e 7), que não flui, nem sofre defofmação. o bloco
semi-rígido não mostra qualquer gradação, estrat¡ficação ou alinhamento preferencial de
clastos, já que estes náo se movem uns com relação aos outros, na ausência de cisalhamento
interno.
Essas características permitem identificar em afloramento as diferentes partes
de um depósito de fluxo gravitacional de detritos, já que deformação ou clastos al¡nhados

somente såo esperados na parte basal do mesmo'
oS clastos emergentes, paralelos ao contato, observados na interface das
camadas do diamictito, sugerem seu reananjo na massa sedimentar plástica pelo lluxo
sobreiacente, através de cisalhamento.

Do mesmo modo que nos depósitos da "depressâo" de Rio do Sul'
ANDERSON et al. (1979) descrevem como abruptos oS Contatos entre camadas de fluxos de
detritos ¡dent¡ficados no talude continental dos mares de Ross e Weddell, na Antártida'
os depósitos de fluxos coesivos de detritos, colespondenles a esta facies,

apresentam caractefísticas em comum com os diamict¡tos estratificados. A d¡stinção
fundamenta-se na associação faciológica envolv¡da nos dois casos. como vimos, lluxos
coesivos de detritos associam-se a depósitos característ¡cos de leques submarinos' incluindo
conglomerados desorganizados, arenitos caóticos, arenitos liquefeitos e turbiditos' Já os
por
diamictitos estratificados ocorrem recobrindo os tilitos de alojamento, passando ac¡ma,
transição, a folhelho marinho com clastos caídos.
Embora os processos ligados à formação de depósitos de fluxo de detritos
possam ser considefados análogos aos que gefaram os dlamictitos estratificados,
envolvendo, nos dois casos, movimentos gfavitac¡onais de sedimentos, a oconência dos
primeiros em associação com os resultantes de outfos tipos de fluxos gravitacionais de
sedimento, ex¡ge sua discussão mais pormenor¡zada.
Nas três áreas onde foram ¡dentif¡cados depósitos mais característicos de
leques submarinos (estrada Dona Ema a Presidente Getúlio, Perfil 9; estfada Rio do sul a
Ituporanga, em parte associada aos Perfis 2,3 e 13 (respectivamente, Anexos 3' 4 e 14); e de
Barra do Dollmann a Dalbérgia, Ped¡l 20), foi possível observar a sequência praticamente

de
completa de facies representativas da parle proximal até a parte distal segundo o esquema
na
WALKER (1975 e 1978) exibido na Fig,77. o exemplo mais complelo e elucidativo ocoffe
(Banagem
região de Barra do Dollmann-Dalbérgia, em extenso afloramento da barragem local

Norte, Perfil 20).

A sequência ¡nclui, da regiáo proximal para a distal: a) conglomerados
(fluxos
desorganizados, aren¡tos caót¡cos ("mélange") e d¡amictitos tabulares e/ou acanalados
de detritos), correspondentes a depósitos de canais alimentadores e facies da parte superior
do leque submarino ("upper-fan"); b) arenitos tabulares e/ou acanalados, com aspecto maciço
(arenitos liqueleitos), caracier¡zando a parte média do leque submarino ("middleJan"); c)
porção
arenitos exibindo a sequênc¡a de Bouma (turbiditos proximais), que correspondem à

média a inferior do leque submarino ("lower-fan").

lnúmerosautores(NELSoN&KU1M,1973;CREVELLo&SoHLAGER'1980;
&
KENDALL & SoHALAGER' 1981 ; SHANMUGAN & MoloLA, 1982, 1985 e 1988; HoWELL
VEDDER, 1985; sHANMUGAN et al., 1985; sTow et al., 1985) vêm apontando felaçáo entre
períodos de abaixamento do nível do mar e épocas de maior suprimento de areias e
conglomefados no mar profundo, levando ao cresc¡mento ativo de leques submarinos, e à
lrequência de corlentes de turbidez'
SegundoSHANMUGANetal.(1985),ocfescimentodelequessubmarinos
em mar profundo corresponde a períodos de maior fluxo de turbiditos, durante abaixamento
do nível do mar, tanto no caso de platafoÍmas clásticas, como nas ca¡bonáticas.
Os pacotes ma¡s espessos de turb¡d¡tos siliciclásticos documentados no
registro geológico estáo associados a fases de abaixamenlo do nível do mar. lsto fundamentase no presumível incremento da expos¡ção e erosáo da plataforma, e maior descarga de

sed¡mentos despejados por rios, difetamente nas cabeceiras de canhóes submarinos
(SHANMUGAN et al., 1985, Figuras 4, 5 e 7). POSAMENTIER & vAlL (1988), VAIL et al' (1991)
e POSAMENTIER & ALLEN (1993) denominam esta s¡tuaçáo sedimentaf "lowstand systems
tract".

ocenáriodelineadoparaa'depressáo,.deRiodoSul,porocasiäoda
sedimentação dos leques de sed¡mentos corresponderia, guardadas as dev¡das proporçóes'
ao das plataformas clást¡cas acima mencionadas.
À luz dos modelos discutidos, a ocorrência de depósitos de leques
submarinos concentrados em pelo menoS três níveis distintos, conforme mostram as seçóes
estfat¡gráf¡cas construídas para a Formação R¡o do sul (Figs. 15 e 16) poderia, entáo'
relac¡onar-se a fases de variação no nível do mar (V1, V2 e V$. os dois últimos, inlercalados
nas partes médias e super¡or da sequência de folhelhos marinhos profundos, conespondendo
para
a fase de recúo do lobo glacial. Tendo em vista a evolução paleogeográfica reconstruída
quando
a ',depressäo", o nível V1 (inferior) poderia correlac¡onar-se à fase transgressiva inicial,
ocorfeu o recúo do lobo glacial e consequente liberação de grande quant¡dade de material

glac¡ogênico, que se acumulou nas bordas da "depressão", e posteriofmente desestab¡l¡zado
pelo avanço transgress¡vo, fluindo para as partes mais internas da sub-bacia

