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Para meus pa¡s e minha esposa,
por me entusiasmarem a
tentar compreender o mundo.

"Coragem!", än¡mou-me o mestre. "Não é cedendo
ao ócio nem refestelando-se sobre plumas que
se conquislam os prêmios ao valor. Aquele que
à ¡naliv¡dade se entregar, de si deìxará sobre a tena
memória igual ao traço que o fumo risca nÒ ar
e a espuma traça na onda. Supera a fadiga, vence o torpor,
recobra o ånimo, que das vitór¡as sobre os perigos,
a primeira é a da vontade sobre o corpo."
(Virgílio a Dante em "A D¡vina Comédia",lnferno, Canto XXIV)

giql"ng!-q9!9!'9.,'n?!s,,q P3le-9-qeogP!9 {q :gl,slqp9

llelgr(].,,]]-

---8pllg1å4tltlu]:L|]gsulvell

lndrce

Figur4s...".....".
índice de Tabelas ..""......
Agradecimentos......"........"."
Resumo ,,",....."
Abstract...,.....
1, lntrodução.
2. Objetivos e Métodos .'."'
2.1. Fundamentação e relevåncia .. ..... . .

iii

"""""'"""""'

índice de

""'"""""'""""""viii

""""""" ix
""""""' xi
""""""" xii
""""""" 1
^""""""'"'4
4

2.2. Objetivos

.

23 Métodos..
3. Funda¡nentação

""

teórica...."

3.1. Subgrupo ltararé: estratigrafia e paleogeografia

3.2 1. lntroduçåo..................

10

"

l0

" ' "' ' '

14

...

14

3.2.2. Processos eros¡vos e s¡stemas deposicìonais
3.2.3. Sistema

""""""'
.. "

3.2. Ambiente glacìal e processos sedimentares associados

8

qlácio-marinho

glaciais "'
"""

3.2.4. Fluxos gravìtacionais de massa . .
4. Geologia da região de ltu/lnda¡atuba,

SP'.'."'......"

tectônica
4.2. Mapeamento geológico.....
4.2.1. Ëmbasamento ................
4.1. Compartimentação

"

"

16

25

"

.31

""""""""""""46
'.46
" "

...."
'

49
49

4.2.2. Associaçoes de fác¡es: o subgrupo ltararé na regiåo de ltu/lndaiatuba..51
5, Modelos

genéticos...."..

"""""""""'

66

66
Associações de fácies e sistemas deposicìonais ..
5.2, Tratos de sisternas e s¡stemas depos¡cionais: modelos faciológicos....... .......67
" 67
5.2.1.f a6 de sistemas deposic¡onâis glaciais. "
5. 1 .

5,2.2.Trato de sistemas deposicionais marinhos profundos '
5.2.3. Trato de sistemas depos¡ciona¡s marinhos rasos"" """"""""
5.2.4. Fácies diamictitos de matriz

areno-argilosa

Dissertaqåo de Mestrado

2005

''
""""""""-"

71

80

84

tEÞ!]qfqgpgglqgleLs_e=paleogeograf a

do_Subgrup-o,trararé,

__tgq!qg At{Ierino

SalvettÌ

6. Paleogeografia do suhgrupo rtararé junto a borda reste da Baeia do
Paraná
6.

1

...........

,............86

. Condic¡onantes paleogeográficos

.

..

86

.

6.2. Modelos paleogeográficos regiona¡s

..87

6.3. Paleogeograf¡a do Subgrupo ltararé na região de ltu/lnciaiatuba. .......

..90

Conclusões
Referências bibliográficas.
7.

....."..."...99
......"......... 101

Dissertaçäo de l\4estrado

2005

sistemas d-eposicionais

"-p-"l"qg9ggElg!g!_{bgrfo

trararé...

___

__.,...-__

Rg_qllqo.4!l!!{.p,-e!!q ÞiìJvetti

indlce de figuras
Figura 1. Local¡zaçäo cla área de estudos. Notar o contato que delimita o èÌrìbasamento
crjstâlino
e a Bacia do Paraná. o mapa de pontos com a rocarização dos afroramentos estudados
encontra-

Figura 2. A. Mapa paleogeográfico do Gondvana no oevoniano inferior, viseano
inferior

e

westphaliano inferior. As bacias permo-carboníferas estão numemdas de 1 a g (regencla
em B). B.
Quadro êstratigráfco mosrrando a idade dos pr¡ncipais depósitos gracigênicos nas
bacias cJo
Gondvana (localizaçâo das bäc¡as em A). lclades baseaclas em Daemon
& euadros, 1970:
Daemon, 1974 e Veevers & powel, 1987. Mocliticado de Eyles ef a/., 1993..................
.............12
Ë¡gura 3. Principais sistemas deposicionais grácio-terrestres (topo) e grácio,marinhos
(base) com
suas respectivas associaçöes de fácies. Modjficacla de Eyles, 1993. ........................................................j6

Figura 4. Rocha moutonnée em sarto (rocarização do afroramento ¡ndicada
no mapa), com feiçöes
de abrasão (estrias) e porimento. Em destaque (traceja<lo vèrmerhÒ), tir¡ros de arojamento
recobrindo a superfície do granito.

o

sentido estimado do desrocamento do gelo (seta verde) é

para NW (Almeida, 1948; Rocha-Campos, 1967; Rocha-Campos,2000)............,........

......., .... ...........,.19

F¡gura 5. A. Contato entre o embasamento cristalino (f¡l¡tos) com t¡lito
de aiojamento (localização

do

afloramento indicada no mapa). B. Tirito de arojamento preenchendo cavidades
e
irregular¡dades do embasarnento. c. o embasamento encont¡.a,se
estriado porido

e
(estrias
pâralelas a direção da rapise¡ra). Notar concentração de crastos junto
ao contato c'm o lirito. ...............20
Figura 6' Modelo de sistema creposicionar para gere¡ras em contirto com corpos
de água (mar¡nho
ou lacustre). ModifÌcada de Eyles, 1993.

?-3

F¡Eura 7. A. Modero creposicionar para sedimentação em ragos d¡stais
em reração à frente da
geleira. B Modelo ùrássico para formação de varves nessa
situação. Locarização cros pontos

Figura

I'

Diferenciaçáo dos ambientes grác¡o-marin hos. Modif¡câda

de

Eyres

&

Eyres,

Figura g. Processos e depósitos associados a pra'tafornìa de gero marinho.
A existência de

Lrm

ponto de âncoragem perm¡te o cresc¡mento da prataforma. a) zona
de acumuração de gero e neve;
b) û// e depósitos de reque fonÌados durante o avanço prévio da gereira; c)
deposição por rain out
a partir de icebergs: d) diam¡ctito formado por fluxo gravitacionar de massa;
e) retrabarhamento dos
sed¡mentos por correntes marítimas. Setas horizontais ¡ndicam velocidade
relativa do fluxo do gelo.
Modificada de Rocha-Campos & Santos, Z00O.......
...................,...2E

Figura 10. sedimentaçäo grác¡o-marinha proximar associacra a gereira de maré.
1) sed¡mentos
marinhos glaciotecton¡zados , 2) tirs de arojamento; 3) diamict¡tos estrat¡ficados;

4)

argiras

pelágicas e diamictitos arenosos; s) outwash proximal; o)arenitos
acanalados, com estralificação

cruzada; 7) fácies de ressedìmenlação (fruxos de detritos, escorregamentos
e turb¡daos);
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i

qgl's 9-44!ll

detritos supragraciais. pruma de sed¡mentos em suspensão representadä -pera porção
Modificada de Eyles & Eyles,

.1992.

l-"Jlp!-qlygtti

hachurada.
_..................2g

Figura 11. T¡pos de fruxos e processos que aruam em águas profundas.
ModifÌcada de stow &
Mayall,2000
Fig.tra 12. A. Tip.s de fruxos gravitac¡onais de massa subaquosÒs.
os pems de verocidade são
esquemáticos e não estáo em escala. B. Associaçåo de fácies
esqqemática dos prÍncipais
processos de f¡uxos grav¡taciona¡s subaquosos. Espessura
dos pacotes esquemática, fora de
escala. A espessura média dos depósitos e o vorume de sedimentos
decresce da
esquerda para

dire¡ta. Modif¡cada de Eyles (1993) e Benn & Evans

(1998).

........ ....................,.......34

Figura 13. Nomencratura de fruxos gravitacionais de sedimentos, baseados
na reorog¡a e no
mecan¡smode suporte das partículas. Modificada de Lowe,

19g2.........,

............,,,.....35

Figura 14' Reorogia (reração esforço/cleformação) cre fluidos ne*onianos
(e.g. correntes de
turbidez) e plásticos de Bingham (e.g. ffuxos de detr¡tos). o gráfico
mostra que os fluxos de detritos
apresenram arta fesistênc¡a ao início do fruxo, enquanto que

as correntes de turbidez näo. Em

geral, as correntes de turbidez apresentam arta turburência,
enquanto que os frtrxos de detritos säo
essencialmente laminares. Mocliìlcada de Shanmugam (jgg7;2OOO).

Figura

., ...........,.........37

l5'

classifÌcação de fluxos gravitaciona¡s subaquosos, baseada
na reorog¡a do flu¡do,
apreseniando dois tipos principa¡s, newtoniano e ptástico. Esta
crassificaçäo é anároga proposta
a

por Doft (1963) e considera a concenrração de sedimentos
como a pr¡ncipar propr¡edade
contro¡adora da
do fru¡do. Modificada <ie Dott (1963), Lowe (i982) e shanmugam
(1996;
'eorogia
Figura 16' Quatro tipo de translormaçÕes atuafltes ern fluxos gravitac¡onais
de massa. Moclificada
de Fisher (1983), após Shanmugam (2000).

..................

..

... .... ...40

Figura 17, Seqüência ideal de Bouma e suas rlivisöes (l-a,
Tb, Tc,l,i e Te), comumente interpretada
como sendo produz¡c¡a por correntes de turbidez (Bouma,
1962; Middleton & Hampton, 1973).
Lowe (1982) considera que a divisão T" é um produto de corrente
cre turbidez cre atta densidade e
a T¡,, T" e Td såo depós¡tos de corfente de turbidez de baixa
densidade. Já shanmugam (1gg7)
associa a div¡sâo T, é consicrerada corno or¡g¡nada p'r
oorfentes de turb¡dez apenas quando
gradadas. lVlodificada de p¡ckering e¿a¿, 1989 e Shanmugam, .1992..,..............,............
Figura 18. Depósitos de fluxos coesivos: A) mac¡ço, desestruturado,
suportacjo por matriz ramít¡ca
com seixos e depositados por fruxos coesivos, onde os crastos
foram suspensos e suportados pera
matriz; B) maciÇo, desestruturado, suportado por crastos (congromerados
com rama) e depositados
por um fruxo onde os crastos foram rubrificados, mas
não totarmente supoftados ou suspensos pera

c) depósito estratificado formado pera sedimentação de arenito grosso e
se¡xo da
basal de um fruxo coesivo tr¡rburento, seguido por congeramento
coesivo na parte
matriz,

parte

superior.

Exemplos da Formação rvrount Rogers (pré-cambriano super¡or),
v¡fginia, EUA. Modificada de
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--__da Bacia clo paraná, detectados
da margem nordeste
por revantanìentos aeromaonét¡cos e georógicos.
compirada de saad (1977), Ferreira (1gg2) e
Figura

"19. Pl¡ncipais elernentos tectônicos

F¡gura 20' lmagem de satérite mostrando os principais
rineamentos tectôn¡cos presentes na área
de estudos Linha traceiada arllarela: Iimjte entre a kac¡a
sedimentar e o embasamento cristalino;
linhas vermerhas: possíveis arinhamentos tectônicos (tracejados
quando inferidos para o interior da

Figura

2'r

' A Dorno granÍt¡co aparenternente mordado pera ação grac¡ar. A seta indica o sentido

apafente de desrocamento do gero (E para vì0. B. Detarhe
dos brocos. Não há estrias ou surcos na

superfíc¡e

do granito c Arenito

congromerático ¡maturo, c¡mentado, e aparentemente
deseslrulurado, recobrindo a porçåo rebaixada a oeste
dÒs b1ocos................. ...,.... .............. ..................52
Figuru 22. A. Camada congromerát¡ca recobrindo afenitos
erod¡dos e deformados. B. Detarhe dâ

camada arênosa, apresentando estratificações pranares
topografa irregurar cro topo da camada congromerática.

e acanaradâs, acompanhando a
c. Níver arenoso deformado, entre

camadas congromeráticas. Todas as fotos são em cortes
difefentes do mesmo aforamento, A e B:
Fotos de JoSé Roberto Canuto'

''.,...''.'.','....'.'.'.'53

Figura 23. Folhelho homogêneo típico. NotaÌ os delgados
níveis arenosos (em destaque,

ampr¡ados nas fotos maiores). Em r, fratura preenchida
por carcita, que cimenta também a camada

de arenito (acima do martero). Em t, niver prânar de grânuros
ressartados pera c¡mentaÇäo de
calcita. A localizaçäo do alloÍamento está indicada
no mapa.
......................... .....,.....s4
F¡gura 24' A Forherho hofnogêneo apresentando
nÍveis r¡tm¡cos (pafes argirarareia f,na), com
freqÚentes concleções calcáreas B. Níveis årenosos,
milimétricos, de continuidade lateral restrita,
contendo grânuros e pequenos crastos, poss¡vermente
assoc¡ados a despejo de /cebergs.
Localização do afloramento indicada no mapa,,........
............... . .........ss
F¡gura 25' A Crasto de quarÞito, deformando
a raminação supetor e ¡nferior do forherho (ponto
azul no mapa de local¡zaÇão); B, lrlatacäo (calclo?)
de granito em extração de argila (ponto

vermelho no mapa);

c. Marcas

onduradas ocorrendo

sobre forherhos corn dergädos níveis de areia
fìna (ponto amarero no mapa). Em D, cietarhe
dos níveis arsnosos, oncie se observa ranìinaçåo

F¡gura 26' Fác¡es fo¡herho com ¡ntercaraçöes si*o-arenosas.
A, B e

c.

seÇão típica desta fácies

(localizaÇão do aflorcmento ¡nd¡cada no
mapa). Notar as delgadas camadas defolmadas
de arenito

entre as grandes camadas horizontais. D. Dique
crástico de arenito, provavehìente assoc¡ado a
vibraçäo causada pera passagem de *uxos gravitacionais
de massa. E. Ðetarhe da base das

camadas de arenito, que contém fragmentos de forherho
engrobados durante o fruxo de massa.,.........s7
F¡gura 27' A ExposiÇão dos ritmitos no crássico parque
cro varvito, em ,tu (ponto azur do
mapa).

Notar a grande horizontaridade e continuidade raterar
das camadas. B. Estratificação prano_
pararera (base da foto) e cruzada rent¡curar
(acima da escara), com preservação da forma
de reito.
c clasto de quartzito (âprox. 10 cm de diâmetrc), moldando
â estratificação superior e infeÌ¡or dos
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por catnadas horizontais'
rilm¡tos. D. Ritmitos dobrados, limitaclos no topo e na base

.
aparentemente não-deformadas (ponto vermelho do mapa)
de folhelhos' depositados
F¡gura 28, A. Sucessão de pacotes arenosos ¡ntercalados com camadas

Sobresuperfíoieinegular.ocontatoenlreoarenitoeofolhelhoérelat¡vamentebtusco.B.As
de cada camada'
camadas arenosas são constituídas por grandes estratos tabulares Na brase

podemocorrerfragmentosdefolhelho.Nãoháindicadoresevidentesdedireçãodefluxonos
.........bu
arenitos (turboglifos). Fotos de José Roberto Canuto '
da fácies arenito médio
F¡gura 29. Resultado da análise granulométr¡ca de seçäo em afloramento
ascendente
a fino (ponto indicaclo no mapa), que mostra foÍe lendência de granodecrescênc¡a

Esta tendênc¡a

é

observada em muitos dos aJloramentos estudados

representam o local de coleta de amostra. Moclificada de Salvetti'

Os pontos

2001 ,'

vermelhos

""

'

61

15 metros de espessura
Figura 30. A. Arenito entrecortacio por canais, com aproximadamenle
(local¡zação do
total, recobrindo a unidade faciológica folhelho com íntercalaçöes silto-arenosas
var¡am de plano-paralelas
aflofamento indicada no mapa). As eslruturas sed¡mentares presentes

comleveinclinação,truncando(B)ousendotruncadapolcanaiscomesh.ati{ìcaçãocruzada
concreçöes (setas vetdes) no
evidente (C). Notar a ocorrência freqüente de peqltenos clastos e
passando a plano-hor¡zontal
contato entre os diversos cana¡s. D. Estratificaçåo cruzada acanalada,
regislra outro ponto do mèsmo afloramento' numa porçäo

para o topo da unidade. Esta foto

. . "" " .

estratigraf¡camente superior as demais...