7,3.6. Ritm¡to
Rílmílo regular de sille e argila, de estralifcação horizontal

Aregularidadedor¡lmito'ocontatobruscoentreascamadasclarasdesiltee
palinológicas e
as lâminas escuras de argila, além de outras características sedimentológicas,
(1981) e ROCHA
paleomagnéticas foram interpretados por ROCHA CAMPOS & SUNDARAM
litologia, pelo
oAMPOS et al. (1981), como ¡ndicativos de controle sazonal na deposiçáo dessa
varvilos'
menos em parte, como varves. os sedimentos são, pois, aquí, cons¡defados como

comonoladopelosautoresacimaesANTosetal.,(1992)'aassociaçáo
próxima entre o r¡tmito aflorante na região de Trombudo central (Perfil 11) e o folhelho escuro
doce ou
superior, indicativo de sedimentação marinha de um lado, e as condiçöes de água
solucioná'la,
salinidade muito baixa, de outro, envolvem uma aparente contradiçäo. Para
grandes volumes de água
sugerem a depos¡ção do ritmito sob condiçöes de influxo ¡ntenso de
partir de geleira pfóxima, em processo de fragmentaçäo ("calving"). Tais

de degelo, a

isolado por
condiçóes podefiam ter ocorrido em um entalhe ou embaiamento costeilo,
entre o folhelho
oscilaçáo do nível do mar, dominado pelo ¡nfluxo de água doce. A alternância
central e Vila
maf¡nho, e o varvito, verificada em aflofamentos localizados entre Trombudo
Teodoro (Perfil 11) vem em apoio desse modelo'

Agranulometriadovarvito,compostaporsilteeafgila,eararaocorrênciade
posiçáo mais
marcas onduladas e de ondulaçöes isoladas de coÍente sáo indicativas de
felat¡vamente
d¡stal do fitmito dentfo da bacia de sedimentaçáo, e de profundidade de água
grande(SMITH&ASHLE./,1985;SANTOSetal.,1992).Amultilaminaçãoapresenladapelas
et al. (1992)
camadas claras, segundo ASHLEY (1975), SMITH & ASHLEY (1985) e SANTOS
evidencia a combinação de diferentes mecan¡smos de dispersão de sedimentos.

Agrandeabundânciadeclastoscaídos,apresençadepelotasdeargilae
e lâminas'
lentes de sedimentos afeno-silto-argilosos, dispersos entre e dentro das camadas
presença frequente de icebergs durante a deposiçâo do ritmito. Pelotas e
montículos correspondem a material liberado e/ou concentrado por derretimento, e despejado

indicam

a

de icebergs durante sua flutuaçäo ou quando do seu adernamento'

SANToSetal.(1992)sugeremadeposiçãodelentesdedetritosnointerior
de sulcos atribuÍdos a arrasto de icebergs adiante referido s, in siÍu, a partir de icebergs
da água ou pelo
ancorados, cujo aterramento teria sido causado pelo abaixamento do nível
seu deslocamento em direção a águas mais rasas (THOMAS & CONNELL' 1985)'

Os sulcos longos, sinuosos e subparalelos, sobre planos de acamamento do
ritm¡to, são interpretados por SANTOS et al. (1992) como marcas de arrasto causadas por
icebergs, nos sed¡mentos que constituiam o assoalho do corpo de água (F¡gs.69 e 70).

grande quant¡dade de pistas de invertebrados, observadas sobre
superfícies de låminas argilosas escuras do ritmito (SIMÓES et al, 1988), atribuídas a
¡nvertebrados, demonstra grande intensidade de atividade bentônica no ambiente em

A

discussão. Além dos icnofósseis, o varvito contém uma palinoflora diversificada constituída de
esporos e pólens de pteridól¡tas e ginospermas além de corpos algais atribuídos a
Botfyococcus. Estes são considerados característ¡cos de condições de água doce a salobra
(MAROUES-TOIGO et al., 1989), coadunando-se com o modelo conceitual de amb¡ente de

deposiçäo do varvito acima referido (ROCHA CAMPOS

&

SUNDARAM, 1981; ROCHA

CAMPOS et al., 1981 ; SANTOS et al., 1992).
Dobras intraformacionais observadas nos ritmitos do afloramento do km 158,
bem como em algumas das pedre¡ras da região de Bracatinga, próximo a Trombudo Central,

sáo similares às estruturas encontradas por GUSTAVSON (1975)' bem como àquelas
mostradas por coHEN (1979) no Lago Blessington, na lrlanda. segundo coHEN, o fato de
ocorrerem num número limitado de camadas, ¡ntraformacionalmente, ¡ndica desenvolvimenlo
sindepos¡cional. Os eixos das dobras, transversais à direção de mergulho, indicar¡am que a
estrutura foi provavelmente produzida pelo movimento de sedimento coesivo talude abaixo,
resultando em compressáo e dobramento dos estratos (COHEN' 1979)'

RICH (19S0), estudando estruturas s¡milares ex¡stentes em turb¡ditos
silurianos em Aberysthwyth, Wales, sugeriu que as dobras intraformacionais podem ser
utilizadas como critério para reconhecimento de ambiente depos¡cional de talude.
A presença de varvito sobre tilito de alojamenlo, verificada na base do Perfil
1O (Anexo 11), próximo a Ascuffa, sugere o desenvolvimento local de condições de água

doce durante o período de recúo da geleira, similares às descritas para o varvito da regiäo de
Trombudo Central.
O r¡tmito regular de Ascurra passa por transição a folhelho negro com clastos
cafdos, reflet¡ndo a instalaçäo de ambiente marinho associado à transgressáo inicial' na
"depressão" de Rio do Sul.

Asfeiçoesemformadegrandesondulaçóes,presentesnarochadeaspecto
rítmico, que reptesenta a trans¡ção entre o ritmito regular e o folhelho marinho com clastos
dispersos, assemelham-se a estrutulas do tipo "hummocky", caracter¡zando fases episódicas
de tempestades. A mesma idéia é indicada pelas lentes decimétricas compostas de afen¡lo
fino, bem como pela laminação com tendência gradacional, mostrada em determinados níveis
da rocha.
Estas rochas embora com aspecto rílmico, não teriam caráter sazonal, não
fazendo, portanto, parte da sequência varvítica, formada pelo r¡tmito regular. lnterpretamo-las

como rochas de transição entre o varvito e os folhelhos marinhos com clastos dispersos a eles
sobrepostos, na ocasiào do início da transgressão do mar, entáo ocoÍrida, com episódios de
tempestades assoc¡ados.

8. MODELO DEPOSICIONAL E PALEOGEOGRAFIA

8,1, lntroduçåo

A análise pormenorizada das litofacies da Formação Rio do Sul (Cap' 7)
permitiu inferir os processos sedimentares envolvidos em cada caso e relacioná'los entre si,
através do reconhecimento dos sistemas deposicionais presenles. A distribuição e as relaçöes
espaciais entre as litofacies foi também investigada, com base no levanlamento de seçóes e

sua correlação, do que resultou um razoável conhecimento do arcabouço estrat¡gráf¡co e da
arquitetura do preenchimento sed¡mentar da "depressáo" de Rio do Sul

Adicionalmente,outroselementosimportantesparasetentaruma
interpretaçáo sedimentológica e estrat¡gráf¡ca integrada da evoluçáo geológica da "depressão"
loram levados em conta. Estes incluem: a) dados de sentido do movimento do gelo, com base
em medìdas de orientaçáo de estrias e outras fe¡çóes de abrasáo glacial sobre as rochas do

b)

de

estruturas sedimenlares vetoriais, ¡ndicativas das
paleocorfentes e paleodeclives, durante a deposição da Formação Rio do sul; e c) mapa de

embasamento;

mediçöes

isoespessuras.

O mapa da Fig.81 e as seçÕes estrat¡gráf¡cas mostradas nas F¡gs' 15 e 16
sintetizarñ a distribu¡ção dos elementos acima referidos. Nota-se aí que as informaçöes sobre
o sentido do fluxo do gelo, d¡reções de paleocorrentes e paleodeclives são ainda em pequeno
número e l¡mitadas às margens sul/sudeste e nordeste da "depressáo" de Rio do sul.
Finalmente, levou-se em conta ainda o conte)do regional paleogeográfico e
paleoambiental do Subgrupo ltararé

e da glaciaçáo neopaleozóica, na Bacia do

Paraná,

através da análise da literatufa disponível (por exempto, RocHA cAMPOS, 1967; SANTOS,
1987).

O conjunto de ¡nformaçöes levantadas foi entáo util¡zado na elaboração de
um modelo tentativo, deposicional geral, para a Fotmação R¡o do Sul e na reconstruçáo da
evolução paleogeográlica da "depressäo" de Rio do sul, durante o Permiano inferior.

Nosúltimostempos,consideráVelatençáoVemsendodadaaoestudode
depósitos glácio-marinhos atua¡s e cenozóicos acumulados junto às margens continentais
glaciadas de várias partes do mundo, em particular da América do Norte e da Antártida
(MoCABE & EYLES, 1988; ANDERSON & MOLNIA, 1989; POWELL & MOLNIA, 1989; EYLES &

LAGOE, 1990; LEMMENS, 1990; ANDERSON et al., 1991; ASHLEYet al., 1991 ;CROSSEN'
1991; F/LES et al., 1991; PoWELL, 1991; STEWART, 1991). Essas investigaçóes têm
resultado na elaboração de modelos deposicionais, através da análise sedimentológica

detalhada de ambientes glac¡ados atuais, que se mostram úteis para a interpretação dos
depósitos glac¡ogênicos pré-ple¡stocênicos.
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No presente capftulo, pretendemos, portanto' apresentar uma concepçao
sobreoambientedeposic¡onaleaevoluçäopaleogeográficadaFormaçáoRiodoSul.Por
causa da sua óbvia interrelaçáo, os dois aspectos seräo tratados conjuntamente'

8.2. Modelo deposicional proposto

Segundoomodeloambientalbásicoelaborado,a.,depressão''deRiodoSUl'

duranteadeposiçãodaFormaçáoRiodosul,corresponderiaaumembaiamentooubacia
isolada,
ovalada, com pelo menos 200 km de comprimento e 1OO km de largura, relativamente
permanente com o mar
a nâo ser na sua extrem¡dade noroeste, onde teria mantido ligaçäo

aberto.

Aolongodesuasmafgenssudesteenordeste,asub.baciasef¡alodeadapor
e
terfenos mais elevados, de topografia moderada, desenvolvidos sobre rochas cfistalinas
sul e sudoeste
metassedimentares respectivamente dos Grupos Brusque e ltajaí. os flancos
da ,'depressão,,, pof sua vez, seriam formados por rochas cristalinas do Escudo sulRiograndense,detopografiasimilar,quesemantevecomoumaextensaáreapositivadurante
1969; SANTOS'
toda a sedimentação neopaleozóica na Bacia do Paraná (NORTHFLEET et al.,

1987).osmapasdeisópacas(Fig.11),deporcentagemdeareiaedefolhelho(F¡gs.3e4),e
fluxos gravitacionais
os dados de sentido de movimento das geleiras permo-carboniferas e de
de sed¡mentos'
de massa (Fig.81), indicam que essas regiies foram importantes áreas¡onte
durante a deposiçáo da Formaçáo Rio do Sul.

Aassociaçáoentrefaciessed¡mentaresglac¡ais,glaciomaf¡nhasemarinhas,
bacia, acima
identificadas na Formação Rio do sul, e as características fisiográficas da
glácio-estuarinos
ttatadas, apfesentam vários pontos de similaridades com as dos ambientes

atuais,descritosnaliteratura(DREWRY,1987;SW|TSK|,etal,1987;POWELL&MOLNIA'
será visto
1989; LEMMEN, 1990), dos quais os exemplos mais lípicos säo oS f¡ordes, como
logo adiante.

SemelhantementeasituaçÓesdescritasemoutfaspartesdaBaciadoParaná
o sentido de
(GRAVENOR & ROCHA CAMPOS, 1983; sANTOS, 1987), a consistência entre
(Figs' 15 e 16)'
fluxo do gelo e o eixo da "depressäo", e a distr¡bu¡çáo das facies glaciais

SugeremqueomantodegelodoGondvanaatingiua.,depressão,'deRiodoSulsobaforma
de um extenso lobo glacial, delimitado pelas regiíes laterais mais elevadas.
o padráo de distribuiçáo e ofientaçáo das estr¡as glaciais encontradas sobre

oembasamentodamargemnordestedasub-bacia(Fig.81)permiteespecularqueolobo
glacial teria adentrado na "depressäo" de Rio do sul, quando de sua expansäo máxima'
que correspondefia a uma
aterrado, at¡ng¡ndo o alto estrutufal da região de Porto uniáo,
espécie de "sill" ou soleira terminal.

Tendo em v¡sta os argumentos apresentados por SANTOS (1987),
consideramos provável que o lobo glacial de Rio do Sul tenha formado uma margem do tipo
geleira de maré, em contato com o mar epicontinental que cobria a Bacia do Paraná (F¡9. 82).

corresponde ao recúo da massa de gelo, associado
provavelmente à desagregação ("calving") da margem da geleira. A subsidência tectônica da
bacia, possivelmente acentuada pelo efeito glácio-isostático, fo¡ acompanhada pela gradual

A fase seguinte

transgressão do mar, que passou a ocupar a "depressão".