""" "

62

deformando a fina
Figura 31, Clastos (caídos?) de quartzìto (A) e de granito (B) ocorrendo
ìaminaçäo presenle no arenito... ... . ..
.

Figura32.Arenitofino,rnaciço,afÌoranteencortedeestradadeferrodobairrodeltaicì(noüede
cimentadas por síl¡ca ao
Inda¡atuba - vide mapa de localização) Notar as grandes concreçöes
(seta) A aparente
longo do a{loramento. No detalhe, clästo de folhelho suspenso na matriz
estratìficaÇãoplano-paralelaéoresultadodavariaçãodecor,poralteração'doarenito'semreflelir
......,.,.................63
estrulurâs depos¡cionais evidentes .

Figura33'A.Diamictiloeslratificado'comclastospolimílicosarredondados.B.Estratif¡caçäo
deformada,poss¡velmenteporpercladefluidosapÓsadeposiçãoAfotoBrepresentaaporção
superìor do afloramento da foto

4.. .

..

.

'

cinzentos (1)'
F¡gura 34. Diamictito desestruturado (2) recobrindo espesso pacote de folhelhos
(A) Sobre o diamiclito'
Notar a deformação do folhelho próximo ao contato com o diarniclito
granodeclescência ascendente'
ocorrem aren¡tos méd¡os a finos, laminados (3)' com franca
da
gradando a siltitos, na foma de corpos acanalados que preenchem as irregularidades

Superfíciedodiamictito(B).Estasucessãofepresentaumfluxodedelfitosdealtaenefgia,capaz
arenitos finos acanalados seriam
de transportar grandes blocos junto ao fundo (C), por alrasto Os
com o mesmo
fomados em seguida, reptesentando a cauda de seclimentos em suspensão'
compoÉamento apresentado porturbld¡tos

diluídos

,'. 65

Figura35'Sucessäoesquemáticadasfáciespresentesnosistemasubglacìaleproglacial'.''..''.''.'..'.68
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Artur Perino Salvett¡

Sìstemas de.posicronais e paleo,g,eogralia. 9,o,.9!Þgl!g9 lleleLé

res¡stente e
F¡gufa 36. Modelo depos¡cional cie lilitos de alojamento, que requef tlm embasamento
com
rígido. As taxas de sedimentação, neste caso, näo são superìores a 10 cm/ano' em contrasle
de Eyles,
a grande quanticlacle de sedimentos transportados pela geleira. l\4odificada

1993.....69

Figura 37. Reprcsentaçåo esquemática com exagefo vertical de túnel subglac¡al terminando em

cofpodeágua,ondeprerlominamosprocessoscleposicionâisnormaisdabacia,edepositando
sedimentos arenosos conglomerálicos

Figufa3S.MarcasonduladasemfoIhelho,associadasaníVe¡slevementemaisarenosos.
sugerindo registro cle ação de ondas de tempestade (De Raaf et al ,

1977)

""" """"""""

74

F¡gurå39.A.Camaclasdeformadasdeareiaintercaladaemfolhelhos;B.camadadeareia
dobrada, "envelopando" nÍvel de folhelho, dev¡do, provavelrìente, a escorregamento;

C

Contato

enfe nivel de areia e folhelho, sugerindo uma possivel superfície de escorregamenio....... ..

.

. 75

FiguIa40.SeçãoesquemáticadoafloramentodotrevoentreasrodoviasSP.0T5eaRodov¡ado
Figura4l.ModelodeposicionaldeleqUessubmarinos.Conglomeradosdesestruturadossão
deþositadosnaspoÍÇõespfoximaisdoleque'juntoaquebradolaludedabacia,Afguranãoestá
em escala. Mocliflca de Walker, 1978

Figura 42. Diagrama esquemático mostrando fluxo gravitac¡onal de massa e as corlentes de fundo

geradas,paralelasaotaludeeperpendicularesaosentidodoflUxo.Modìf¡cadadeShanmugam
(2000)..
Figura43'DiagramaesquemáticodeflUXoturbu|entodealtadensidade,mostrandoníVeisdefluxo
nåolurbuìento(fluxoporinércia)eníVeisSUper¡oresdeflUxoturbulento'AdaptadodeShanmugam,

Figura 44. Paleogeograf,a generalizaclâ cla Bacia do Paraná durante a glaciação neopaleozóica.
. 88
...
Modificada de Frakes & Crowell, 1972... .
Figura 45. |V]apas paleogeog ráficos: A = carbonífero Médio - Permiano Inferiori B = Permiano

lnferiof,c=PermianoTarcl¡ol; D = Permiano lnferior Tardio ll. sP = sâo Paulo; w=windhoek.
gelo do
Áreas em amarelo: Formação Rio Bonito. SAB = Bacia Sergipe-Alagoas; RGS = capa de
R¡oGrandedosul; A = capa de gelo de Assunçáo; R = lobo 'le Rio do Sui; P = lobo Paraná; K=
lobo Kaokoveld; sER = emba¡amento de Rio do sul. Extensöes dos lobos no interior da bacia
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arenosos. B. Início da transgressäo e ¡nstalaçäo do sistema cle leques submarinos, acompanhando
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Figu.;a4T.A.MapapaleogeográTicodos¡stemaplataformal,sedimentaçãoconcomitante'anorte'
(sistema de
de fluxos gravitacionais arenosos, e ao suì, cjo ¡nÍc¡o da depos¡ção dos Ítmitos de ltu
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Resumo
o subgrupo ilarâré contém o mais

expressrvo registro cia graciação que atingiu
a Bacia
do Paraná clurante o Neopaleozóico. Junto a borcla
Ieste da bac¡a, em especial na área entre
ltu
e lndaiatuba (sP), este registro é caractefizado èssencialmente
por depósitos glácio-marinhos,
represenlatjvos de períodos de mar relativamente
ma¡s baixo intercalados com registros
de mar
relativamente allo.

com base na anár¡se de fácies e suas associações,
foram ident¡f¡cadas na área de

estudos, oiio unidades fâciorógicas: fácies diamìcti10
compacto; fácies arenito grosso imaturo;
fácies congromerado desestruturacro; fácies forherho
homogêneo; fácies forherho com
intercalaçöes silto-arenosas; fácies folhelho rítmico;
fácies arenito méd¡o, e fácies diamictito de
matriz areno-argirosa, agrupadas em quatro associaçöes
de fácies. A part¡r das associções
anarisadas, e de suas reìaçöes ratèraìs e
verticais, foram ¡nrerpretados quatro sistemas
deposicionais principais: sisrema subgracÌal/prograciar;
sislemä grácio-mafinho disiar; sistema
glácio-marinho proximar; e sistema cfe
reques submarinos. Estes sistemas deposÌcionais
estão
articurados na forma de três grandes lratos
de sistemâ: trato de sistema deposicionar graciar
(sistema subglacial/proqlaciàl), tralo de
sjstema deposicionai mår¡nho profundo (sistemas
glácio-marinho cristar e cre reques submarinos);
è trató de sistema creposicionar marinho raso
(s¡stèma grácio-marìnho proximar).
Näo há evidências, na área de esrudos, da presença
de
s¡stemas depos¡cionais tipicamenle terrestres.
A evoruçåo pareogeográfica ¡nterpretada para
a área de estudos reva em consideraçäo
uma área topograf¡camente irregurar, intensamenre
escavada peros sucessivos avanços da
geleira, quancro se formariam os depósitos
subgracia¡s. com o recuo do gero, o mar
avança
rapidamente sobre as regiôes deprimidas, formando
um grande corpo de água marinha. Áreas
ma¡s artas serviriam como fonte para sed¡menlos
grossos e fruxos gravitacionais de massa,
dando origem ao sistema de leques submarinos.
Nas áreas protegidas das correntes litoraneas
e da açäo de ondas ma¡s intensas, depositam,se forherhos
rÍrm¡cos. A fase de regressão

marinha' devida tanto

a

compensaçäo glácio-Ìsostática como ao
recrudescimento das
condiçôes graciais, permite a progradaçäo
de corpos arenosos dertáicos na porçäo

de estudos, e fluxos arenosos subaquosos
na porçäo norte.
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Abstract
The ltararé Subgroup contains the more expressive record of lhe glac¡ation that reached
the Parana Basin during the Neopaleozorc. Neår lo the east margin of the basin, in special in the
area between ltu and lndaiatuba (SP), the sedimentary sucession ìs characterized essentially by
glaciomar¡ne depos¡ts representatlve of allernated periods of low and high sea-level.

Eight facies has been ident¡fied: compact diamictite; immature coarse sandstone;
strutureless conglomerate; homogeneous shale; shale w¡th silte-sandstones inlercalations;
rhythmic shale; fine

to

medium sandslones; and sand-argillãceous diamictites. From the

characteristics of the as well as lhis lateral and vertical relalions, four main deposicionais

systems had been interpreted:

subg lac¡al/proglacial

syslem; distal glaciomarine system;

proximal glaciomarine system; and submarine fans system. These deposicional systems are
articulated in in three systems lracts: glacial deposicionaì syslem lract (subglacial/proglacial
system); deep marine dèpos¡cional system tract (distal g¡aciomar¡ne and of submarine fans

systems); proximal marine system tract (prox¡mal glaciomarine system).

lt

does not have

evidences, in the area of stud¡es, of the formation of typically terrestr¡al depos¡c¡onais systems.
The interpreted paìeogeografy of the area takes in consideration a topografically irregular

area, intensely excavated by the successive advances of the glacrer, when the subglacial
deposits were formed. With the retreat of the ice, the sea advances quickly on the depressed

reg¡ons, forming

a great sea water body.

H¡gher areas would serue as source for coarse

sed¡ments and gravìtat¡onal sedimentary flows in a submar¡ne fan system. ln lhe protected areas

of littoral the deposition of rhythm¡c shales occurred. The phase of sea regression as a result of
the glacio-isôstaiic compensation as well as the ¡ntensification of the glacial condit¡ons, allows
the subaquous progradation of deltaic sand bodies in the south portion of the area, and sand
clebrls flows in the north portion of the studied area.
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O reg¡stro geológ¡co... t1ão os modebs

é a fonte prjnc¡pal de daclos

a

respe¡to

de compLÍacjores,
(le climas antigos.

Eyles, 1993, p. 211

1. lntrodução
A

rdeni'iicaçäo

e o estudo de

graciaçÕes antigas é uma tarefa nada
fáci,. Na $ua
complexidade, a fonte dessa dificulclacle
natural é constituída pela litificaçäo dos depósitos,
pela
sua natureza dispersa e fragmentária e peras
arteraçöes geográficas e geomorforógicas
na área
onde esses depósrtos foram gerados. Não
obstante, geórogos experimentacios estão
hoje
convencidos de terem encontrado rnu¡tos
exempros de tirìtos verdacreiros na coruna georóg¡ca
representat¡va, pero menos, dos úrlimos
do¡s birhões de anos. Dessa forma, conseguiram
eres
convencer ao menos arguns cre se's críticos
coregas que suas evidência* e intefpretaçöes
5äo
válidas, espec¡armente naqueras instâncras
em gue tiriros repousam sobre sr-rperfícies poridas
e
estriadas glaciaimenle.
Duranle o finar do carbonífero e o ¡nício do permiäno,
a Erac¡a do paraná fo¡ parco de
uma das mals marcantes glaclações já registradas
no tempo geo)ógrco, e ao certo um dos
mais
dramáticos fenômenos naturais que afetaram
o continerte do Gondvana durante sua histór¡a
(crowell & Frakes, 1975). As causas ê¡gentes
clesse evenfo creixaram como regis{ro centenas
de
metros de secrímentos de inrrinseca natufeza gracigènica,
nos quais se inserem tir¡tos de
alojamenl0, dìamìct¡to' e r¡lmitos com crastos
caid.s, arem de rochas mot.rtÒt)neese pav¡mentos

estr¡ados e/ou por¡dos, preservados tanto
sobre embasamento cr¡starino como sobre

ocorrências sedimentares pretéritas à graciaçäo.
Esta espessa p¡rha sedimentar, sem aparente
organização estratigráfica e com intensa
varia$o faciorógica raterar e verticar, compõe o
Subgrupo ltararé da Bacia do paraná (petrì,
1964; Rocha_Campos, .1967).

se comparado às dema¡s unidades ritoestratigráfrcas presentes
na Bacia do paraná,

o

subgrupo rtararé apresenta uma clas mais variadas
e heterogêneas associações de fácies, com
ambientes depos¡c¡ona¡s abrangencro desde
depósitos não graciais, assim como grac¡ais
terreslres (Rocha-Campos, 1967; Santos et al.,
1996; Vietra, 2003; Tomio, 2004), depósitos
equ¡varentes a ambiènles mârinhos proximais,
de prataforma e de sedimentaçåo marinha
dislal
(Canuto, 1985; Gama Jr. et al., 1992; Santos
ef a1, 1996; Canuto ef al.,2OOl;ïom¡o, 2004).
Esta grande variaçäo faciológica deve-se,
sobretucjo, ao forte conlrole tectônico/se dimentar

imposto pela glaciaçåo então presente

na bacia que, associada ao ciclo
transgressivo/regressivo regislrado durante pareozóico,
o
controrou a variação do níver <io mar
interior cla Bac¡a c,o paraná.
DisseÉação de Mestrado
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reg¡ão centro-reste cio Estado de sáo pauro,
a interprelação fîe um
ambiente glacial para o subgrupo ltararé
é suportada pela ocorrência de rocha moutonnée,
superfÍcies polidas e estr¡adas graciarmente,
e pero registro sedimentar bem preservado gue
incrui tirit0s e diamictitos contenclo crastos facetêdos
e estr¡ados, pavimentos de crasfos
aê+.i-.1^sòr¡
¡'lrquiir arem üe roiireihos e r¡tmitos regurares
contendo crastos caídos (Rocha_campos,
1967; Frakes & crowet, 1969; Rocha-campos
& santos, 1g81; Gravenor & Rocha-campos,
1983; Santos et ar.' 1gg6; sarvett¡, 2001).
Regionaimente, ocorrern espessas cama.as
de
folhelhos' com intercalaÇões clec¡métricas a
mélricas de aren¡tos, comL¡mente inte rcligìta clos
a
fitmitos, e pacotes métricos a decamétricos
de arenitos maciços ou com tênue esrratif¡caçäo,
contendo, por vezes, frâgmentos de rocha
dispersos em sua base e raros crasros caícros.
Pesquisas recentes a respe¡to dos padrões
de sedimenlaçåo do Subgrupo llarare (e.g.
Gravenor & Rocha-campos, 1983; canuto,
19g5; 1993; santos ef ê¿, 1996; canuto
eÍ ar.,2oo1)
perm¡tiram a eraboraçäo de mo.eros que
vêm defiìonstrando que as gereiras que ati'giram
o
nivel do mar na Bac¡a cJo paraná depos¡taram,
durante seu avänço, seqúências de diamictitos
maciços inrerpretados corno tirilos de arojamento.
As deco'entes fases cre recuo graciar foram
acompanhadas por uma concomirante erevaçäo
do níver do mar, quando se crepositaram várras
seqüências de fruxos cre cretritos, areniios, forherhos
e ritmitos. Vários dos embaiamentos que
configuravam a rinha rie costâ de Bacia ric pâianá
(Gravenof & Rûcha campos, .rgg3; santos,
1987; Sanl.s et ar. 1gg2:19g6) foram
entåo preenchidos por águas marinhas (santos,
1gB7;
santos e¿ at ' 1gg2)' ou. artcrnat¡vanìenre. por águas
cre cregero, que permitiram o
eslabelecimen'to ali de um ambienle propício para
a deposição de secJimentos ríÌmicos contendo
clastos caídos.
Na regiåo enrre rlu e rndaialuba, Ëstado de
såo pauro (Figura 1), a sucessão de eventos

acima derineada pode ser reûonhecida de forma
consistente. Nessa regiåo, em parricurar,
dev¡do à proximidade com a borda cra bacia, e,
conseql¡enlemente, com o embãsamenl.
cristalino, é, a um îempo, boa a preservação
de estruturas giacigênicas € romum a ocorrôncia
de fácies raracreríst¡câs de fruxos gravitac¡ona¡s
de massa. A f¡siogrêfia da finha de costa,
interpretada como sèndo câracterizacla por grandes
recorìes, formando baías relalivamentê
proleg¡das (Grâvenor & Rocha-campos,
1gB3; santos e¿ a/,, 19g6), foram, po$s¡vermente,
os

responsáveis pêlo âlto po{encial de preservaçåo
desses seclimentos.
A correta caracterizaÇão dessas fácies, sua inlerpreração
genética e integraçåo com os
modelos pa leogeográficos clisponíveis para essa
regiäo såo de suma importânc¡a para
compreender, de maneira detarhada, quais os principais
s¡stemas deposioionais que estiveram
atuanles na borda da bacia, a ¡nfluêncìa cresta
nos processos sedimentares e sua distribu¡ção
geográf¡ca' Essas ¡nformações, quando
integradas a trabarhos reg,onais, poderão permitir
uma
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caracterizaçåo mais consistente da gênese, evoluçåo
e condicionantes da deposição da
sucessåo glacigênir:a da Bacia do Pananá. Podem,
adicionalmente, ser úteis para a elaboraçåo
de modelos prospectivos pare água subtenânea e hidrocarbonetos.
Desta forma, as asseçöes
notáveis deste trabalho fonam as de uma análise faciológicÍ¡
pormenorizada das rochas
aflorantes na região de ltu-lndaiatuba (Figura 1), estabelecer
um arcabouço estratigráfico mais
refinado pana estas rochas, analisar os processos genéticos
responsáveis por sua origem, e
tentar elaborar um quadro paleogeográfico consistente e
conforme com as informa$es
disponíveis a respeito do cunho do subgrupo ltararé junto
à borda leste da Bacia do pananá.
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I¡guT l' Localização da área de estudos. Notar o contato que delimita o embasamc'to cristalino e a Bacia do
Paraná' O mapa de pontos oom a localização dos aflorrnentor
otu¿øor encontra-se no Anexo I.
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2.'t. Justificativa e Relevância
Denire os prlncipais eventos responsáveis pela gênese
e cÌesenvolvimento de uma bacia
sedimentar, estäo os de caráter tectônico,
em especiar os processos de subsidênciâ e
soerguimento da área cla bacia ou de
suas prox¡midades. No entanto, outros fatores
endógenos' como a circuração cfas águas e a origem,
transporte e cond¡çöes de depos¡çåo ô
redìstribuiçáo da carga secfimentar sãr: de grande
importäncia para a caracterização dos
processos de sedimentaÇão atuantes.
No inter¡or das bacias, a disîdhuição espacial
cfas fácies
sedimentares (esurtantes é, em grande parte, contrôrada
pera relaçåo entre a subsidência,
razäo de lotnecimenlo sedimentar e variaçäo
clo nível relat¡vo do mar.

Muitag caracteríslicas do subrgrupo ltarâré ¡Dtrínsêcas
à gônese do sêu reg¡stro
sed¡menrar säo ainda discutíve¡s, provavermente
como resurtadû da def¡ciência, e, muitas
vezes, da inexistência, de estudos de detaìhe.
A ffeqüente vafiação latefal das suas fácies
comumente dificurta, sobremodo, as tentat¡vas
cre correraçôes regionais e caracrerizaçâo
e
interpretação dos ambientes depos¡cionais
a gue eståo assocjådas. euanto ma¡or a
proximidade com a bordã da bacia,
maior a complexidade destas unidades, já que
a
contigÙìdade do embasamento ìnterlere diretamente
nÒs proùessos cre creposição cres.les
sed¡mentos cre maneira rnLrito particurar. Arém
dos fâtores atuantes

na área da bacia
propr¡amenle dita, os processos sedimentares
e, conseqüenremente, as fácies resurtanles são
também controrados pera fisiografla das regiões
circuncrantes (morforogia periférica, crima,
t¡pos
de rocha e atividacres rectônicas nas áreas fonïes), que
infruencia cìjreramente tanto as âreas
produtoras db seclimentos como o próprio
ambiente deposicional. Deste modo, a análise
de
uma bac¡a deve basear-se não somente em
critérios sedimenrorógicos (i.e., o conreito cre
fácies
e a definição dos ambientes de sed¡mentaçäo,
Anderlon, 1 985; warker, 1gg2a), mas também
¡ncluir uma análise crítica e pormènorizacla
dos processos tectono-estruturais que influenciaram
a bacia sedimentar e todo seu entorno.
A

evorução do conhecimento sobre a georogia
do subgrupo rtåraré, nos seus mais
diversos aspectos, padicuramente no que
tange à eslrar¡gráfia, sed¡menrorogia, caracter¡zação
e varraçäo faciorógica, variaçôes do níver rerativo
do mar, pareontorog¡a etc., dispersos em uma
já volumosa literalura (vide, por exemplo,
Rocha_Campos, 1967; Saad, 1977; Rocha_Campos
&
santos, '1981; canuto, 'lg85; santos, 1gB7; peiri
& souza, 1993; santos ef a/_, 1996; canuto ef
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1997; Pires, 2001) vem reverando, de maneira cacra
vez mais consistente, um quadro

evolut¡vo de grande comprexidacie, cujo entencrimento
ådequado aindâ náo foi atingido.

Particurarmente na região cenrro,este do estado de
såo pauro, a inrerpretaçäo de um
ambiente glac¡al para o subgrupo ltararé é suportada,
substancjalmente, pelâ ocorrêncja de
rocha moutonnée, superfícres poridas e estr¡âdas graciarmente,
e pero registro seclimentar bem
preservado que inclui til¡tos e cliamictitos, por
vezes conlendo clastos facetados e eslriados,
pavimentos de clastos eslriados, além de
folhelhos e ritmitos regulares contenclo clastos caídos
(Rocha-Campos, 1967, Frakes & Crowell, 1969; Santos,
1929, 1987; Rocha_Campos & Santos,
1981; Gravenor & Rocha-campos, 1983; santos ef
at, 19g6; sarvett¡, 200.1). Ëntrelanto,
pesquisas sistemáticas de delalhe que
vêem sendo efetuadâs junto à borda leste cla Bacia
do
Paraná na região de rtu-sarto, nos úft¡mos anos (e.g.
setti, 1998; viviani,2001; sarvetti,2001)
estäo reverando a ocorência de uma grande variedacie
Tac¡orógicâ que está se mostranclo
extremamente útil na identificação e caraclerização
de sistemas cleposicionais glacigènicos
específicos, inseridos nôs clomínios glácio{errêstres
e/ou glácio-múrinhos.

A despeito clo grande ¡nteresse que vèm sendo demonstrado,
tanto por especiar¡stas das
áreas de estratigrafia e georogia graciar (Rocha-campos,
1967; Gravenor & Rocha-campos,
1983; Canuto, 1985; Saad, 1977; Santos, 197A,
ß87; Santos ef a/., 1996; Canuto ef a/_, i997),
cor¡o pelos responsáveis por prospecçóes minera¡s,
em geral voltadas à água subterrânea e
caruäo (Souza Ë¡lho & Slevaux, 1984, 1986; Stevaux
ef a/_, 19BS; Souza F¡lho, .1986), um
entend¡ÛìentÕ adequaclo da relaçáo e gênese clas
diversas fácies sedimentares que oroffem no
subgrupo ltararé, pr¡nc¡parmente nas proximidades com
o embasamento cristar¡no, ainda não
fo¡ alcançado Particularmente entre llu e lnda¡atuba,
não só as relaçóes eslratigráficas entre as
rochas e a sucessão estraligráfica regionar do subgrupo
rtararé não estão bem definidas, como
sua história evorutiva ainda não foi consensuarmente estaberecida.
Diversos trâbarhos
estratigráficos reg¡onais de revantamento e/ou nlapeamenro
georógìco, que incruem a
ilroposta
área de estudo ou arredores (porexempro, Barbosa
& Gomes, 1gsg, soares, 1972; saad, 1977;
Landìn & soares, 1979; Fior¡ & cottas, 1980; so'rza
Firho, 1986; Massori, 19g1; cama Jr. ef a,,
1992; CPRÀ/, 199ga; 1999b; p¡res, 2001), apresentam
diferentes pontos de vista em reraçäo às
¡nterpretações paleoambientais e à correlação enlre as
cliferentes associaçöes faciológicas
presentes na unidade em esrudo, devi.o, sobreludo,
à inexistência de camadas gu¡as, ou a
continuidade raterâr restritâ destas, para serem mapeáveis
a ponto de represen,tarem fonnações
geológicas d¡stintas. Estè fato conduz a concepções
divergentes, e, por vezes, eqLrivocadas, a
respeito das associações cre fácies e das resurtantes
reconstruçöes pareoambientais e
paleogeográficas, as quais' argumas vezes,
incrusive, nåo revam em consideraçäo o fator
dererm¡nanre nâ sedimenraçäo deslas unidades. Esre,
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como as inl0rmações d¡spon¡veis
1á permitem delerminar, atuou cruran'e toda
a evorução
sèclimentar cro subgrupo rtararé
(santos ef a/, .r996; Tomio, 2004),
tendo_a infruênciacro,
portanto' de mocro mais
ou menos constante, porém com caráter
reconheciciamente cícr¡co,
num cont¡nuum de conclições glácio-terestres
e glácio-mar¡nhas.
Recentemente, o esrucio da infruênc¡a
cla varåçäo cfo níver rerat¡vo
cio mar em bac¡as
glâciadas comeÇou a ser
âplicâdo com maior ênfase na análise
da evolução da Bac¡a c/o
Paraná ciuranle os ep¡sódios
de grac¡âção e degraciaçåo, rôf¡nando
os moderos de evoruçåo
paleoambiental do subgrupo
ltararé. (canuto et al.,1gg7;2001;
ïrosdtorf J r.,2oQ2).Estrl¡turås
¡ndicativas c¡e ressedimenráçäo,
descritas nas prox¡midades cJa área
de estucJo, e sugest¡vas cre
infruôncia de correnres de turbidez
episódicas e fruxos de detritos, constituem
também registros
sed¡mentares importanres na
caracter¡zação de sislemas marinhos
e cosreiros (Gama Jr. ef a¿,
1992) com o advento cias pesquisas
envolvendo a èstrat¡gråfia cie seqüêncras
na Bacja cro
Pâraná, e, sobretudo, com a anárise
mais cretarhada da variaçåo vert¡car
e raterar de rácies clo
subgrupo rtararé' in¡c¡ou-se um processo,
até agorâ sem perspectivas cie interrupçåo,
de
avaliação das constanles varÍações
do nÍver do mâr, e da ìdentificaçåo
dos traios de sistemas
que compôem toda a seqüência,
que apresenta visíver tendênc¡a
rransgress¡va ao longö do
Permo-carbon ífero, e que atingiu
seu ápice ciurante o permiano, cujo
registro sedimentar é
representado pela Formaçåo pälârmo
(Mitani ef a/_, 1994).
oulro atrâfivo dessâ regiåo é a
¡rossrbiridâde de exprorar os moderos pareogeográf¡cos
disponíveis pârâ o subgrupo ltararé.
De acordo com reconstruções pa reogeográf¡cas
ma¡'
recentes (Santos ef al., 19S6), geleiras
do lobo Kaokovelci (Frakes & Crowell,
1972), que
residiram nesta área e fruíram
no senrido gerar sE-NW, acrentraram
a Bacia do paraná na forma
de extensões murtirobadas do manto
cre gero de w¡ndhoeck, condicionadas
por depressóes
topográf¡cas em contato com um
maf raso, e controra<ias por recodes
da rinha de cÒsta. Estas
geleiras atuaram intensamènte
no senticfo de fornecer sedimentos ao
mâr epicont¡nental
èstabêlecido no interior da sinécrise
(saad, 'r977; Gama Jr. et ar., 1gg2;santos
ef a,,, 1996),
sendo também responsáveis pela geração
de condiçôes propicias ao retraba,hamento
dos
sedimentos Desta forma, os sedimentos
cârreados pero gero eram crepos¡tacros junto
à margem
da bacia, onde sofriam retrabarhamento
peras águas de degero e eram
redepositados na formá
de corpos arenosos por fruxos densos
no inter¡or da bacia (Gama Jr. et ar.,1gg2;
Eyles ef a/,
1993; Santos et at., 1996; Salvetfi,
200j).
Assim sendo' a orra reste da bacia,
durante o Neopareozóico, é interpretacra
como uma
região costeira de rerevo moderado,
com uma rinha de costa de configuração
irregurar, em cu.ios
recorles se desenvorviam bacias
roca¡s sob a forma de emba¡amentos
arternåciamente
preenchidos por águas
marinhas e de degero grac¡är (Gravenor
& Rocha-campos, 1g83;
orssìrräçaõ aãlrre-straâ;
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canuto, 1985; santos, 1987; 1996; santos e¡ a¿, 1996). pareodecrivè
o
regionar suave (soares,
1974), geralmenre nåo excedendo 1o (saac¡, 1977),
varia
onde apresenta
inclinações maiores em função das variações
'ocarmente,
topográficas do embasamento, do grau

de
subsidêncla d¡ferenc¡al de certas áreas, or-r, aincla, cleviclo
à acumulação de sedimentos trazidos
pelas geleiras e pelas águas de clegelo.

A

part¡r de l.dos os dacros aqui apresentados,
deposição das rochas cro subgrupo rtararé presentes

é

possíver notar que

a

histór¡a da

na þorda da bacia pocie apresentar
características potenc¡armente pecuria[es, principarmente
no que tange à infruôncia das
margens da bacia na secrimentaçäo, e que ainda carecem
de estudos de detalhes. pode,
portanto, contribu¡r de forma efeliva para
o entend¡mento, se näÒ compreto, pero menos ma¡s
coerente com os nìoderos evorutivos interpretados para
estâ porçäo da Bacia do paraná. No
âmbito desta contextura, o objetivo deste traba¡ho, antes
de tentar soll¡cionar todos estes
problemas, é contribuir, âtravés das técnicas
crássicas' de campo e à iuz dos ma¡s atuais
moderos deposicionais, para o merhor entencrimento
da história deposicionar cro subgrupo
Itararé junto à mârgem leste da Bacia do paraná,
entre rtu e rnd¿iatuba, e coraborar com as
tentativas de correlaÇäo das djversas sucessöes que compöem
esta unidade.
A área de estudos serecionada é potenciarmente interessante,
pois vem juntar-se a uma
sequência de mapêamentos previamenre rear¡zados
pero Grupo cie sedimentação Graciar do
lnstituto de Geociências, na regíåo cre safto (viviani,
?^oo1; vivian¡ & Rocha-campos, 2002),
de
Itu (salvetti,2001) e, especificamente, na região oncre
afroram os ritmitos de rtu (setti, 1999),
Estas áreas, contíguas ao jongo a margem reste da
Bacia cro paraná, abrangem, de formá
muito sat¡sfatór¡a, a faixâ de afloramentos cro subgrupo
rtararé junto a borda da bac¡a e
permitem uma visão conjunra e in{egrada
dos processos ari atuantes durante o Neopareozóico.

å2 Õbyeflvos
o

objetivo geral desta pesqu¡sa fo¡ a realizâçäo cle uma
análise faciológica cle delalhe dâs
rochas cro subgrupo rtararé junto à borda reste da
Bacia cro paraná, na região que compreende
os mun¡cípios de rtu, sarto e rndaiatuba (sp Figura
1), no sent¡do
propor
deposicional para

a

-

de

um mociero

área e contribuir para o escrarecimenro de sua comprexa
estratigrafia. Esta
análrse de fácies, bem como quarquer outra anárise pormenorizada,
requer

um modus operandi
próprio, que, auiomalicamente, estaberece
metas secundárias à pesquisa (warker, 1992a).
Portanto, å descriçäo, identif¡cação e ¡nterpretaçåo
das fácies e suas associações, e da hisiór¡a
geológica da sucessäo seciimentar do Subgrupo
¡tararé, no que tange aos processos
glacjgénicos envolvjdos, jncluiu:
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ldent¡f¡caçäo e câracter¡zâçåo dos l¡totipos presentes;

Caracterização e interpretaÇäo faciológica do Subgrupo ltararé no contexto do s¡stema
deposiciÒnal glaciali

o

Elaboraçäo de r¡m modelo faciológico para as associaçöes estudadas, e sua ¡ntegraçåo
em um modelo geral evolutivo;

Ò

Conelaçäo das diversas sucessôes sedimentares ident¡ficadas ao longo de poços e
seçöes, e com outras seções levantadas no Subgrupo ltararé, no sentido de delinear um

arcabouço estrat¡gráfico ma¡s abTangente, que permita a ¡nterpretaçåo de sua h¡stó[ia
geológica.

2.3 M'étødas
A metodologia apl¡cada neste lrabalho baseou-se nas técnicas cláss¡cas da Estratigrafia

e levantamenlo geológico, que podem sêr agrupadâs em dois grandes blocos: trabalhos de
escritório/laboratório e trabalhos de campo. Ambos os blocos são relacionados e
interdependentes.
Os trabalhos de escritór¡o e läboratór¡o incluíram:

'

Esludo das informaçóes bibliográf¡cas existentes para famil¡ar¡zação com os
dados disponíveis å respeito do Subgrupo ltar"aré nå Bacia do Paraná e, em
pâr1¡cular, da regiäo cle ltuilndaiatuba;

Aquisição e ánál¡se dos dados de subsuperfície da área de esludo;
Aquìsição e interpretação de fotograf¡as aéÍeas e imagens de satélite da área de

esiudo e arredores, a frm de se delimitar, a pnon, contatÕs e estruluras das
rochas tanto do embasamento como da bacia;

'

Aquisiçåo e análjse cartográf¡ca das cadas em escala 1:'10.000 â 1:50.000, que
abrangem a área de interesse (FÍgura 1);

"

Tralamento dos dados estratìgráficos e o empilhamento clas seçöes levantadas
em campo,

*

Anál¡ses sedímentológ¡cas para caracterização das amostrâs coletadas,
utilizando-se granulômetro a laser para classificação granulométrica dos
sedimentos;

"

Análise da faciologia presente na área de estudo e integração com modelos
faciológicos pré-existentes;

'

Elaboraçåo de modelos fac¡ológ¡cos e evolLrtivos para a área de esludo;

Dissertação de [,4estrado
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'

integraÇåo

dos dados disponiveis em trabalhos prévios realizados

nas

da borda ieste da Bacia do Paraná;
lnterprelaçåo dos dados oblidos, sob a ót¡ca dos processos glacigênicos

prox¡m¡dades

"

e

evolução sedimentar cle seqiìências deposicionais.