A ausência generalizada, na átea esludada, de depósitos de lavagem de
sedimentos glacígenos, subaquosos ("subaqueous outwash"), representativos de condiçöes
glácio-marinhas proximais, que, numa sequênc¡a normal, ter-se-iam depositado sobre os til¡tos
basais e abaixo dos folhelhos marinhos com clastos caídos, poderia ser atÍibuída a um ráp¡do
recúo da frente glacial.

Conforme discutem EDWARDS

&

FOYN (1981), POWELL (1981)

e

ANDEHSON et al. (1984), quando o retrocesso do gelo é rápido, leques subaquosos estáveis

não se desenvolvem. A presença de grandes leques submarinos arenosos, identificados
principalmente na base da sequência sed¡mentar da "depressão" de Rio do Sul, ¡nd¡caria,
durante essa fase, o afluxo de grande quantidade de sedimenlos liberados pelo degelo,
sintomát¡co de uma velocidade de recúo glacial um tanto maior do que o normal. Pode-se
ainda especular que o descolamento da base do gelo de seu substrato, em consequência da
transgressão marinha, tenha produzido uma aceleraçáo do processo de desagregação do
lobo glacial (Fig. 83).
DREWRY (1987) explica que a maioria das discussies sobre dinâmica de

geleiras e plataformas de gelo flutuantes, parte do caso mais simples e assume um estado de
equilíbrio estável do gelo. Tal abordagem baseia-se na premissa segundo a qual a natureza

normalmente favorece uma conf¡guração estável de seus sistemas, sendo

os

pequenos

desvios considerados normais. Entretanto, segundo o mesmo autor, em certas ocasiíes,
grandes perturbaçóes podem afetar o equilíbrio dos fluxos glaciais, causando mudanças
catastróficas no cornportamento e configuração de uma massa de gelo. Essas grandes
alteraçóes, usualmente denominadas "surges", manifestam-se tipicamente sob a forma de um

rápido e substancial aumento na velocidade de deslocamenlo do gelo, de valores normais da
ordem de poucos metros por ano, para centenas a milhares de metros por ano. Tal atividade
apresenta característica periódica, podendo incluir fases de estagnação com a duração de
várias décadas, separando curtos períodos de "surge", de alguns meses ou anos (Fig.84).

Conforme exclarecem KRIMMEL & MEIER (1989), numerosas teorias têm
sido propostas para explicar a ativ¡dade de "surge", sendo no geral aceito atualmente que a
lnstabil¡dade termal e variações na pressão da água na base das geleiras sejam os

mecanismos mais prováveis. KAMB et al. (1985) e KAMB (1987) explicam o aumento na
pressão da água, através de uma série de cavidades subglaciais ¡nterligadas, como uma das
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causas mais impodante do "surge". De qualquef forma, é consensual a idéia de que os
"surges" ocorrem sempre associados à lubrificação basal das geleiras por água'

oavançodeumageleiraaolongodeumabaciadeassoalho¡rregulaf,como
pode ser o caso da "depressáo. de Rio do Sul, seria ¡n¡cialmente declive abaixo, até a sua
parte mais profunda, e, em seguida, em aclive, ao atingir a região da sela distal. Esse
comportamenlo pode causar o fraturamento do gelo, através de esforços de distensåo
resultante do arqueamento da geleira, favorecendo o processo de desagregaçáo ("calving")'
acentuado durante a transgressáo que se seguiu.
Tendo em conta que, quanto maior a profundidade da água, mais rápido é o
desmantelamento de uma geleira em fecessäo (POST, 1975; KRIMMEL & MEIER, 1989), e

considerando-se que a velocidade do recúo da geleira está diretamente relacionada à sua
desagregação (,,calving"), pode"se supor, como já mencionado anteriofmente, a ocorrência de
aceleraçåo do retrocesso da frente glacial, associadamente à transgressáo marinha sobre a
"depressáo" de Rio do Sul. É possível que o recúo rápido proposto esteia l¡gado ao término de
um evento de "surge", ocasião em que, devido ao pfocesso de degelo, gfande quantidade de
águas ruruas são produz¡das (MEIER & POST, 1987; KRIMMEL & MEIER, 1989), as quais
adentrando.se no corpo de água, colaborariam para a eXpansáo da transgressáo marinha'

Clastos dispersos, caídos, mais comuns na parte basal da seçáo de
folhelhos negros marinhos, registram a liberação frequente de icebergs dentro da "depressáo
de Rio do sul, em conexão com uma mafgem glacial do tipo geleira de maré (DBEWRY, 1987;
POWELL & MOLNIA, 1989). lnstalou-se, portanto, a seguir, nessa região, uma ampla área
marinha, onde passaram a se formar os depósitos de suspensão representados pelos
folhelhos negfos, em condiçöes de águas relativamente profundas, e pobres ou lotalmente
destituídas de oxigênio WETZET-, 1991)'
A acumulação de grandes volumes de depósitos de fluxos gravitacionais de
massa ao longo da seção estudada, agrupados grosseiramente em três conjuntos principais,
primeiro deles (v1)
V1 V2 e V3 (Figs. 15 e 16), poderla ser atribuível a dois lipos de eventos. o
,

supomos relacionado ao recúo do lobo glacial através do degelo, que teria liberado grandes
quantidades de material glaciogênico, acumulado em precária estabilidade, nas bordas da
bacia. O transporte desses sedimentos para aS partes mais internas da "depressáo", através
por franjas
de fluxo gravitacional de massa, resultaram em amplos e espessos lobos, ladeados
marginais de ritm¡tos turbidÍticos. A elevação do nível do mar durante a fase transgressiva,

contemporânea e posteriof ao recúo glacial, seria o mecanismo acionador da movimentação
dos detf¡tos. os conjuntos sedimentares V2 e V3, por sua vez, conesponderiam a uma lase de
abaixamento do nível do mar, conforme discutido no item 7.3.5 (facies diamictito maciço,
tabular ou acanalado).
A explicaÇáo acima implica, portanto, na ocorrência de variação do nível do
mar na ',depressão" de Rio do Sul, possivelmente de natureza eustática. Considerando essa

hipótese, os leques submaf¡nos da bacia teriam sldo gerados tanto durante as lases de
elevação, quanto de abaixamento do nfvel do maf. A influência de teclonismo
penecontemporâneo, náo pode, contudo, ser exclufda.