Os trabalhos de campo se basearam nos procedimentos bás¡cos de levanlamento
geológico e eslrat¡gráfico, que incluiram:

'

â despeito das
ltararé, se moslroLr

lvlapeamento geológico de detalhe na escala 1:10.000 que,

rápidas mudanças fâciológicas verificadas no SLrbgrupo
extremamente útil para delimitar corpos Iitológicos

e èntender suas relaçöes

trid¡mensionais. Verifcou-se que o mapeamenlo, em escala adequada, constitui

uma abordagem prática de grande ut¡l¡dade para o entendimento das relaçöes
estratigráficas entre as litofácies e suas associaçöes em áreas limìtadas;

.

Levaniamenlo de seçöes estratigráf¡cas a fim de ¡dent¡ficar e caraclerizar as
fác¡es aflürantes è seu empilhamenlo-

Estâ metodologia clássica tem como princípio a definiçräo básica dos litotipos presentes,

suas relaçöes geométrìcas e ¡nler-relações com outËs unidades, alérn de suas

estrutuTas

sedimentares (Walker, 1992a). O termo fácies aqui empregädo segue a definiçåo frroposla por
Wâlker ('1992ã) e båseãda em Midd¡elon (-1978), e eslabeiece fácies como sendo o conjunto

das caracteríslicas litológ¡cas, sedimentares e orgånicas reconhecidâs nÒ ôampo. As fácies,
agrupâdâs em associaçöes e comparadas aos modelos faciológicos existentes, caracterizam

processos sedimentares próprios

e

inlercambiáveis,

depos¡cionais.
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3" Fundamentação teoriea
3.1" SuÞgrrupa

ltararé: estratigrafia e paleageagrafia

Apesar dos inúmeros trabalhÒs já real¡zados envolvendo a caraclerização dos ambientes
deposicionais, a sucessão de eventos e a evolução paìeogeográfica do Subgrupo ltararé, o
conhecimento acerca da estratigrafìa e dos procêssos que condicionaram a depos¡çäo desses

sedimenlos glaciclást¡cos durante

o

Neopaleozóico da Bac¡a do Paraná parecem ser ainda

insuficienles para gerar o consenso entre os pesquisadores que se dedìcam ao estudo dessa

unidade. Até

o

presente, muitas tental¡vas

de

subdivisåo estratìgráfica mostrarâm-se

incompatíveis com o seu reconhecimento seguro em cãmpo, ou em subsuperfície (Caetåno-

Chang, 1984), sendo que inúmeras proposições

já

foram apresentadas

è

segu¡damente

rejeiladas em lrabalhos subseqúentes.
lnformações a respeito dos padrões de sedimenlação do Subgrupo llararé, envolvendo

sua estratigrafia, descriçäo e caracterìzação de fácies, evoluçåo paleogeográfica e fisiográfica,
paleontologia, cond¡c¡onamenlo geológico etc., encontram-se disponíveis em uma r¡ca e
divers¡ficada b¡bliografia (e.9., Maack, 1946; Martin, 1964; Rocha-Campos, 1967; Daemon &

Quadros, 1970; Tommâsi, 1973; Schneider et al., 1974, Sãad, 1977; Rocha-Campos ef a/.,
1977; Rocha'Campos & Sanlos, 1981; Almeida, '1980; Fulfaro et al., 1982, Gravenor e Rocha-

Campos, 1983; França, 1983; Caetano-Chang, 1984; Canuto, 1985; Säntos, 1987; França,
1987; 1994, Frânça & Fotter, 1988; Massoli, 1991; Gama Jr. et al., 1992, Eyles ef å1, 1993;
Petri e Souza, 1993; Santos ef

al,

1996; fi/lilani, 1997; Canuto ef a/., 1997; Pires, 2001; Tomio,

2004). Näo é escopo dèsta d¡ssertaçäo dlscut¡r porme nor¡zadamente loda a evolugão hìstórica
dos conhecimentos a respeito do Subgrupo ltararé. Desta forma, seråo tratadas aqu¡ somente
as informações relevantes aÒ tema e à área de esludo.

Os sedimentos do Subgrupo ltararé, cuja deposiçåo ¡n¡c¡ou-se durante o Carbonífero
Médio Weslphaliano) e estendeu-se até o Permiano lVÌédio (Kunguriano, Daemon & Quadros,
'1970; Daemon, 1974, Pelti & Souzâ, 1993; Eyles ef

a/,

1993

-

Figura 2), constituem uma das

mais expressìvas unidades da Bacla do Paraná, com espessura supérior â 1000m (França &
Potter, 1988; Santos, '1996; Santos ef a/, 1996). No Ëstado de São Paulo, esta un¡dade aflora
em toda å extensäo da borda leste da batia, nos limites com as unidades pré-cambrianas que

compöem

os

domínios Tocanl¡ns

e

l\ilant¡queira (CPRM,

200'l). Na área de

estudo,

especif¡camente, recobre tanto rochâs metamórficas de baixo grau do Grupo Säo Roque
(Almeida et al., 1977: Schobbenhaus et al. 1984, CPRM, 2001) como graniios e granitóides da
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Provincìa Tocantins (CPRM, 2001). ConstituÍ, ali, a unidade basal da Bacia do Paraná, sendo

composta pr¡ncipalmente por aren¡tos, s¡ltitos, folhelhos, d¡amictitos
fossrlífero, no geral, inclui microfósseis

como de vermiformes e artrópodes

-

e

e

r¡tmitos. O conteúdo

invedebrados, âlém de icnofósseis (interpretados

Petri & Souza, 1993). l\¡acrofósse¡s såo relat¡vamente

raros e mal conhecidos ern relaçäo à sua taxonomia e posiçåo estratigráficå. O mesmo se
apl¡ca ao estudo palinológico, que muitas vezes esbara na problemática da determinaçåo da
idade e das correlaçöes estratigráficas (Amaraì, 2000).

Desde os prime¡ros trabalhos sobre o Grupo Tubaräo, que remontam ao início dÒ século

já se ev¡denciavam vários problemas envolvendo as
tentativas de subdivisão l¡toestrat¡gráfica do ltararé, devido, principalrrìente, à ausência de
camadas guias, e a extrema variaçåo làleral e vertical de fácies que esta unidade exibe,
passâdo (por exemplo White, 1908),

impedindo, desta forma,

o

estalrelecimenlo de conelaçðes estratigráficas consislentes em

âmbito regional. Tal fato fica evidente quando se verifica, por exemplo, a subdiv¡såo
litoestrat¡gráfica proposta por Schneider et al. (1974), somente reconhec¡da parcialmente nos
estados de Santa Catarina e sul do Paraná. No Estado de Säo Paulo, ainda näo foi possível

promover a ¡ndividualizaÇão de unidades mapeáveis e/ou correlatas às do sul do país, e a
compreensäo exata da inter-relaçäo entre as diversas associaçóes faciológicas. Confusöes

dessa espécie såo devrclas à ampla diversidade de sistemas deposrcionaìs que esl¡verãm
conconritänteme¡rte ât¡vos, e aos complexos processos sedimentares que atualaff no ambienle
glacial que influenciou esla sedimÊntaçåo.

lnúmeros trabalhos já forãm realizados na tentativa de se compreender a distrìbuiçåo
espacial e a gênese destes sedimentos (part¡ndo de Gordon

¡.,

1947 e passando por irabafhos

clássicos como o de Barlcosa & Almeida, 1949; Petri, 1964; Rocha-Campos, 1967; RochaCampos

et

al., 1977, Saad, 1977; Gama Jr. et al., 1982; Gravenor & Rocha-Campos, 1983;

França, 1987; FrânÇa & Potter, 1988) sem, no entanto, chegarem a concìusöes que pudêssem
ser aplicáveis, se nâo a toda a bacÌa, pelo menos no setor paul¡sta da Bacia do Paraná.

Esta situação se torna ainda mais crítìca no momento em que se änâlisåm os processo$

sedimenlares atuantes em áreas s¡tuadas

1r-rnto

às bordâs dâ btcia, onde as inlerferências de

interualos de quiescència e dìãstrofismo 'afetaram o sítio deposicir:nal de forma ma¡s d¡retúì e
inser¡ram complèx¡dades ad¡c¡onåis à faciologiâ e à esfratigrafia da bacia, e podem ser melhor
reconhecìdos e âvåliados. Sucede, ainda, que a complexidade dos sistemas deposicionais e
suas inter-reìações aumentam devido à maior ou menor proximidade do gelo em relaçäo ao mal

intemo

à

bacìa, assim como ao desenvolvimènto e preservaçäo até mesmo de eslrutulaå

subglaciais provavelmente ten'estres (como vales em U na regiäo de Jundiaí
1959; pavimentos estriados e polrdos em ltu

-

Martin ef 41,

Salvetti,2001; rochas mouto¿¡rée em Salto
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Rocha-Campos, 1967; Santos ef a/., 1996; Viviani & RochalOampos, 2OO2). A margem da bacia
é, também, uma região muito mais sensível à variaçåo relativa do nível do mar, sendo possível

ali identificar as associações de fácies características dos tratos de sistemas em bacias
glaciadas (Canuto et al,2OO1)

Devoniano infer¡or 360 Ma

Viseano inferior 330 Ma.

Legenda

€"?
[.,rt
...r
o_N

^
+

Mantos de
gslo
Orogênese
Cinlurão orogônico

ïlitos
Polo sul

B

Figura 2. A. Mapa paleogeográfico do Gondvana no Devoniano inferior, Viseano inferior e Wesþhaliano inferior.
As bacias permo-carbonlferas estão numcradas de I a 9 (legenda em B). B. Quadro estratigráfico mostrando a idade
dos prurcipais depósitos glacigênicos nas bacias do Gondvana (localização das bacias em A). Idades baseadas em
Daemon & Quadros, 1970; Daemon ,1974 e Veevers & Powell, 1987. Modifrcado de Eyles et al.,1993.
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A revisåo da l¡teratura permite ver¡f¡car que, na região entre ltu e lndaiatuba (Figura

1),

as informaçöes geológicas e estrat¡gráficas a respeito do Subgrupo ltararé såo fragmentánas,
carecendo de um quadro geológico que as inlegre de maneira coerente. Destas, a maior¡a
refere-se às clássicas ocorrências de rocha moutonnée e varvitos, ou, menos especificamente,

a situações aplicáveis a todo o Subgrupo ltararé (e.9. Almeida, 1948; Rocha-Campos, 1967;
Saad, 1977; Santos, 1979; Rocha-Campos & Sundaram, 1981; Rocha-Campos ef al., 1981
1988; Santos et al., 1996 Setti, 1999; Salvetti, 2001; Viviani e Rocha-Campos, 2OO2). Da
,

mesma forma, os mapeamentos realizados nos arredores da área de estudo (DNPM, 1979;
Souza Filho, 1986; CPRM, 1 999a; 1999b; Pires, 2001) cjiscutem, de maneira muito localizada,

e, mesmo assim, generalizada do ponto de v¡sta sed¡mentológ¡co, a origem dos sedimentos
e/ou a evolução paleogeográfica da glactaçäo gondvânica registrada no Subgrupo ltararé.
Tendo em vista sua proximidade com a borda leste da Bac¡a do Paraná, na regiäo de ltu
essas rochas são trad¡c¡onalmente consideradas representanles da porção basal do Subgrupo

Itararé (Rochâ-Campos, 1967; Frakes

&

Crowell, 1969; Saad, 1977; Santos, 1979). As

interpretações das idades desses estrátos através de anál¡ses palinológtcas, no entanlo, têm se

mostrado contrad¡tórias, indicando ora correlaçöes com intervalos bioestratigráficos mais
antigos do Subgrupo ltararé (Carbonífero; Daemon & Quadros, 1970; Daemon, 1974; Longhim,
2003), ora mars jovens (Perm¡ano; Lima ei a/., 1983; Dino et al.,1987), enquanto que irabalhos
recentes de levantamentos eslraiigráficos posicionam estå porçäo clo ltararé entre o ¡ntervalo
médio (Souzâ Fìlho, 1986) e o topo da sucessåo (Massoli, 1991).

É er¡iclente, no entanto, a influência glácio-marinha na gênese de grande parle desses
sedimentos. Pirès

& Petrj (1993), por exemplo, com base na esträtigrafia de

seqüências,

consideram o ltararé, juntamenle com as formações Taluí, lrati e Corumbataí, como sendo
formado em ambiente marinho franco, ao contrár¡o das formaçöes Aquidauana (no conceito de

Pires

&

Petr¡s, 1993), Pirambóia

e

Botucatu, essencialmente continenlais. Com efeilo, um

quadro que vem se tÒmando cada vez mais cons¡stente é o de que o Subgrupo ltararé seria o
produto da associaçäo entre a glacìação e o grande ciclo transgressivo neopaleozóico (Santos

ef at, 1996), cujo reg¡slro indica a passagem progressiva de sedimentos mãrinhos costeiros e
delláicos a depósitos essenciaìmente màrinhos, culr¡inando na sedimentação típica de mar âlto,

já nas formaçöes Palermo e Tatuí (Petri & Souza, 1993; Canuto, 1997). Apesar dessa intensa
influência marinha, såo inegáveis as evidências de influência glacial direta, registradas desde a

base até o topo do llararé (Santos ef a/., 1996; Tomio, 2004), as quais, no entåntÒ, no Estado
de Säo Paulo, restr¡ngem-se à faixa leste de afloramentÒs dâ unidade (Eyles ef al , 1993),

Um dos modelos deposicionais propostos e dìsponíveis na l¡telatura sugere que as
geleiras que ating¡ram essa porção da t¡acia (tãnto as correnles de gelo do Manto de Gelo de
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natureza na Ausìrál¡a, Argentina, Brasil, Boiiv¡â, Aráb¡a Saudila e Omå (Levell ef a/., '1988;
França & Potter, 1991 ; Eyles

De fato,

o

e¿

ä/,, 1993).

ambiente glacial

é um dos mais ricos em diversidade de sislemas

deposicionais associados, e é o único que propicia a açåo conjunta de água liqr"rida e gelo,
ianto nos processos erosivos quanto nos processos relacionado$ ao transpÒüe e sedimentaçåo
(Ashley, 1985). A ocorrência de glaciaçäo em áreôs cont¡nentais cria uma grancle vâriedade de
ambientes deposicionais associados, ligados à dinåmica de deslocamento do gelo (processos
subglaciars

e

supraglacia¡s)

e à formação de sistemas deposicionais

(flúv¡o-glac¡al, glacio"

lacustre, glacio-marinho, etc.) a frente da gele¡ra ou em áreas adjacentes, relacionados com âs
águas de degelo (Eyles & Eyles, 1992). Isto possibilita uma grande cliversidade de processos e,
conseqüentemente, de produtos sedimenlares clistintos e inter-relacionaclos, já que as geleiras

agem no sentido cle fornecer grandes volumes de sedimentos, distribuídos heterogeneamenle

em cada um dos sistemas deposicionais existentes, e retrabalhados por processos mu¡las
vezes näo-glac¡ais (Eyles & Eyles, 1992; Eyles, 1993).