Gradualmente,oafastamenlodamargemdogelolevouaumadiminuiçãoda
contribuição glacfgena na deposiçäo da Formação Rio do Sul e no aporte dos clásticos
grossos, retornando, em consequência, as condiçóes de sedimentação marinha "normal".
Vários autores (GRAVENOR & ROCHA CAMPOS, 1983; SANTOS' 1987)

apontaram

a possibilidade de embaiamentos ou entalhes da linha de costa da Bacia do

Paraná, durante a glaciação neopaleozóica, corresponderem a ambientes glácio-estuarinos'
No caso da sub-bacia de Rio do Sul, os tipos e as associaçöes de lacies

identif¡cadas junto às Suas margens, em particular, na sua parte mais interna, sugestivas da
¡nfluência glacial d¡reta ou distante, durante a maior parte da sedimentaçáo da Formaçáo Rio
do Sul, enconlram também paralelo nas descriçóes de ambientes glacia¡s-estuar¡nos
disponíveis na literatura.

Em adição aos elementos acima, outros pontos de analogia podem ser
mencionados. BasiCamente, as fontes de sedimentos e processos sedimentares que
usualmente operam nos ambientes glácio-estuarinos, podem também ser ident¡ficados na
sub-bacia de Rio do Sul. Em particular, o contato ou a proximidade entre o corpo de água e a
frente da gele¡ra, na cabeceira do vale, constitui um ponto comum. Como já vimos, o caráter
temperado das massas de gelo que at¡ngiram a Bacia do Paraná, durante o Neopaleozóico,
lorna improvável o desenvolv¡mento de amplas plataformas flutuantes de gelo (SANTOS'
1987), em ßzâo do enfraquecimento do gelo causado pela presença de filmes de água entre
os cristais (POWELL & MOLNIA, 1989).

DHEWRY (1987) esclarece que em estuários sob influênc¡a glac¡al, as
geleiras podem terminar no mar, na cabeceira de fiordes e enseadas costeiras. Segundo esse
autof, ¡sto pode ocoffef de duas maneifas. No primeiro caso, quando uma geleira atinge a
desembocadura de um fiorde, como ocorre comumente na Antártida. Onde as profundidades
da água são particulafmente grandes, nas partes internas dos estuários, como ocorfe em
enseadas ao redor da Groenlând¡a e de algumas ilhas do Ártico canadense, a geleira pode se

tornar flutuante por uma pequena distânc¡a, No segundo exemplo, entretanto, as geleiras
movem-se aterradas no assoalho mar¡nho, em águas de profundidades inferiores a 200 m'
como ocorre na Colúmbia Britânica, em partes do Alasca mer¡dional, e em fiordes chilenos e
de Svalbard. Esta situaçäo parece mais próxima do cenário imaginado para a "depressão" de
Rio do Sul.

Vários dos elementos mostrados na Fig.85 (DREWRY' 1987)' que retrata um
modelo composto para o ambiente glácio-estuar¡no, podem ser comparados com o modelo
deposicional proposto para a 'depressão" de R¡o do Sul, durante a fase de recúo glacial
(Figs.83 e 86). Desse modo, a margem sudeste da "depressáo", corresponde à parte
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proximal da bacia estuarina, onde a frente glacial de geleira de maré está em contato com o
mar. Essa margem, localizada próximo à regiäo de Alfredo Wagner (F¡9. 86), caracteriza-se
pela ocorrência de grandes quantidades de depósitos de lavagem subaquáticos ("subaqueous

outwash") e de fluxos de detritos (MACHADO, 1989), acima do tilito de alojamento assentado

sobre embasamento cristalino estriado (ROCHA CAMPOS et al., 1988). Em direção nortenoroeste, essas facies säo recoberlas por lolhelhos e folhelhos turb¡dft¡cos marinhos, com
clastos cafdos, nos quais ¡ntercalam-se leques ou lobos submarinos formados de depósitos de

fluxo grav¡tacional de massa (fluxos de detrito, fluxos de arenito liquefeitos com clastos
dispersos e turbiditos clássicos (CASTRO, 1980a,b; 1988; 1991; 1992), provenientes da
margem sudeste da "depressão".

Outros lobos ou leques submarinos, de magnitude inferior, semelhante, ou

superior, ocorrem ao longo da seçâo da Formaçáo Rio do Sul, em níveis estrat¡gráf¡cos
distintos, depos¡tados através de fluxos centrípetos provenientes das margens da sub-bacia
(F¡gs. 15, 16, 83 e 86). Conespondem eles, possivelmente, às desembocaduras de grandes
canais flúvio-glaciais, todos desaguando no mesmo embaiamento, ou em estuár¡os menores
associados.
Na extrem¡dade noroeste da "depressáo" de Rio do Sul, o alto estrutural de

Porto Uniáo, à maneira de um "sill" ou soleira constituiria o limite distal do embaiamento, em
conexåo com o mar aberto.

Várias diferenças notáveis, entretanto, podem ser apontadas enlre o
embaiamento de Rio do Sul e os fiordes e estuários glac¡ais.
Fiordes, enseadas, baías ou estuários, formados pela submergência de um
vale glacial, sáo geralmente alongados e estreitos, e de dimensöes comumente menores que

os da "depressáo'' de Rio do Sul. Mais significamente, do ponto de vista da sedimentaçäo,
muitos fiordes e estuários glaciais têm os seus flancos abruptos, como resultado de erosáo
glacial recente, e são geralmente encontrados em terrenos costeiros montanhosos. Fiordes,

mais espec¡ficamente, representam um tipo de estuário glacial caracter¡zado por águas
profundas (até 1.000 m) e restrição próximo à sua boca, onde normalmente situa-se uma
soleira ou elevaçáo, que marca a extremidade distal alcançada pela geleira que o ocupou.
Na parte superior da Formaçáo Rio do Sul, associaçöes de facies detríticas

ma¡s grossas voltam a intercalar-se nos folhelhos marinhos profundos, que caracter¡zam a
maior parte da sequência sedimentar da unidade. lncluem elas diam¡ctitos de fluxo, arenitos
lenticulares e sigmoidais com estratificaçâo cruzada, aren¡tos depositados por fluxos densos,

que podem se superpor e intercalarse caoticamente, arenitos caót¡cos, e ritmitos regulares
identificados como varvitos. Estes contêm abundantes clastos caídos, sobredimensionados
(até métricos em diâmetro), depósitos de despejo e de aterramento associados a sulcos de
arrasto de icebergs (SANTOS et al., 1992).

Os ambientes de sedimentaçäo inferidos para esses conjuntos, ou seja,
glácio-marinho proximal ou de pequena bacia costeira isolada, em associaçáo com uma frente
glacial em processo de desagregação ("calving"), sugerem a ocotrência de reavanços locais
de geleiras remanescentes em difeção às margens da "depressáo" (F¡9.87)' Tilitos basais

depositados diretamente pela geleira

ou

fe¡ções glaciotectônicas provocadas pelo

deslocamento desta náo foram, entretanto, registradas.
A deglaciação final da "depressäo" de Rio do Sul lo¡ acompanhada pela
deposição mar¡nha do topo da Formaçáo Rio do Sul, possivelmente relac¡onada à variaçáo do
nível do mar. ESta é seguida pela instalação e)Íensiva de condiçöes marinhas mais rasas'
evidenciando um regime regressivo, o qual é acompanhado pela progradaçäo dos primeiros
deltas basais da Formação Rio Bonito.
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9. srsrEMAs DEPOSICIONAIS

9. 1. ¡ntroduçáo
A interaçáo de diferentes tipos de ambientes sedimentares que caracleriza a
histór¡a deposicional de sequênc¡as de sedimentos glaciogênicos ou depositados sob
inlluência glacial, introduz considerável dificuldade no reconhecimento de associaçóes de
litofacies genet¡camente relacionadas e no seu tratamento s¡stemát¡co, em termos de sistemas

deposicionais (FISHER, 1969; FISHER & BROWN' 1972).
O quadro moskado na F¡g. 1O compara as diversas tentativas de subdivisäo
do pacote sed¡mentar da Fofmaçâo Rio do sul, na áfea da "depressão" de Rio do sul, tendo
em conta associações de facies e os correspondentes sistemas deposicionais distinguíveis na
unidade. A subdivisáo adotada leva em conta a proposta de MACHADO (1989) rêferente à
seçáo da Formação R¡o do sul, na área de Alfredo wagner. Tendo em v¡sta a variação
faciológica que se nota entre essa região (oASTRO, 1980a,b; 1988; 1 991) e a tratada na
presente Tese, algumas modificaçóes foram introduzidas na caracterização dos sistemas e
tratos de sistemas em comparação com o esquema de MACHADO (1989)'
A distribuiçäo geográf¡ca e estratigráfica das associaçöes reconhec¡das é
mostrada nos diagramas das Figs' 15 e 16.

9,2, Trato de Sistemas Depos¡cionais Glaciais
Equivaleria, em parte, ao "Trato de Sistemas Deposic¡onais Glácio-Proximais"
de MACHADO (1989), incluindo facies correspondentes a amb¡entes deposicionais adjacentes
ou próximos à frente da geleira, durante as fases de avanço e recúo glacial'
Engloba dois sistemas depos¡cionais: subglacial e glácio-marinho proximal.

9.2.1. Sistema Depos¡c¡onal Subglacial

AassociaQãodelitofaciescorrespondentefoiidentificadanabaseda
sequência examinada na maioria das seçöes estratigrálicas levanladas (algumas incompletas)'
lnclui os depósitos de diamictito maciço, compactado (facies D1), interpretado como tilito de
alojamento, depositado durante o avanço da geleira aterrada, na "depressáo" de Rio do sul.

A única outra fac¡es que pode possivelmente associal-se é const¡tuída pelos
sed¡mentos que preenchem a cavidade no embasamento, subjacente à camada de tilito de

alojamento da seção Ascurra-Fazenda Cristal (Perfil 10). Estes são tentativamente
¡ntef pfetados como depós¡tos de fusäo de gelo ("melt-out till"), formados atfavés da
concentração de detritos provenientes do derretimento da base da gele¡ra.

9,2,2. Sistema Deposicional Glácio-Mar¡nho Prox¡mal
Cinco facies principais são abrangidas pof este sistema, e suas respectivas
inlerpretaçÕes são as segu¡ntes: a) ritmito regular de silte e argila (facies R1) = varvito; b)
diamictito mac¡ço, tabular ou acanalado (facies D3) = depósitos de fluxo coesivo de detr¡tos;

c) arenito de estratificação cruzada planar a tangencial, ou horizontal (facies A4) = depósitos
flúvio-deltáicos, subaquáticos; d) arenito caótico (facies A ) = depósitogde escoregamento; e
e) diamictito estratificado (facies D2) = "tilito de fluxo" (depósitos de fluxo de detr¡tos'
associados a tilito de aloiamento).
Duas associaçóes das facies acima podem ser reconhecidas'
A primeira, constituída pelas facies a-d compóem provavelmente leques de

depósitos flúvio-deltáicos subaquáticos, lateralmente relacionados, intercalando-se no varvito
ou superpondo-se, truncando este, identificados no topo da Formação Rio do Sul, em cortes
da Rodovia BR-470, entre os km 157-164 (Perfil 11), entre as estradas de acesso a Agronôm¡ca
e Trombudo Central, estendendo-se para Oeste, até a local¡dade de Bracat¡nga, rumo a Pouso
Redondo (Perfil 11). Ao sul da BR-470, a associação desenvolve-se extensivamente desde a

entrada de Trombudo Central, até as proximidades de Vila Teodoro, mais a sudoeste. Ocorre
ainda, por cerca de 1 km, ao longo da BF-470, a noroeste da entrada de Trombudo Central'

intervalo estratigráfico contendo esta associação (Figs' 15 e 16)
representa um período de suprimento abundante de detritos glaciogênicos (depósitos de
lavagem subaquáticos), subaquat¡camente, dentro da sub-bacia marinha, onde localmente

O

depositava-se o varvito. A abundância de depósitos proven¡entes de, ou feiçóes relacionadas a
icebergs (clastos caídos, depós¡tos de despejo e aterramento, e marcas de anasto) indicam a

retomada da influência glacial e presença constante de gelo flutuante, associadamente à
produção de grande quantidade de água de degelo, a partir de margem de geleira em
processo de desagregação, conforme modelo proposto por SANTOS et al' (1992)'
As fac¡es desta associação dispöem-se de maneira mais ou menos
alternada, conforme pode-se observar no Perfil 11 (Anexo 12)' interdigitando'se e
¡ntercalando-se com o folhelho mar¡nho.