Desta forma, não se pode ler em mente, por exemplo, que a associaçåo de fácies
predominante nesse ambiente seja composta apenas por ¿//s (ou seu equ¡valente l¡t¡ficâdo,
f,Tifos), ou seja, cliam¡ctitos, compostos por clastos de dimensôes variadas

e imersos em malriz,

transporlados e depositados dl,!:elanqnle- (grifo meu) pela açåo do gelo (Eyles e¿ â1, 19831

Shaw, 1985; Eyles, 1993). Pelo contrá¡"io,

a

existência de vários processos sedimentares

at ando concomitanfemente acaba por gerar, como prodl"rto, sedimenlos de natureza variada
em íntima associaçåo de fácies. Assim, é comum que uma sucessåo de fácìes glacigên¡cas
apresente-se associada a sed¡mentos fluv¡ais, lacustres, costeiros, e a fluxos gravitacionais de
massa (Benn & Evans, 1998).
Ass¡m, pâra se reconhecer os s/sfer?as deposicionais g/ac/a/s (Eyles & Eyles, 1S92), ou
seja, os s¡stemas doposicionåis presentes no amb¡entè glac¡al (incluindô-se aqui os åmb¡entes

com franca influênc¡a glâcial, como

o

glácio-marinho), deve-se, prime¡ro, identificar as

assembléias dìstintas de fácies geneticamente relac¡onadas (associação de fácies

-

Walker,

1992a) que, quando comparadas aos modelos deposicionais existentes, devem permitir o
reconhecìmento, â um tempo, dos principa¡s agentes

at antes na deposiçäo desses sedimentos

(processos depos¡ciona¡s) e os pr¡nc¡pa¡s elementos paleogeográficos de uma bacia.
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stsrEMAs DEposlctoNAts cLActAts

Como exposto anter¡ormente, o ambiente glacial é o único capaz de combinar o gelo e a

água líqu¡da nos processos de erosão, transporte e deposiçåo. A imporiância de cada um se
modifica de acordo com a proximidade da geleira e sua influência (Ashley, 1985). Com base na
predominância dos processos erosivos e depos¡cionals existentes no ambiente glacial, Eyles &

Eyles (1992), dividiram-no em duas categorias principa¡s, sendo a primeira dominada
essencialmente pelos processos glácio-terrestres, e a segunda pelos processos marinhos
influenciados pelo ambiente glacial (glacially-influenced marine depositional sysfern, no conceilo

de Eyles et al., 1985

-

Figura 3). No entanto, é importante também deslacar os processos

erosivos, responsáveis pela gênese de estruturas características do ambiente glacial, sem as
quais, muitas vezes, a interpreteçåo desse amb¡enle se torna impraticável.

6. Cânais submarinos

I'igura 3. Plincipais

ststemas deposicionds glltcio{urcsh cs (krpo)
associações cle läcies. Modificacla dc I'iyles, 1993.
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Erosão e transporie glacial
As geleìras são os agentes naturais de erosäo e de transporte de carga sedimentar mais
eficientes do planeta. Elas iêm a câpacÌdade de erodlr o substralo sobre a qual se deslocam,
inôorporar grande quantidade de detritos e fragmentos de rocha de dimensões variadas (desde

argila e s¡lte até matacöes

-

Benn

& Evans, 1998; Rocha-Campos & Santos, 2000), e

de

lransportá-los por grandes distâncias, às vezes até a muìtos quìlômetros cja área fonte.
Os processos de erosåo glac¡al sfíblu serso oôorTem sob as massas de gelo e em suås
margens e são, podanto, de franco caráter subglacial. Såo três os principais mecanjsmos de
erosåo glacial: abrasão, remoÇão e ação da água rle rJege/o (Bennet & Glasser, 1996; RochaCampos & Santos,2000). A abrâsåo correspondô ao desgaste do substrato no qual a gele¡ra se

desloca pela äçåo de desbaste produz¡do pelas partículas incorporadas pelo gelo. A maior orr
menor eficiência da abrasäo va¡ depender da pressão exerc¡da pela partícula rochosa sobre o
assoalho, da velocidade do movimento do gelo e da d¡sponibilidäde de fragmentos em sua båse
(Bennet & Glasser, 1996; Rocha-Carnpos & Santos, 2000). ,A abrasão pocle estar relacìonacja a
outros dois processos: estriamento (stiation) e polimento (polishing). O primeiro relaciona-se à

formaçäo de sulcos (estrias) paralelos em uma supeffície, pela passagem cle partículas e
clastos canegados pe!{r gelo. Já o termô polimento referÊ-se à redução da rugos¡dade da
superfÍcie da rochå pela eliminaçäo, em pequena escala, de suas protuberâncìas (Benn &
Evans, 1998).

O processo de remoçåo (pluck¡ng ou quarrying) consiste na retirâda de fragmentos
Tochosos maiores do que 1 cm pelo gelo. Estè processo está associado à ocorrênc¡a de fraturas

ou

descontinuidades

nas rochas do substrato, que podem corresponder

a

estruturas

previamente existentes ou a descontinuidades formadas subglacialmente pelo alívio da pressåo
causada pela erosåÒ glacial (Rocha-Câmpos & Santos,2000). De rnodo gèral, tanto a abra$ão
quanto a remoção, apesar de conceitualmente díspares, possuem estág¡os comuns, que atuam

em escalas diferencradas: 1. fraturamento da roôha, em que os fragmentos säo partidos

e

separados da rocha original; 2. ret¡rada (evacuafion), onde os fragmenlos säo incorporados pelo
gelo e removidos de sua posiçäo origìnal; e 3. f¡arspo/fè, em que os detritos såo carreados pela
geleira ou pelas águas subglaciais (Benn & Ëvans, 1998).

O terceiro agente de erosäo em amb¡entes glaciais é a água corrente de degelo
(melh/vater), que erode o substrato mecanicamente, de maneira semelhante aos processos
fluviais, ou quimicamente, por d¡ssoluçäo. A ação abras¡va da água de degelo provém do
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¡mpacto de partículas e clastos lransportaclos sobre a superfície das rochas, dentro de canajs e

cavidades subglaciais, e pelo processo de cavitaçãot (Rocha-Campos & Santos, 2000).

Os processos de djssolução quÍmica, apesar cle serem menos importantes devido às
condiçöes de clima frio e árido (Bennet & Glasser, 1996), ocorrem grâças ao estado insaturado
das soluçöes aquosas, à dispon¡b¡l¡dade de grande qr"rantidade cle parlículas finas (aumentando

a superfície relativa de reaçäo disponível) e à m¿ior solubilidade do dióxido de carbono

em

baixas temperaturas (Bennet & Glasser, 199ô, Rocha-Campos & Santos, 2000).
No entanto, lodos os processos de erosåo glacial dependem de um fator fís¡co relevante:

o reg¡me térmico basal da geleira, ou seja, a temperatura da interface gelo/substrato (Bennel &
Glasser, 1996). Quando a temperalura cla bâse clo gelo é muito ba¡xa (base fria), predomina o
congelamento e a fixaçåo do gelo no sub$lrato. Não há, portanto, a formaçäo cle água de
degelo. O deslocamento da geleira é lenio ê ocorrerá apenas clÈvido à deformaçáo do gelo, Por
outro lado, quando a geleira possui base quente (bâsô úfiìidâ), é produzida água de degelo em
abundância, mantendo as gelerr¿ìs clesligaclas do assoalho sobre o qual se assentam. A grande
quantidadô de água presente age como lub¡'if¡cante dù substrato e propicia o deslocämer'ìto

basal da gele¡ra por deslizamento, permitindo, conseqüentemenle, a açåo dos processos de
abrasäo e remoçåo glacial (Rocha-Campos & Santos, 2000).

A erosão

gl¿¡cial pÐde gerar um grande número

de feições típicas, clependenclo do$
renômenos aiuanles e do comporlârnento reológ¡co clo substrato sobre o qual a geleira se
assenta. Estas fe¡ções incluerTì estr¡as e sulùos, fraturas de flicçäo (frict¡Õn cmcks), fraturas em
cTescente (crescenflc fractures) e sulcos em cTescente (crescentic aouges). Formas de terrêno

moldadas pela abrasão glacial também podem ser geradas, incluindo vales glac¡ais e formas
alongadas moldadas (estrurturas do t¡po dorso de bale¡a - whale back - e rochas moutonnées *
Figura 4). Ëmbora a preseruaçåo dessas estruturas ocorra com maior facilidade em substratos

consolidados (rochas duras), algumâs dèlas podem também se foùnar em substralos
ìnconsolidados (Rocha-Campos ef a/., 1999; Rocha-Campos & Santos, 2000; Trosdtorf Jr.,
2002; Tomio, 2004).

Depósitos glaciais

A ocorrência de grandes massas de gelo recobr¡ndo áreas continentais acaba por gerar
uma ampla associaçäo de sistemas deposic¡ona¡s, ¡ntimamente relacionados. Esles sistemas
podem ser diretamente ¡nfluenciados pelas gele¡ras e ocorrer em conlato com o gelo (depósitos
subglaciais

& Iivan¡.

e de frente de

geleira) ou no seu entorno, como também afelar reg¡öes mais

1998).
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afastadas, sobretudo devido

a açåo das águas de degelo e de

icebe4gs (depósitos flúvio-

glaciais, glácio-lacustres ou glácio-marinhos, por exemplo).

Figura 4. Rocha nþutonnée om Salto (localização do alÌrramento indicada no mapa), com feiçõcs dc

abrasão

(estrias) e polimenb. lJm destaque (tracejado vermelho), tilitos de alojamento rccobrindo a supcrficic do gr.a¡ito. O
senticlo estimado do tlcslo<;amento do gelo (seta ver'de) é para NW (Almeida, 1948; Iìocha-Campos, 1967; Rocha-

Campos,2(Ð0).

Um dos depósitos típicos de áreas glaciadas são os tititos. Constituem depósitos
descontínuos e pouco espessos de sedimentos bem compactados, mal selecionados, formados
por matriz variada (argilosa, siltosa ou arenosa) e contendo fragmentos rochosos dispersos

caoticamente, de dimensöes variadas (de grânulos a seixos), de aspecto muito semethante a
brechas tectônicas ou diamictitos formados em fluxos gnavitacionais densos. Por esse motivo,

tilitos såo de difícil reconhecimento, o que causa, por vezes, confusöes e interpretaçöes
errôneas a respeito de ambientes glaciais. Já alertava Wegener (1929 apud Eyles, 1gg3) que
"deve-se usar de muita precauçåo para com tilitos; muitos conespondem a apenas
conglomerados pseudoglaciais e não podem ser considerados evidências seguras de climas
glaciais'2. O principal processo formador de tilitos verdadeiros (i.e., diamictitos cujos
t Wegener (1929 apud Eyles,
I 993)

f<ri, inclusive, o primeiro a critica¡ o uso indiscriminado do termo tilito
para quaisquer conglomerados, cuja gênese não estivcsse ligada diretamentc a processos glaciais. Posteriormente,
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componentes foram comprovadamente transportados

e depositados pela ação do gelo),

segundo Benn & Evans (1998) é o de alojamento subglacial.
Tilitos de alojamento subglacial são formados pela deposiçåo e compactação de detritos
glaciais tnansportados na base de geleira em deslizamento sobre um substrato rígido ou semi-

rígido (Dreimanis, 1989, 1990; Benn & Evans, 1998), em contato discordante (Figura S). Este
processo ocorre devido ao retardamento friccional de detritos contidos pelo gelo e liberados a
partir da base de geleiras em movimento. A liberação dos detritos se dá pelo denetimento, sob
pressåo, durante o deslizamento do gelo (Rocha-Campos & Santos, 2O0O). Taxas de deposição
de tilitos de alojamento raramente atingem 10 cm por ano. O processo resulta no acúmulo de

sedimentos supercompactados, näo inteiramente maciços, muitas vezes intercalados com
depósitos acanaladob, e por vezes deformados, de águas de degelo. É comum, nesses
depósitos, a presença de clastos estriados, facetados, e no formato de feno de engomar ou de
bala (bullet shaped¡.

Figura 5. A. Contato entre o embasamerito cristalino (frlitos) com tilito de alojamento (localização do afloramento

no mapa). B. Tilito de alojamento preenchendo cavidades e irregularidades do embasamento, C. o
embasamento enconta-se estriado e polido (estrias paralelas a direção da lapiieira). Notar conce¡tração de clastos
junto ao contato com o tilito.
indicada

Flint e¡ al. (1960) e Eyles et al. (1983) adotam o tçrmo descritivo diamictito para rochas mal-selecionadas terrlgenas
não-calcáreas, mantendo o termo

tilito pæarochas comprovadamsnte glacig&ricas.
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Diamictitos com franca or¡gem glac¡al podem ser gerados também por depos¡çâo
gravitac¡onal (Benn & Evans, 1998) ou a partir de água de degelo (meltout wafe4. o pr¡meiro
(deb¿'s release) ocoffe em cavidades subglâciais. Os detritos glaciais carreados pelo gelo såo

lançados nessas cavidades devido ao alívio da pressáo na basð da geleira e à ma¡or taxa clÕ
derretimento do gelo. Já a água de degelo atua no sentido de retrabalhar os seclimenlos

previamente depos¡tados, desesiabilizando-os e ressedimentanclo-os na forma de fluxos de
detritos, A água de degelo pode ter origem subglacial, ou ser proveniente do clerretimento clo
gelo, retrabâlhando o material liberado quando a gele¡ra cessa seu movimento e clescarrega, t?
s/u, sua carga sed¡mentar (Rocha-Campos & Santos, 2000).

Outro depós¡to típico de ambientes glacia¡s são as mora¡nas, que representam a
expressão modológica do acúmulo de cletritos em áreas adjacentes a geleiras e säo,
geralmente, classificadas de acordo com sua posição em relagäo ao gelo, seu estado cle
atividade (associadas a geleiras ativas oLr passivas) e seu processo cle formação (Tomio,2004).
const¡tuem, de maneira genérica, cristâs arqueadas de detntos glaciais, que acompanham a
margem frontal/lateral da geleira (Roôha-campos & santos, 2000). Mora¡nas såo muito comuns

no registro das glaciaçöes pleistocênicas, mas raras em depósitos glaciais antrgos frosdtorf
h., 2002 Tomio, 2004). outras feições glac¡a¡s podem aincla oconer, como druml¡ns è eske/.s,
comuns no regisiro de glaciaçöes recentes, mas de baixo potencial de preseruação no regisiro
geÒlóg¡co.

De pósito s fl úv i o-g I ac i a is e g lác¡o^/acasfres

As águas cle degelo carregâm uma

quânticJade enonne cle sed¡mentos

a

part¡r das

margens da geleira em direção as regiöes proglacia¡s, transportando,os e redeposjtando-os em
diversos ambienles, jncluindo os fluviais, lacustres e glácio-marinhos (sñìith, 1985). Rios e
lagos, inclusive, såo algumas das feiçóes mais comuns em regiöes afetadas pela açåo glacial.
Ambos se formam como resultado do escoamenlo da água de degelo proveniente de geleiras
que terminam em ambÍente terrèslre, sejam elas de vale ou conlinentais. correntes de água de

degelo podem se formar dentro ou sobre as geleiras, porém com menor capaciclac¡e de
remoçäo e deposiçäo de sedimentos do que as águas subglaciais (Rocha-campos & santos,
2000). A água gerada drena o subslrato, erod¡ndo, incorporando, transportando e depositando
sèd¡mentos sob ou além das margens da geleira, em planÍcies de lavagem próglac¡al (outwash
plain ou sanduf, onde se forma um s¡stema tipicamente entrelaçado (bmided).

Os processos de sed¡mentäçäo que entäo ocorrem såo os típicos dess€ tipo

de
amb¡enle, influenc¡ados apenas pela proximidade do gelo, e pela variação sazonal da descarga
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gelerras dè maré ou paredes de gelo na orla da praia (Broclzikowski & Van Loon, 1991). Em
cada caso, formam-se complexos s¡stemas deposicionais marinhos em um ambiente mu¡ro
dinâm¡co, dominado essencialmente por processos cle alta energ¡a (vide Figura 6). Associaçöes

de fác¡es com bruscas varÍações Iaterais e ved¡cäis, corpos com geometrias inegulares e uma
variedade de fácies sedimentãres såo típicas desse ambiente. Ao contrário clo que se possa

imaginar, no enlanto,

o

potenc¡al

de preservação de depós¡tos tip¡camente glaciais

em

ambientes glácio-mar¡nhos com conlato de gele¡ra (proximais) é relativamente reduzido, devido
à deformaçåo destes depósitos por novos avanços clo_ gelo, ressedimenlação em águas
profundas por processos de fluxos grav¡tacionais cle massa, ou ainda pelo retrabalhamento por
corpos deltá¡cos progradântes ou por processos mar¡nhos costeiros (visser & Loock, 1987;
Eyles, 1993).

Muitos dos modelos clisponíveis na literatura sobre sed¡mentaçåo glácio-marinha, e
murtas das interpretaçöes aplìcadas a depósitos glácio-marinhos antjgos, derivam de estudos
rèalizados no sistema glacial da Antártica. Apesår desse sistemä glacial ser, atualmente, o ma¡s
desenvolvido de todo o globo, ele näo é ideal para ser aplicaclo, sem restnçöes, aos modelos
glác¡o-marinhos, pois: (a) näo

é comum a ocorência de grancles descargas de águas de

degelo, o que resulta na ausência ou menor ocorência de fácies tipicas desse processo; (b) a

margem conlinental antártica onde os sed¡menlos glácro-marinhos são depositados é muito
profunda, irregular, e oposla, quanlo à d¡reçäo do mergulho, a outra fïargem glaciada atual; e
(c) nåo so tem certeza, aindã, då idåde prec¡sa e da extensåo desså glaciåção (Molnia, .1993),
Desta forma, os modelos glácio-marinhos antárticos são relativamente l¡mitaclos em relação à

variedade de fácies glácio-marinhas

e

suas características, além de näo discutirem os

processos de retrabalhamento sedimentar ali åtuantes, em relaçåo aos modelos baseados em
oulras regiöes, como o Golfo do Alasca, por exemplo (Molnia, 1983).