AsegundaassociaçáoocorrenabasedaFormaçãoBiodoSuleinclui

Dj

ou ritm¡to regular (varvito, facies R1) recobr¡ndo diretamente,
em contato brusco, o tilito de alojamento (Perfil '10), passando, transicionalmente, nos dois
casos, a folhelho marinho com clastos. Representa depósitos ligados à fase de recúo glacial.

diamictito estratificado (facies

9.3. Trato de Sistemas Deposiclonais Marinhos Profundos

submar¡nos.

o

Compreendedoissistemasdeposicionais:marinhoprofundoeodeleques
primeiro, que inclui o folhelho negro marinho e facies associadas, é o mais

desenvolvido da sequência sed¡mentar estudada, da qual compõe a maior porção. O segundo
intercala-se no folhelho em diversos níveis estratigráficos, abrangendo um conjunto de facies
clásticas grossas, depositadas através de movimentos gravitacionais de massa'

Valenotarqueotermo"profundo",aquiutilizado,temsentidorelativo,
devendo ser entendido no contexto de cond¡çoes pelágicas do mar epicontinental que ocupou
a Bac¡a do Paraná no NeoPaleozóico,

clastos caídos, mais ÍÍequentes na parte inferior e superior da sequência
sedimentar coÍespondente a este trato, atestam a presença comum de icebergs, durante sua
deposição.

9.3.1. S¡stema Depos¡cional Marinho Profundo

Ocorre em todas as seçöes examinadas estando melhor exposto em
exposiçöes próximas a Barra do Dollmann e José Boiteux (Perfil 20), Dona Ema e Presidente
Getúlio (Perfil 9), Lontras (Perfil 12) e Rio do Sul (Pelil 1 1), consist¡ndo de quatro facies
principais: a) folhelho negro lam¡nado ou "maciço" (facies F1); b) lolhelho negro laminado ou
"maciço" com clastos caídos (facies Fi; c) folhelho laminado intercalado com arenito
gradacional (facies F3); e d) lolhelho laminado intercalado com arenito gradacional, com
clastos caídos (facies F4).
A ausência generalizada de evidências de retrabalhamento por ondas atesta
a deposição do folhelho negro abaixo do nível de base das ondas normais ou de tempestade.
A maioria da sed¡mentaçáo argilosa é apenas interromp¡da pela ocofrência

dos clastos caídos e de intercalação de lâminas e camadas de turbiditos. Estes últimos säo
interpretados como turbiditos clássicos, de franja dos leques submarinos, e nesse contexto,
sáo considerados componentes de uma facies dessa associaçäo (F3)'
9.3.2. Sistema Deposicional de Leques Submar¡nos

lnclui-se aí um conjunto de facies características de diferentes zonas de
leques submarinos, a saber: a) conglomerado desorganizado (fac¡es c1); b) conglomerado
inversa a normalmenle gradacional (facies cz); c) conglomerado normalmente gradacional
(facies C3); d) arenito maciço, labular ou acanalado (facies Al); e) arenito gradacional (facies

A2); f) arenito caótico ("mélange") (facigs A3); g) diamictito maciço' tabular ou acanalado
(facies D3).
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Afloramentos das litofacies caracterfsticas podem ser examinados em várias
das seçöes medidas. Um dos melhores exemplos, já referido por CASTRO (1980a,b; 1988;
1991), ocorre na parte média do Perfil 11 (Anexo 12). A associaçâo está excelentemente
exposta na rodovia SC-302, no trecho Rio do Sul-ltuporanga, ao longo de pelo menos 20 km,
e, em parte, na Rodovia BR-470 entre os km 140 e 155. O afloramento ma¡s notável, contudo,
corresponde aos cortes da Barragem Norte, Barra do Dollmann, conforme descrições no ¡tem
7.2.

Nas Figs. 15

e 16, vê-se que associaçöes de facies características desse

sistema dispóem-se em várias alturas estrat¡gráf¡cas, configurando a recorrência dos
processos sed¡mentares ligados à construçäo dos leques submarinos. Caracterizam eles
intervalos de grande suprimenlo sedimentar, a partir de fontes localizadas marg¡nalmente à
"depressão", através de lluxos que se deslocaram centr¡petamente em direção ao inter¡or da
sub-bacia.
Conforme já acima comentado, esses intervalos podem estar relacionados a
ocorrência de variaçoes de nível do mar, durante o recúo do lobo glacial.

9.4. Trato de Sistemas Deposic¡onais Mar¡nhos Rasos Oransicional)

Associaçöes de facies correspondentes distribuíram-se extensivamente na
parte super¡or da Formação R¡o do Sul, encerrando a deposição desta unidade'
Além das facies envolvendo interlaminaçäo de arenito muito fino/folhelho
síltico interpretados como indicativos de condiçóes regressivas, que se superpóem ao folhelho

mar¡nho de águas profundas, poder¡a ser aí incluída

a associação de facies do

Sistema

Deposicional Deltáico, da base da Formação Rio Bonito (Membro Triunfo), que se estabelece
de forma progradacional sobre os depósilos marinhos rasos (CASTRO, 19804,b; 1988; 1991;
'1992). Por razöes puramente litoestrat¡gráficas, não será este aqui tratado.

9,4,1. S¡sÌema Depos¡c¡onal Mar¡nho Raso

litofacies aqui incluídas representam sequência de depósitos
interlaminados de areia muito fina e folhelho síltico, representativos de deposição: a) em
regiáo de inframaré, abaixo do nível de atuação das ondas normais, porém atingidos por
ondas de tempestades = facies interlaminado inferior (facies l1); b) em partes inferiores de
planícies de marés (planície de maré inferior a intermediária) = facies interlaminado

As

intermediário (lacies 12); c) sob condiçoes intermarés (planície de maré intermediária) = lacies
interlaminado superior (facies l3),

Com exceçáo da região de Alfredo Wagner (MACHADO' 1989)' este sistema
deposicional foi identificado em todas as seçóes examinadas (F¡gs. 15 e 16)' Os afloramentos
mais notáveis situam-se nos arredores de Rio d'Oeste (Perfil 1, e a cerca de 3 km a sudoeste
de Trombudo Cenlral (Perfil 1 1).

A espessura da sequência parecem aumenlar na área ao norte da BR-470'
em direção ao Alto de Porto Uniáo, evidenciando a extensäo das condiçóes marinhas rasas,
nessa parte da "depressáo" de Rio do Sul,
A sequência esporádica de clastos caídos, possivelmente tlansportados por
gelo flutuante sazonal, indica a permanência de clima fr¡o durante a deposição dos sedimentos
marinhos rasos.

10. coNcLUsÖEs

análise de l¡tofac¡es rcalizada permitiu esclarecer vár¡os aspectos da
história sedimentar e paleogeográlica, da área da "depressão" de Rio do Sul, que seräo

A

sumariados abaixo.