Desta formâ, dève-se ter sempre alguma caulela ao se referir a seclimentos gláciomar¡nhos, principalmente de depósitos antigos. Esse cuidado merece a¡ncla mais clestaque se

levarmos em conta que

os sistemas

deposìc¡onais rnarinhos não-glaciais pociem gerar

associaçöes faciológ¡cas semelhantes

às

presentes

no

ambiente glácio-marinho

(Schermerhorn, 1974; Anderson, 1983; Ëyles, 1993).

Outra poss¡b¡lidade, atnda, é que

a

influênc¡a glac¡al se dê de maneira indireta no

ambiente marinho, o que va¡ depender da proximidade da margem da geleira em relaçäo à linha
de costa. D¡sso resulla a possibilidade de oconer, no sìstema glácio-marinho, uma va¡açäo dos

processos sedimentares atuantes, que podem ser dominados essencialmente por processos
glaciais (ambiente proximal - ice proxima|) ou por processos marinhos típicos (ambiente d¡stal

-

ice drbfa4. Uma simples ciivisão do âmbienle glácio-mannho (Figura B), proposta por Ëyles &
-òissõ-rt"caõ
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Eyles (1992)' distingue as condíções
marinhas costeiras proximais
das marinhas distais, de
plataforma e de fiordes'
Este último, também crassificado
como sistema grácio-estuarino,
não é
abordado neste volume'
Para mais informações sobre o
tema, ver syvitsk y et ar., 1gg7;
& Van Loon, 1991; Eytes & Eytes,
1992; Eytes, 1993; Rocha_Campos
& Sanros,

;;:=,*"rrki

variaçöes climáticas regionais
também exercem um importante
controre na deposição
de sedimentos glácio-marinhos,
pois são elas que ditam
as quantidades de água de degelo
geradas junto às geleiras
e que acabam por atingir o ambiente
marinho. Mares temperados, por
exemplo' receberão gnandes volumes
de águas de degero, que carregam
sedimentos
diretamente para o ambiente
costeiro (vide Figura 3), ao
contrário dos ambientes de
crima
glaciar mais severo, como
as áreas porares, em que o vorume
de água de degero é
relativamente menor (Eyles
& Eyles, 1992). Fica evidente, desta
forma, que a maior espessura
de sedimentos glácio-marinhos
depositados, e, portanto, com
maior chance de preservação
no
é justamente a de mares temperados
(Anderson & Ashley, 1991;
Eyres &
art::ïrïlógico'

. Dominodo por processos glociois;
r.Deposiçoo ropido e ressedlmentoçÕo
de
depósilos de óguos cte degelo
ili",,.t
cotoo de lcebergs em boncos de"
morenos

e leques sub-oquosos

.

j

de deformoçoo subglociol;
leiÇöes
o AssoctoÇoo e geometrio
de fócies
complexos,

¡ Dominodo por processos morinhos;

o

lnfluêncio gtociot timitodo o
OepOiios

ro¡n out, co¡renies de moleriol Oe
em
suspensoo, vorioçóo do nível
,.foftuo lä
mor e processos de ressedimenioçoo.

Região costeira

Talude continental

Planície abissal

Figum E. Dif-erenciação

rJos

ambientes gráoio-mannhos. Modificada
de tryres & Eyrcs, 1992
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Sisfema de posic i o n a t g t ác io _rna ri n
h o p rcx i ma t
Este sistema deposicional ocone com
gelo diretamente em contato
com o mar. Assim,
os fluxos de água de degelo e outros
fluxos gravitacionais de masse a parrir
do ambiente graciar
penetnam diretamente no
corpo de água marinho, sem sofrer
retrabathamento peros processos
fluvio-glaciais subaéreos' Do mesmo
modo, a oconência de iceôe4gs nesse
ambiente é muito
comum' já que a fragmentação
do gelo se dá diretamente em contato
com o mar (Brodzikowski
& Van Loon, 199r)' Nessas condiçöes,
o gelo pode até avençar bacia adentro,
atenado ou na
forma de gelo flutuante' Nesta circunstância,
a maior parte dos sedimentos transportados
na
base da geleira é depositada principalmente
na zona de atenamento, sendo
menos expressivos
os sedimentos liberados na plataforma
continentral (Figura g).

L

I

Diomictito

glócio-morinho

I

riil ¿"
olojomento

I

leque

Figura

9' Processos e depósitos associados a plataforma
de gelo marinho. A existârcia de
permite o crescimenro da plataform"
um ponto de ancoragem
;
neve; b)
durante o avanço prévio dä
e
depósitos
de teque formados
""urn;ìuçd;;;Ä
À;i*"*lióäjçao p-.,oø'o,u,Á-ffii
gravitacional de massa;
rormado por fluxo
rttauámum""it
velocidade relativa do fluxá
"¡ dr g"il. M;Ã?;ãuiuä*.'.:¿imentos pJ, "ã.r"nt", marrtimas. Setas horizontais indicam
¿" no"r,a-campos & santos 2000.
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Quando não há a formação de gelo flutuante,
a geleira tende a avançar mar adentro,
mas sendo fortemente influenciada pela
maré local (geleira de maré
tidewater gracie),o que
impede' deste modo, a formação
de plataforma de gero flutuante. Nesses
avanços, a gereira
forma bancos de morainas subaquáticas
(Eyles & Eyles, 1gg2),que podem
ser deformadas,
gualquer outro depósito proximal, por
avanços ulteriores do geto, pela passagem
"omo
de
íceberys ou pelas descargas de
águas de degelo mais densas contendo
grandes quantidades
de sedimentos finos e arenosos (Figuras
6 e 10). Estas águas de degelo, fomecidas
em
descargas sazoneis' depositam junto
à mergem do gelo cascalhos e outros sedimentos

-

Dissertação de Mestrado
2005

28

Sistemas depÕsic¡ona¡s e paleogeografia do Subgrupo ltararé...

Rodrigo Artur perjno Satvett¡

grossos, na forma de fluxos densos. os processos
atuantes nessas condições såo, até certo
ponto, mu¡lo semerhantes aos processos que ocorrem
em ragos graciais. Anarogamente, as
correntes subglaciais canegando sedimentos atingem o mar,
sob a foma de correntes de fundo
ou plumas de sedimentos em suspensão (v¡de Figura 10). os
sedimentos em suspensão
podem ser transportados por rongas distâncias, aié
se depositarem por decantação, processo
que pode ser acelerado pela floculaçåo das parlículas
arg¡losas devido à água salgada (sefi¡,
1999; Rocha-Campos & Santos, 2O0O).

{1
'...l

)

Þl

'\

f.,

;{i

rlf\ --È\

..-/

|

..'/j

''-,)'^ '' .^

Ì..
'¿41

.
r

.

O

',,q'11¿W

(Ð

\:/

-:6#itt.Yti
i ;:f i;! ::¿---

-:->"

Figura

l0'

t3)

selii rcntação gláci*mrurl ha proximal associada a geleira dc maré.
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sedimcntos m¿u.inhos
glaciotcrctonizados; 2) t//.r de abiancnto, 3) dìruniotitos
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grandes vorumes de águas de degero que podem
atingir as regiões marinhas
proximais glaciadas permitem o acúmulo de enormes quantidâdes
de sedimentos arenosos e
argilosos' propiciando artas taxas de sedimentação (Mornia, 19g3).
Nessas condições, os
sed¡mentos, muitas vezes serurados em água, podem se acumurar
com reraliva instabiridade, o
que resulta em freqüentes fluxos graviraciona¡s de massa (Brodzikowski
& Van Loon, .r gg1 ;
Rocha-Campos & Santos, 20OO)_
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Depósitos provenientes de gelo flutuante (ice-ralí) tambérn såo mLrito comuns nesse
ambiente proximal,já que, devido à influència da maré, a margem da geleira se
desestabiliza e
l¡bera os blocos cle gero cliretamente no corpo marinho. A rusäo desses /bebergs,
ou seu
emborcamento (resurltante da fusäo do gelo e conseqijente variação cJe seu centro cle
gravidade), leva à liberaçáo dos delritos contídos no gelo, a distâncias variáveis da geleira
(Brodzikowski & van Loon, 1991 ; Rocha-campos, 20oo). Esses depós¡tos incluem clastos
caídos isolados (dropsfores) e quanticlades variáveis de detritos mais finos, depositados por
chuvas de detritÒs (raii ouf). os rbebergs podem, ainda, remobil¡zar os sedimentos, ao tocarem
e se arrastarem pelo fundo marinho (Figura 10).
Sisferna deposic ional glácio-mainho ctistal

Apesar do limite entre os ambìentes glácio-marinho proximal e clistal ser estabelec¡do a
partir da frente da geleira ('1-100 km para proximal e mais de 100 km para o dislal : Eyles &
Eyles, 1992; Rocha-campos & santos, 2oo0 - Figr-rra B), estes ambientes såo muito melhor
caracterizados pelos processos sedimentâres típicos de cada um deles. Enquanto
o ambienre
proximal é dominado essenc¡aimente por processos cle alta energia, onde gele¡ra
a
dita o ritmo
de fornecimento e retrabalhamento cie sedimentos, o amb¡ente glácio-marinho disfal é regicl<r
por processos tipicamente nåo-glaciais. Devido a menor influência direta do gelo, estes
sed¡mentos teråo maior potencia¡idade de preservação.

As assoc¡açöes de fácies presentes no ambjente glácio-marinho distal incluerri as
formâdas a partir de plumas de secjimentos em suspensåo, através cle chuvas de cletr¡tÒs
liberados de /cebergs e fluxos gravitacìonais de massa (vide capítulo 3.2.4). Na plataforma
conlinental, a sedimentaÇãÒ será diretamente influenciada: 1) pelo volume de 3ìedimentos ern
suspensäo; 2) pelo retrabålhârno to e ressedimentação por fluxos grâv¡tac¡onais de
massa; 3)

por variaçðes no volume d água e nâ profundiclacle da bacia, cnnttolados pÐlo ac(lmulo oLt
liberaçåo de água pelas geleìras e dos consequentes efejtos glácio-isostáticos; 4) pedurbaçöes
por iceberys, ondâs, correntes e tèmpestacjes, e S) bioturbaçåo.

Diamictitos, nesse amb¡ente, podem ser formaclos basicamente por do¡s processos. o
pr¡meiro envo¡ve ressed¡mentaçåo dos detr¡tos glaciais bacia adentro, a partir de fluxÒs de
detr¡tos subaquosos. Esses fluxos podem ter or¡gem aincia nos ambientes proximais, devido aos

grandes volumes de sedìmentos depositaclos pela geleira e saturãdos por água
interst¡c¡al e
facilmente ¡nstabilizados, e escorregarem talude abaixo. Estes dÍamictitos depositados por
fluxos grav¡tacionais podem se assoc¡ar a sucessôes iurbidíticas, comuns nesse ambiente,
Abalos sÍsmicos e a influênciã de /cebelgs podem também ser responsável pelo início de fluxos
gravitacionais. o outro processo envolve o acumu¡o de cliamict¡tos por nin out, ou
seja, pelo
Dissertação de Mestrado
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tfansporle e depos¡çäo por agradåçáo
de cjetr¡tos transportados por gelo flutuante
fragmenÌaclo
a paftir das geleiras cle ma[é.

A infruência marinha

pocre também atingir

o tarucre

conlinentar e as pranícies ab¡ssais.
Essas áreas, de grande potenciar
de preservação no reg¡stro georógico,
s"io ¡nfrrrenciãeras peros

fluxos gravitacionais de massa, mais
comumente const¡tuícios por correntes
cJe turbidez,
produz¡dos a parlir dos
sedimentos rançados peras gereiras.
Nos tar,des ocorrern, em geral,
sistemas cle Ùanais separâdos por
zonas intercanais. os fluxos graviiacionåis
cle massa tendem
a serem oonfinados nesses canais, preenchenclo-os

prog ress¡vamenre com
conglomerado$ e
depósitos turbicli{jcos cle ¿ìlta energia.
Canajs aband<
crecantadas e, por vêzes, diam¡cr*os
provenienres ." ,,;i:::?r;å:
intercanar recebem grandes
vorumes de sêdimentos finos, juntamente
com

;ä:lffiriï.ï:J::

detr¡ros
provenientes da zona de quebra
de talucle.
como a formação de grandes mantos
cre gero acaba proporcionando
o rebaixamento
reratívo cro níver do mar, em
níver grobar, é possíver imaginar que
as gereiras possam ât¡ngir,
muitas vezes' a região de guerrra
de tarudê (Eyres, 1gB7). os sedimentos
entåo riberados da
geleira podem ser diretamente
Iançados tarucre abaixo, sem serem
retrabalhados

correntes atuanres

na

prataforma continentar, sendo
crepositados

peras

na forma

de
gravitaciÒnais densos
de detntos ou de cor¡entes de turbidez.
'uxos
conseqüentemente. essa região

de tarude contrnentar' em épocas
de grac¡ação intensa e níver rerativo
cro mar mä¡s baixo, é
dominacra por espessas sucessöes
drenosas iurbicriticas e de fruxos de
detritos. Devido à
importância desses eventos, lånto pera
sua ocorréncia significativa, quanto pero
seu potenciar
de preseruação no registro georógico,
convém derarha,

o. ,u"rni.ros controracrores desres
processos depos¡cionais, que
o
é feito no capÍtulo 3.2.4.
variaÇôes no níver rerativo cro mar também
podem estar registradas, na prataforma
continenlar, como superfícies erosivas
(níver rerativo do mar mais baixo),
ou como niyeis
extensos de argiras (representando
a superfície cle máxima inuncraçäo .- lrato
de sislema de
mår alto; Eyles & Eyles, 1992; Canuto
et at. , 2AOD.
3.2.4. FLUXos GRAVITACIoNAIS DE
MAssA

o

estudo de sucessöes graciais modernas
ôu antigas comumente acaba por abranger
não somente os mecan¡smor
t

a

m

b é

m, o s
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depósitos gracigênicos Destes, os
ligados aos movimentos de massa são,
sem dúvida, os ma¡s
importantes e intrigantes, sobretudo
se revarmos em conta a distr¡buiçåo
finar e a associaçåo cie
fácies gerada na margem continental
(Wright ef a/, 1gB3; Benn & Evans
1998).
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Fluxo gravitacional de massa, ou apenas fluxo cle massa, é o termo utilizaclo para
des¡gnar todos os processos que envolvem movimentos cle massa sob a açäo d¡reta da
gravÍdade3 (Benn & Evans, 1998; suguio, 1998). Depós¡tos dessa natureza säo estudados
desde o fim do sécuìÒ XIX (Shanmugam,2000), mas ganharam notória popularidacle após a
metade da década de 1960, quando se deu o advento è a clifusãr¡ da clássica seqüência
turbiclítica de Bot¡ma (19ô2) para fluxos turbulenlos subaquáticos. Desde entåo, os principats
modelos de fltlxos gravilac¡onais que dominaram a literalLrra relacìonavam-se, sobretudo, a
correntes de turbldez e seus depósiios (shanmugam, 1999). somente após as rev¡sóes feitas
por Middleton & Hãmpton (1973), Lowe (1979; 1982) e, ma¡s recenlemente, Shanmugam (1996;
2000), é que os mecanismos geradores e condicionántès de fluxos gravitac¡onãis cle massa, e
seus diversos depósilos, passaram a ser mais bem compreendiclos.
Fluxos gravitacionais subaquosos são freqilentes e, no ambiente glacial, säo formados a
partìr da grande quantidade de detr¡tos liberados diretamente pela geleira e acumulados junto

às bordas da bacia ou sobre a plataforma cont¡nentaì. Ao se deseslabilizar, estes sedimentos
lluem bacia adentro na forma de fiuxos gravitaciona¡s densos ou lurbulentos. A inslabilidade da
p¡lha sed¡mentar ocorre devido às allas taxas de deposição, alto ângulo cle inclin¿rçäo clo talude,
ultrapassagem da quebra do talude por avanços do gelo, pot catving, impacto cle ondás ou
mesmo pèquenã tTemofes sísmicos (Benn & Evans'1998). A própria variaçäo do nível relativo

do mar pode mudar as condiçóes de

estab¡lidacle

da pilha seclimentar,

gerando sua

instabilizaçâo e dando início a um fluxo gravitacional de massa (Canuto elâ/.,200.1).
Várìos processos associados a fluxos gravitacionais de massa såo de ocorrência oomum

no ambiente glacial, sendo que radâ um possui suas particularidades e variantes quanto aos
mecanismos deposicionais e às associaçöes faciológ¡cas geradas. De moclo geral, poclemos

djvidir os principais t¡pos de fluxos gravitacionais de seclimentos em cinco categor¡as,
caracterizadas de acordo com a reologia clo flr.rxo e clo tipo de mistura sedimento-fluido
(M¡ddleton & Hampton, 1973, 1976; Lowe, 1982; Eyles, 1993; Benn & Evans, 1998; Stow &
Mayall; 2000), (Figurâs 11 e 12):

a) Corrente de turbidez (sedimentos suportados por fluxo turbulènto);
b) Fluxo fluidificado (partículas inteiramente supo¡1adas pelo fluxo

ascendenle

através dos poros ¡ntergranuläres);

(Lcpos¡ção

glriçt(Ètcrtcstrc

Pat a

m¡is rLclalhcs, v iclc l lonrì .q. l iv¿Ìtìs, lggli
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c)

Fluxo liqüefeitos (sedimentos parcialmente sustentados
pelo escape ascendente
de fl uido intergranular);

d)

Fluxo de gråos (detritos suportados pela pressão
dispersiva
das partículas);

e)

Fluxo coeso de detritos (sedimentos sustentados pela
resistência da matriz).
Sedimenloçoo fluvlol
e cosleiro normol

D€scorgodireto
de êvenlos

r

_4--'!€2Þoe

- interação direta

Dspoto e recolgo de
coíenles de furbidez
Produtividode blológlco
Pfocessos

Felóglcos

I con"nr",
J oe runoo

Figura

ll'

Tipos de fluxos e processos que atuam em águas profirndas.
Modificada de stow & Mayall, 2000.

segundo Mutti (1992), embora conceitualmente importantes,
os fluxos gnanulares,
liquefeitos e fluidizados não são aparentemente
eficazes no transporte de quantidades
significativas de sedimento através de grandes
diståncias. Assim, fluxos de detritos coesos e
correntes de turbidez de alta e baixa densidades
devem ser considerados como os principais
mecanismos responsáveis pelo tr:ansporle e deposiçåo
da gnande quantidade de ,,turbiditos,,
descritos na literatura (shanmugam, 1997). Assim,
se faz importante a

compreensão dos
processos que regem o transporte e deposição
de sedimentos, sobretudo os arenosos, bacia
adentro, na forma de fluxos gravitacionais, sejam
eles tipicamente fluidais (ou de caráter
Newtoniano) ou plásticos, sustentados pela matriz (Figura
13). Além destes, correntes de fundo
(bottom cunents ou contour cunents) såo
importantes no retrabalhamento de depósitos
de
águas relativamente profundas (Shanmugam, 2000).