De parl¡cular relevância, foi o reconhecimento e interprelação das facies e
feiçóes indicativas da influência glac¡al, durante a deposiçáo da Formaçáo Rio do Sul'
. A reconstruçäo acurada da geometria da "depressão", resultante da

,

elaboração de mapa de isópacas e do melhor conhecimento da distribu¡çäo espacial das
principais litofacies, sugere, em comparaçáo com os elementos do arcabouço estratigráfico
conhecido da área, um controle tectônico da subsidência da sub-bacia, através da atuaçáo de
falhamentos normais sudeste-noroeste e subsidiariamente oeste-sudoeste/leste-nordeste.

aparentemente contemporånea à fase de
reorganizaçáo tectônica da Bacia do Paraná, no Eopermiano (intervalo bioestratigráfico H 1),
quando um basculamento geral da bacia provocou o deslocamento dos principais
.

depocentros

A

geração

da

estrutura

foi

do Subgrupo ltararé, em direção sul

(SANTOS, 1987; SANTOS

et

al"

1992). Mapas de isópacas e distribuiçáo de litofacies, referentes a esses intervalos (SANTOS,

1987), mostram a migraçäo da área mais subsidente, da parte central do Estado de Santa
Catarina para sudeste, em direção à margem oriental da Bacia do Paraná. A ampl¡ação do
åmbito da sedimentaçäo do Subgrupo ltararé, resulta em recobr¡mento progress¡vo do Escudo
Sul-Riograndense, contigurando uma situação de "onlap".

A partir desses elementos e da análise sedimentológica e paleogeográlica
realizada, pode-se conceber a "depressáo" do ponto de vista fisiográfico, como uma baía
ampla, de mais de 200 km de comprimento, por mais de 100 km de largura, na parte centroleste do Estado de Santa Catarina, permanentemente ligada à área principal da Bacia do
Paraná. O Alto de Porto Uniáo pode ter produzido o isolamento parcial da baía, junto à sua
.

abertura, em direção noroeste.

o Permiano inferior (intervalo bioestrat¡gráfico H1), um lobo glacial
do manto de gelo do Gondvana, deslocando-se de sudeste-noroeste, ocupou a "depressão"
, Durante

de R¡o do Sul, adentrando aterrado na Bacia do Paraná. Dados parciais de feições de abrasäo
glac¡al sugerem que o lobo possa ter se estendido até o Allo de Porto União, onde estabilizouse, formando uma margem de geleira de maré. Eósa configuraçäo ¡mplica na ocupação da
"depressão" por uma imensa massa de gelo, cujo efe¡to glácio-isostático deve ter acentuado a
subsidência da sub-bac¡a.

o

lobo glacial de Rio do Sul moveu-se sobre o
embasamento, formado de rochas cristalinas (Grupo Brusque) e metassedimentos do Grupo
Itajaí, erodindo-o, moldando a "depressäo", e também sobre sedimentos mais antigos do
Subgrupo ltararé. Durante esse evento, depósitos extensos, mas descontínuos de tilito basal
, No seu deslocamento,

(de alojamento) foram depositados.

. O recúo glac¡al que se seguiu é

contemporâneo à ampliaçáo da inundação
da Bac¡a do Paraná, por um mar epicont¡nental, que invadiu também a "depressäo" de R¡o do
Sul. É possfvel que a recessäo rápida da frente da geleira tenha sido influenciada pelo

descolamento

da sua base, durante a transgressão, acompanhada da

desagregação

("calving") ¡ntensa.

de fluxo", varvitos), resultaram
da fase de recúo do gelo, instalando-se sobre estes, a seguir, um ambiente marinho profundo,
onde passou a se depositar espessa e extensa sequência de folhelho negro. Numerosos
leques submarinos interdigitam-se com o folhelho, configurando repetidos ep¡sód¡os de
grande suprimento de detritos glaciogênicos, formados marginalmente à "depressäo", a partir
da geleira em recessão, e que fluíram centr¡petamente para o interior da sub-bacia. A
frequência de clastos caídos, dispersos no lolhelho, atestam a permanência da influência
. Depósitos proglaciais subaquáticos ("tilitos

glacial,
.

A recorrência de assoc¡açóes de litofacies caraclerísticas de leques ou

lobos de sedimentos proglaciais subaquáticos, interdigitados na parte superior da Formaçáo
Rio do Sul, estaria associada ao retorno de ação glacial, porém não documentada por

depósitos subglaciais ou estruturas associadas, De especial ¡nleresse é a oconência de
espessa sequência de varvito contendo abundantes clastos caídos, depósitos provenientes de
icebergs flutuantes e aterrados, às vezes assoc¡ados a sulcos de arrasto destes.

A análise litofaciológica da sequência sedimentar,

formada sob as
condiçóes delineadas ac¡ma, levou ao reconhecimento de associações de facies
características de diversos sistemas deposicionais referidos, a saber: a) trato de sistemas
deposicionais glaciais; b) trato de s¡stemas deposicionais marinhos profundos; c) trato de
,

sistemas deposicionais marinhos rasos.
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Perf¡l 2, Aurcra-Chapadão Nova ltália
(lncompleto).
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Anexo 4: Perfll 3, Ribelrão Slrey-Morro da Batata
(incompleto)
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Anexo 6: Perfil 5, Poço PA{1, Petrolândia (PEIROBRAS).
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Perfll 6, Rio do Sul-Serra das Canoas
(¡ncompleto).
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Anexo 8: Perfil 7, Stoltenberg-V¡dal Ramos.
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Anexo 10: Pelil 9, Dalbérgla-Dona Ema

Escala Vertical:
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Perfil IO, Ascu¡ra-Fazenda Cristal.

Escala Vertical:
I cm = 16 m
Legenda no Anexo
Rio Boni to

Tronbudo Cent¡a1

-+

SE-NE

Agronôni ca

Entrada para Rio d'0este
..-,
N-Nt4l

Rio do Sul

Lontras
Ì
/'

N:zo

rdY

Salto

Pi 1ão

./
Anexo 12: Perlil I
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Salto Pllåo-Vlla Teodoro (BR-470).
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Perfil 12, Lontras-Herval.
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Anexo 14: Perfll 13, Aurora-Serra Aurora (lncompleto).
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Perf¡l 14, Leoberto Leal-Bolteuxburgo.
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Anexo f 6: Perf¡l 15, V¡dal Ramos-Fazenda Rio Bonlto.
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Anexo 17: Perfil 16, Sloltenberg-Presidente Nereu.
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Anexo 18: Perfil 17, Alfredo Wagner (MACHADO' 1989)
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Pel¡l 18, Poço PN-15 (CPRM)
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- -^- -^-^ -,^-tAnexo 20: Perfll 19, Poço PN-23 (CPRM).
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Anexo 21: Perfll 20, Dalbérgia-Barra do Dollmann.