Dissertação de Mestraclo
2005

33

91
ôl

(Þ

NQ.
oQ.

ã
0)

6'
o

o

de

ùéoênd¡l

-9

at€
vrsccs'dède

Fl!^o de
cc n l_{os

¿srêndBlte.

i..:a[¿-suponaco.

F udÐ coesr!ô

'¿-d

\4"ål

Jo

,S oø
-o

(oìí¿
oi¿l-

(diamicrita)

',y

ol

Atrå corcenirâçjo

eè OOo

.;"ao' è;o.4

==Y=

,"v*.-"ì'Y

u \u1¡'-¡

ctässrco
os)

Turbrdito
(cr¿sric€s méd

lurbLdito d tuicô
(ctäsiicos ñn¡sì

a*"t ;;tìi":ì;;;; lilço"o.

B.;

rigura 12' A Tipos de fluxos p!'avitacionais de
massa subaquosos os perfis de verocidade
tactes esquematica dos principais proces*t
são esquemáticos € não estão €m
escala
d"
orpor-u ¿", p""ït", äåäáûcq fora de escala. B. Associação de
aos deposìrlos e o voiume de sedimenros
decresce da esãue,d;;;.,ì]'ää. \4o¡lificada
A espessura médra
de Evles , igg¡ I .
¿ E, ans ( 1998l

lÞèdchrñto

g

Escorregarìento

ì¡

4.

o

!r

Ø

o

ì

=

o

lo

I

l

I

I

I

l

l

I

l'

I fD.

lo

lo
lø

l(o
lô
lo
i(a
tô

l!

lo

la,

lo
lõ
io

tõ

t?

lg

l9

lØ.

sg"¡gr

e,.p.

!gp_q-"Llq!?i9

st!9,9,e9sI9f a do subsrupo trararé

Rodrigo Artltr Perino Salvetti

lvlesmo esta subdivisåo compreende apenas urïr¿r clas inirmeras proposições já
efetuadas para a class¡ficaçäo dos fruxos graviracionais
e de suas caracrerizações. Estas
classificaçöes baseiam-se, em arguns casos, na reorog¡a
do fruxo (Dolt, 1963), nos mecan¡smos
de suporte sedimenrar (lriddreton & Hampton, 1973), ou ambos (Lowe,
1979;1982- Figura 13).
A crassificaçåo baseada apenas nos mecanismos cre suporte das partícuias (sejam
fluxos ascendentes ou pressäo d¡spersiva, dentre outros) se
toma comprometida devido a: 1)
esta class¡ficaÇåo se bâsear apenas no "produro f¡nal', exisrente
em um depósito, sendo que um

fluxo pode rer vár¡os mecanismos diferentes de sLrstentaçäo das partícuras
durante seu
deslocamento (vide 1óp¡co sobre fransformação de fruxos, acriante); 2)
nåo revar em conra os
mecanismos de suporte das pariícuras durante a rieposiçäo;
e 3) näo haver critérios,
atualmenle, para reconhecer com segurança todos os mecanismos
de transporte sedimentar
atuantes na formaçäo dos registros deposicìonais (shanmugam, 2000). por
esses mot¡vos, é
preferível a separaçäo dos fluxos gfavitacionais em
duas clåsses principais, os fluxos
turbulentos (newtôn¡anos) e os fluxos plásticos, separados de acordo
com sua reolog¡a. Esta
classifìcaçäo é anároga à pÌoposla por Dott (1963) e adotada por
shanmugam (1999; 2000).
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Fluxos turbulentos

os fluxos

turbulenlos possuem comportamento semelhante aos fluidos newtonianos
(¡.e., possL¡em baixa resistència
lst¡engthl), como a água, tendendo a se deformar a meclida que
uma tensåo lhe é aplicada. Nessas condìçóes, o critér¡o para o inicio da
turbulênc¡a é o Número
de Reynolds (Re), ou seja, a razão entre a inérÒia e a v¡scosicrade
do fru¡do, que gerarmente é
ma¡or que 2000 (Figura 14).
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Em águas profundas, correntes dô turb¡dez represèntâm
os fruxos turburentos, tenclo
sido sua reorogia exaustivamente anar¡sada por
vários autores (e.g. Dolt, 1g63; L.owe, 197g;
1982; Narcrin et ar., 1g7g). Lowe (1979) e-Nardin
et at. (19'79) crassificaram correnres de
turbidez como sendo, s¡murlaneamente, urm fruxo gravitacronar
e um fruxo fruidar. Essä
nomenclatura, no entanfo, é passíver de criscussåo,
visto que fruxos gravitacionars sâo fruxos
nos quais as pañicuras que se movem devido a
ação cra gravidade, enquanro que, em

fluida¡s,

é o ft,do que se move devicio a açåo da grav¡dade

fluxos

(rvriddreton & Hampton, 1973;
oakeshott, 1gB9 apud shanmugam, 2000). Ëm outras paravras,
correntes de turb¡dez não
podem ser consideraclas fruxos gravitacionais
cJe massa e fruxos fruidais, simu rlaneamente.
A
class¡f¡caçåo, proposta por shanmugam (2000), para
esse tipo de fluxo, como fluxo

newton¡ano.
parece ser a que melhor considera essas
divergèncias.
A turburênc¡a é å característ¡ca dom¡nanle cre um fruxo neMon¡ano,
e nåo cre um fruxo
plástico, e, portanto, as correntes de turbidez säo
um dos tipos de fruxos gravirac¡onaís em que
os sed¡mentos såo sustenrados e rransportados pera
turburônc¡a do frurdo (Middreton, 1993). Do
mesmo modo, se um fruxo é iaminar ou não-rurburento,
ere näo pode ser considerado uma
corrente de turbidez (Middleton, 1993; Shanmugam,
2OO0).

F/uxos p/ásf/bos

Ao contrár¡o dos fluxos newtonianos, determinaclos fluiclos
não serão deformaclos até
que o r¡mité de resistência de sua matriz seja
slrperado (Figura 14); uma vez venc¡da estå
resistência, porém, a deformagäo será rinear, e o fruido
se comportará como um prástico de

Bingham (shanmugam, 2000). Fruxos que êx¡bem
este comportamento säo crenominados fluxos
plásticos, cuio início da turburência se baseia,
experimentarmente, tanto em função do número
de Reynords (Re) quanto do número de Bingham (B
- v,de Figura 14). rsso permite que arguns
fluxos de detriÌos possam ter certa turburência (Enos, 1977), perdendo
o padrão raminar que os
caracter¡za. um dos pr¡ncipais exempros de
fluxos prásticos säo os fruxos de detriros (debn-s
flows), que possuem reorogia prástica e estado de
fruxo raminar, e cuja deposiçäo ocorre por
"congelamento" das partículas, ou seja, o encerramento
brusco e repentino do mov¡mento da'
partículas em tränsporre, o que gera sua creposíção
instantânèa, por vezes preservando suas
estruturas deformacionais internas.
Apesar da reologia ser um parâmetro de difícil verificaçäo,
trata-se cie um conceito muito
útil para d¡stingu¡r correntes cie turbidez de outros tipos
de fruxos gravitacionais de massa, A
reologia de uma mistura água/sedimento é controracra,
sobretucro, pera concenrraçâo de
parlículas e, menos ¡mporrante, pera
d¡mensão cros gråos e suas propriedades

químicas (Pierson & costa, 1987).

o

físicas e
l¡mile cle concentraçäo cle sedimenlo enlre os fluxos
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newton¡anos e os plást¡cos é de 20-25% em volume (shanmugam, 1999; 2000 Figura 1s). A
exceçäo é o processo de corrente de turbidez de alta densidade (high densify turb¡dity cunenÐ,
cu.la densidade cie carga sedimenlar pode variar

tanto no campo dos fluxos plásticos quanto no

dos turbulentos (Shanmlrgam, 2000).
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Os processos de transportes de massa são dominados pelo caráter plástico (Nardin el
al. 1979). Ëntretanto, é sempre preferivel Ò L¡so clo lenÌìo f/¿/xo de rrassâ apenas para os fluxos
plástìcos, evitando uliìizå-ìo para ås correntes de lurbiclez. Os fluxos plásticos compreencjem 0s
ffuxos coesivos de deir¡tos, lluxos Iiquefe¡tos, lluxos fluidificados e os fluxos de gràos (Lowe,
1979; 1982

-

Figura 13). Adicionalmente, âs correntes de lurbidez de alta densidade (ou fluxos
de detritos arenosos - sandy debris f/ows de shanmugam, 1996; 1997) e os fluxos de partículas
grossas sem coesão (liquefied cohesron/ess aoarse-pañ¡cle f/ow de Sanders & Friedman, 1997)
fariam parte da família dos fluxos arenosos plást¡cos (sandy ptast¡c flows).
Transfo rmação de fl uxos

Lowe (1979; 1 982) e Shanmugam (2000), analisanclo o comportamenio reológico dos
diferentes fluxos gravitac¡onais, concluíram que os depósitos sed¡mentares refletem diretamente

o processo pelo qual foram deposilados, podendo, náo necessariamente, mostrar qualquer
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relaçäo com a história do processo de transporte sedimentar. Desta forma, apresentaram uma
classificaçåo de fluxos gravitacionais (Figura 13), baseando-se no processo de deposição ñnal
desses depósitos.
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Figura 15. Classificação de fluxos gravitacionais subaquosos, bascada na reologia do fluido, apresentando dois tipos
principais, newtoniano e plástico. Es'ta classihcação é análoga a proposta por Dott (1963) e considera a concentração
de sedimentos como a principal ¡rropriedadc oonlroladora da reologia do fluido. Modihcada de l)ott (1963), t,owe
(1982) c Shanmugam (l99(r; 1999; 20ü)).

Especulando que os fluxos gravitaciona¡s possuem uma história mu¡to mais complexa do

que se imaginava inicialmente, Kuenen (1950), com base em cons¡derações hidrodinâmicas
hipotéticas, propôs que depósitos de fluxos de lama poderiam ser orig¡nados a partir de
escorregamentos (s/umps) que, progress¡vamente, perderam a capac¡dade de transporte. Essa

foi, indiretamente, a primeira tentativa de explicar o conceito de transformação de

fluxos,

explorado subseqüentemente por outros autores (e.9. Dott, 1963; Hampton, 1972; Lowe, 1979;
1982; Shanmugan, 2000) para explicar transformaçöes de escorregamentos e fluxos de detritos

em correntes de turbidez. Todos estes autores argumentam que um dado fluxo gravitac¡onal
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näo responde, necêssariamente, pot todos os depós¡îos relacionados ao evÒntó, mas que cada
depósito geraclo está intrinsecamenle associado a um tipo particu¡ar de fluxo, fomlado pelo
processo final responsável por sua gênese (Lowe, 1982).

A transfomaçäo de um t¡po de fluxo (e.9. fluxos plásticos lam¡nares) para outro
fluxos turbulentos

-

(e.9,

Lowe, 1982; F¡sher, 1983) durante o transporte, o que pocle ocorrer mais de

uma vez e em diferentes modos duranle o fluxo, é, provavelmente, um dos mais ¡mportantes
fatores para a compreensäo e reconhec¡menlo dos processos sèdimentológicos envolvidos,
fator essencial para a elaboraçåo de modelos geológicos confiáve¡s.
Durante a desaceleraÇão e transformaçåo dos fluxos, os estág¡os finais de deposiçåo

teflet¡räo dois dos meçanismos de transporte de secl¡mentos: nos flu¡da¡s, lraçäo e/ou
suspensäo; nos plásticos, congelamento por fricção (frict¡onat freeziùg) e/ou congelamenlo por
coesão (coáesive freezing)a. Esta variaçäo conclìcionará, sobretudo, a forma e a geometria do
depósilo Tinal. Entretanto, não há um critério estabelecido para o reconhecimentó, no reg¡stfo
deposicional, dos mecanìsmos de lransporte atuantes clurante a transformaÇão clos fluxos (Dott,
'1963; Middlèton

& Hampton, 1973; Lowe, 1982; Poslma, 1986; Mictdleton, 1993; Shanmugam,

1996i 2000). Assim, os termos utilizados para discrim¡nar os processos, em geral, referem-se
somente aos mecanismos depos¡cionais, e não aos mecanismos de transporte.
Um trato de îác¡ès turb¡diticas, por exemplo, pode ser def¡n¡do como a associaçäo laleral

de Tácies geneticamente associadas a processos de correntes de turb¡dez, observada dentro de

uma camada indiviclual ou urn pacote de fácies estritamente equ¡valentes em tempo (Kneller,
1995). Embora essa associação de fácies se clesenvolva tanto na direção ao longo da cogente,
quanto transversalmente a ela, o tralo de Tácies lateral refere-se, pr¡marìamente, à mudênça de

fácies observada na d¡reçäo paralela ao fluxo. Essa muclança é considerada como produzida
por transformações do fluxo, que ocorrem durante o movimento talude abaixo. Somenle uma
parle dêssas transformaçöes ficaria reg¡slradâ nos sed¡mentos. Algumas lransformações nåo

deixam reg¡stro deposicional; outras se exprimem pr¡ncipalmente por fe¡çöes erosivas, que
podem ou nåo eslarem associadas à deposiçäo. Cortes ou escavações (scours) precisam,
assim, ser incorporados aos cr¡térios que definem estas associaçôes de fácies (Kneller, 1995).
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Quatro tipos de transformaçåo sâo sugeridos por Fisher (1983) para os fluxos
gravitacionais (Figura 16):

1) transformaçåo de corpo: ocorre quando o fluxo muda entre laminar e

turbulento

dentro do corpo de um fluxo, sem edição ou perda significativa de fluido interslic¡al;

2)

transformaÉo gravitacional: fluxos de partículas, ¡n¡cialmenle turbulentos, que, pela
açäo da gravidade, tomam-se segregados e desenvolvem um subfluxo laminar basal
de alta concentraçåo, com um fluxo turbulento diluído em sua porção superior;

3)

transformação de superfíc¡e: o fluido ambiente se mistura ou se perde nos limites do

fluxo pela fricção com o topo do corpo do fluxo, ou abaixo do nariz de um fluxo de

alla concentraçäo, resultando em diluição, turbulência e separação dos fluxos
laminares e lurbulentos;

4)

transformaçåo por elutriaçåo: ocone elutriaçåo das partículas devido aos fluidos
ascendentes em um fluxo de alta concentraçâo, de modo a reproduzir uma fase

diluída

e

turbulenta acima da base do fluxo-

o

estado real de fluxo, seja ele

turbulento ou laminar, é difícil
de ser determinado.
1-

Tra¡sforr¡ação de corpo

A turbulênc¡a, desenvolvida em
diversas inlensidades, está

.-\

provavelmente presente na maioria dos

fluxos, mesmo nos de maior coesäo
(Mutti, 1992). Segundo Postma (1982
apud Mutti, 1992), a maior parte dos

fluxos sem coesåo,

altamente

3. Taânsformâçâo de superÍcte

concentredos, que resultam em camadas
de arenito seixoso ou niveis espessos de
arenito såo, provavelmente, resultado de

_>

.\\=---:

fluxos laminares durante os estágios

(Fisher, 1979)

finais de transporle, embora o fluxo como

um todo possa ter sido turbulento

estágios anteriores. Assim,

l¡]

['l

em

um fluxo gravitacional. Um fluxo de
detritos, por exemplo, pode se

n*" ø.i"*
ËluliaçAo

eslas

transformações podem se repetir durante

rt,,"o ,u,t ut"n,o

Figura 16. Quatro tipo dc translbmlações aluantes em
Ììuxos glavitacionais de m¡ssa. Modifi¡:ad¿ de Fishcr
(l9ta3),

¿rpós Shanmuga¡n

(2000).

transformar em um fluxo de grãos, pelo aumento da pressäo dispersiva das partículas, e,
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poster¡omente, voltâr a se comportar com um fluxo de detritos, apresentando novamentê um
comportamento plástico (Phillips & Dav¡es, 1991). Sim¡larmente, Middleton (1970 apud
Shanmugam, 2000) sugere que um fluxo de gräos (estaclo laminar) pode se transformar em

correnle de turbidez (estado turbulento) e retornar a Lrm fluxo de grãos (laminåô êm seus
es1ágios finais de deposiçê¡o.

Os únicos dojs fluxos nos quais, tèoricàmente, o eslado de fluxo esîável co¡ncide com o
estágio f¡nal, no quâl ocorre a deposiçäo, såo os fluxos de detritos coesos e as correnles de
turbidez de baixa densidade.

Correntes de turb¡dez
Dentre os modelos sed imentológicos mais comumente utilizados, e mais abordados na
literalura ult¡mamente, estäo as correntes de turbidez. O conceito inicialmente proposto pars âs
correntes de turbidez é, ao mesmo tempo, simples e elegante (Walker, 1992b). Simples, devido

ao fato de que cada iurbidito é o resultâdo de um evento temporalmente curto, e que esle
depósrto d¡fic¡lmente será retrabalhado por outras coffentes. Elegante, pois sugere que muitos

dos depósitos de are¡as gradadas intercaladas em folhelhos existentes em todo o mundo
tenham sido originados pelo mesmo processo.

Corfentes de tuÈidez, de modo geral, são conenÌes densas (fluxos de reologia fluidal),
em èstado de alta turbuléncia, que se movem declive abaixo, junlo ao assoalho da bacia, sob
açåo direta da gravidade, que conduz a corrente de acordo com ás var¡açòes de densìdådo
entre a conente e as águas (marinhas) circundantes (Shanmugam, '1996). Eståo gerâlmente
associadas a depósitos de águas profundas, apesar de que o processo pode ocorrer com

qualquer espessura

de lâmina d'água, sendo assim necessário porrco ou

nenhum

retrabalhamènlo desles sedimentos para sua preservaçåo (Walker, '1992b).

A Seqüência de Bouma (Bouma, 1962), formada pelas d¡v¡sões designadas Tu, Tr,, T", T¡
e T" (Figura 17), é o pr¡ncipal modelo genético r¡tilizado para a compreensåo dos depósitos de
turbidìtos verdadeiros, ¡.e., depósitos originados por correnles de turbidez típicas, com reologia
newtoniana, na qual os sed¡mentos são mant¡dos em suspensåo pelo estado de turbulênciå do
fluido.

Mais recentemente, sobretudo após os trabalhos de Middleton & Hampton (1973), Lowe
(1982), Shanmugam (1996; 1997; 2000) e Stow & Mayall (1999), passou-se a discutir, com
maior ênfase, os aspectos condicionantes do processo e seus d¡ferentes tipos de depósitos
resultantes (Figura '17). De forma geral, a discussão centraliza-se na caracter¡zaçåo das
correntes cle turbidez de baixa e alta densidade, e seus respect¡vos depósitos.
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Figura 17. Seqilênciâ idç¿rl de Bouma e suas divisõ(^s ('1", 1b, 1", 'l',, (j TJ, oomumsnte itlterpr€trìda colno sendo
prodrzida por conentes de turbiclc.z (Bouma, 1962:, Middlcton & Flampton, 1973). Lowc (1982) considua que a
divisão '[" é un produto dc conrnte de turbidcz de alta densidade e a'I¡, T" e'I',r s¿to depósitos de oon entc de
tLrbidcz dc baixa dcnsidadc. Já Shanmugam (1997) associa a divisão '[ é considerada como originada por con-cntc$
"
de turbidcz apcnas quando gradadas. Modiliolda dc Pi<.:kering ct al" 1989 c ShanmtLg n, 1997.

As correntes de lurbidez de baixa densidade correspondem às divisöes T¡"¿" da
seqüência de Bouma (1962); a divisäo T, é considerada como resultanle de correntes de alla
densidade (Lowe, 1982), que pode sofrer retrabalhamento por correntes de fundo (Shanmugam,
1997). Nas correntes de lurbidez de alta dens¡dade, predominam os processos de tração (com

estratificaçöes horizontais e oblíquas, ou cruzadas), enquanlo que nas de baixa densidade
predominam decanlaçäo e suspensão (Lowe, 1982).

Walker (1992b) afirma que a seqüência de Bouma (1 962) representa um modelo de
grande generalidade para os "turbiditos clássicos", já que é "destilada de um grande número de
exemplos

-

literalmente, m¡lhares de camadas individuais" (p.241). lnfelizmente, o pr¡nc¡pal

problema desta afirmação é que, mesmo no caso de "turbiditos cláss¡cos", dos quais o modelo

de Bouma foi extraído, a maior parte das divisões basa¡s, de granulaçäo grossa (a divisåo "a"
do modelo) nåo säo desestruturadas, como predito pelo modelo. O problema foi claramenle
perceb¡do por Walker (1965), onde várias oconênc¡as representat¡vas da divisåo "a" foram
consideradas e cada uma regislrava um t¡po ou aspecto diferente de conente de turbidez.

As demais divisöes da seqüênc¡a de Bouma ("b" até "d"), no contexto das correntes de
alta densidade, seriam origlnadas e partir dos fluxos residuais de ba¡xa densidade. A divisäo T",
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segundo Lowe (1982), equ¡valeria, aindå, âô produlo tardio da sedimenlaçåo por suspensäo de

uma corrente de trtrbìdez nessas condiçöes. Desta forma, o registro preservadô estaria
associado mais d¡relamente aos estágios iniciais de deposiçåo do que aos finais de uma
coTrenle de turbldez de alta densidade.

Já Shanmugam (1996; 2000) argumenta que as correntes de turbidez de alta densidade

não ter¡am o comportamento reológico esperado para se caracterizar correntes de turbidez.
Ëxplica o autor que uma correnle com estas característ¡cas se comporlaria muito mais
plasticamente, com menor influência da turbulência e maior importåncia da coesåo da matriz no

transporte dos grãos. Propõe ainda que

o processo formador de areias maciças conlendo

clastos suspensos, alualmenle associados a "corrente de turb¡dez de a¡ta densidade", sejå o de
fluxos aTenosos de detf¡tos (sa ndy debris íows). Esle processo, geralmente assoc¡ado a fluxos

de reolog¡a plástica, possui um comportamento temporal e espacialmente var¡ável, podendo
passar de fluxos coesivos a não-coesivos. Os mecanismos de supoñe dos sedimenlos nos
flt-txos arenosos de detr¡tos incluem prèssäo d¡spersiva, coesäo da matr¡z e fluxos ascendentes.

Podem apresentar, da mesma forma, caudas tardias de materÍal em suspensäo, cujo registro
seria algo semeìhante ao observado nos depós¡tos clássicos de turb¡ditos.
Conseqüentemenie, se admitirmos essas consideraçöes, torna-se clarô que o modelo
proposto por Bouma deve ser utilizado com critério, de modo que a caracter¡zaçäo dos âtr¡butos

què definem sua pclrçäo bäsal seja estabelec¡da correlamente, evitando-se erros

de

interpretâçäo. Parâ propós¡tos descr¡livos gerais, esta divisão pode ser amplamente def¡n¡ds
corno "divisão basal, de granulaçåo grossa", o que permitiria a descrição da maior parte das
camadas turbidíticas em termos da seqüência de Bouma, isto é, uma unidade com granulaçåo
grossa "a" -- que pode ser lanto inlemamente estrat¡ficada ou sem estrat¡ficaçâo, e apresentar

ou não gradação

-

que é capeada por unidades com grãos mais finos, laminadas pela corrente

("b" até "d") e umâ unidade de argilito maciço ("e"). Entretanlo, tal definiÇão näo pode ser Lìsada

com f¡nalidades genét¡cas (Pickering ef

al,

1989; Shanmugam, 1997), Como afirmaclo por

P¡cker¡ng ef a/. (1989), "a seqüência de Bouma é um bom modelo para lurbiditos de granulaçåo

média que resultam da desaceleraçäo de correl?fes de turbidez de baixa collcenfração (itálioo
meu), mas é imprópria tanto para camadas de granulometria grossa, depositadas por fluxos de

alta concentraçåo como o que ocorre em gera¡ com os turbiditos de grã fina, que consistem
¡nle¡ramente das divisões "d" e "e"." (p. 26).
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Fluxos fltticlifìcados e f/¿/xos liquefe¡tos

Fluxos liquefeitos

e

fluidificados podem ser iniciados

a

partir de escorregamenlos

(slumpings) e fluidizaçäo destes sedimenlos, ou por fluidificação espontânea do material, em
baixos gradientes (3" a 4"), (Lowe, 1976; 1982).
Durante o conseqüente evento deposicional, a energ¡a aluante no processo de fluxos
fluid¡ficados e liquefeitos pode var¡ar, sendo predominantemente laminar (menor energia), ou
acelerando e tornando-se inicialmente turbulento, podendo até se assemelhar a correnles de

turbidez. Esta varlação energét¡ca pode originar depós¡tos difetentes em cada estágio do fluxo
(Chamberlain, 1964; Lowe, 1576, 1982).

Os depósitos Îípicos deste processo apresenlåm arcabouço suportacio por

gråos,

geralmente contendo areia fina e s¡lte grosso, e apresentam-se mac¡ços ou com estruturas de

escape de água. Também podem ser Ievemente gradados (gradaçäo norma¡), e tendem a
apresentar bases planas e ausência de estruluras eros¡vas (Lowe, 1982; Pìres, 2001).
FlLtxos de grãos

Os fluxos de grãos são caracler¡zados por manter as partículas suspensas por colisões

grão-a-grã0. Sua deposição se dá por ¡mobilizaçäo (congel¿¡mènto roesivo), paË åre¡as
subaquosas, em declìves méd¡os de 18" a 28" (Middleton & Hampt)n, 1973; '1976; Lowe, '1982),

Säo representados por depósitos de arenitos suportados por gräos, apresenlam gradaçåo
inversa e såo tnclinadas segundo o ângulo de repouso (P¡res, 2001). Estes depósilos såo
comuns em regiõês de fo¿esefs de dunas subaéreas e subaquosas.
Fluxos cle detrilos de baixa coesão também podem gerar depós¡tos semelhantes aos de
fluxos de gräos. Depósitos desta nâtureza foram descritos em ¡ochas da sequência mesozóica

do Great Valley, na Califórnia (Mansfield, 1972; Lowe, 1976) e em outras áreas (Walker, 1975,
1977). Sào unìdades individuais, de no máximo 0,5 m de espessura, consisttndo cle seixo$ e
calhaus suponados por matr¡z arg¡lo-arenosa. Apresenlam forte tendência à gradação inversa
quanto ma¡or a dimensão dos clastos presentes.

Fluxô de detritos

Os depósitos de fluxos de detritos, ou fluxos de lama (true debris f/ows, Middleton &
Hampton, 1973, 1976; Lowe, 1979; 1982), såo diferenciados dos fluxos de grãos pela
ex¡stência, nos primeiros, de mâtriz silto-arg¡losa sustentando seixos, calhaus ou mesmo
matacöes. Este tipo de fluxo é um dos ma¡s competentes agentôs de transporte, tanto em meios
subaéreos quanto subaquosos (Lowe, 1982).
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Neste processo, os clastos maiores são pûslos em suspensåo por fluidos åscendentes
de grande ènerg¡a, e pela coesäo cla matriz. A deposiçäo ocorre por congelamento coesivo,

mantendo

as

principa¡s características desle mater¡al. Claslos ma¡ores não precisam,
necessariamente, ser postos em suspensåo, mas podem ser transponados junto ao fundo por
rolamento ou simplesmente dèslizando sobre o substrato (Lowe, 1982). A matriz argilosê,
saturadâ em água, gera f¡uidos ascendentes com energiã suficiente para reduzir o peso efetivo

dos clastos, lubrificando os gräos

e

gerando superfícies apropriadas ao deslizamento do

malerial (Rod¡ne & Johnson, 1976).

Enos (1977) propöe que muitos dos fluxos coesivos de detritos podem evoluir para
fluxos turbulentos em algum estág¡o de sua evoluçäo, sendo os clåstos sr.rportados pela coesão

da malriz ainda restånle, ou por fluxos ascendentes. Durante a desacelerâção, cessaria a
turbulência e a depos¡çåo da fraçåo grossa seria praticamente instantânea, A fase final da
deposição envolve a imobilização,
1982). Assim,

ou

congelamento coesivo do fluxo Iaminar restante (Lowe,

a partir das variaçöes que os fluxos de detritos poclem sofrer clurante

sua

evoluçåo, é possível d¡st¡ngu¡r très depósitos distintos para este processo (Lowe, 1982; Pires,
2001), exemplificados na F¡gura 1B;

1. Maciço, desestruturado e suportado por matr¡z argilosa;
2. Mâciço, desestruturado ê suportado por clastos;
3. Depósitos estralificados.
û'igunt lli" Ì)epcisìtos tLc
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4. Geologia da negião de ltu/l¡rdaiatuba, SP
4.1

.

e o m parti me nta

çãø teetô n i ea

Uma báciâ intracratônica, como

a

classificaÇão ace¡ta para

a

Bacia do parana,
representa o sitio de acurnulaçäo de sedimentos no interiot de um cráton ou plataformâ, que
Þode ser considerada como uma un¡dade geotectôn¡ca relativamente estável, geralmente de

grandes dimerlsöes, da supedície da Terra (Fúlfåro ef at., 1982). Nestas unidades, os
elementos tectôn¡cos mais impoñantes para a evolução de uma bac¡å sedimentar, como um
todo, são as linhas de fraqueza pré-ex¡stentes no embasamento, que controlam e determ¡nam a

dinâmica dos falhamentos subseqüentes, por reativaÇäo (Frost ef a/., 1981), durante ou
poster¡ormente à deposiçåo sedímentar.

A Bacia do Parâná é uma vasta bacia intracratônica, instalâda completamente sobre
crosta contìnental (Zalan ef a/., 1991), correspondente a uma das áreas mais jovens da
Plataforma SuFAmeficana. Pelo menos aié o Cambro-Ordoviciano, o embasamento da bacia
ainda estava em formação, ou cratonizaçåo, com movimentaçåo essencialmente veñical e,
portanto, impedido de receber sedimentaçåo de caráter cratônico (Ëúlfaro eÍ al, 1982). O
pr¡me¡ro evento sedimentar de cäráter amplo inicra-se no Ordoviciano Superior, prosseguindo

aié o Siluriano lnferior, correspondendo, litoestrafigraficamente, ao crupo Rio lvai (Zaláìr ef â/.,

1991; l\lilani, 1997), sobre o qual depositaram-se as un¡dades de idade devoniana,
correspondendo às formações Furnas e Ponta Grossa (Mifani, 1992). A direção da calha
deposicional da seqüência devoniana é govemada por uma direção NW-SE, localmente E-W,
iransversal à direçåo estrutural do seu embasamento cr¡stalìno (Fúlfaro ef a/. , 1982).
Com â aglutinaçäo f¡nal das placas tectônicas, no Carbonífero, e formaçäo do continente
Gondvana, delineou-se o arcabouço tectônico da Bacia do Paraná com os limites esttuturais
atua¡s, estãbelecendo-se o e¡xo deposicional entre os alinhamentos de Säo Je rônimo-Curiúva
(Vieifa, 1973) e do R¡oTietê (Saad, 1977; Fúlfaro

Contudo, anleriormenfe,

já no

elat,

TrosdtodJî.,2002.- Figura 1g).
pré-Devoniano, a área da bacia apresentava-se
1982;

intensamente arrâsada pela erosão, como se depreende da observação da superfície basal da
Formação Furnas ern suas exposições em superficie, no geral plana e desprovida de grancles
depósitos conglomeráticos assoc¡âdos. Ë¡rtre o término da sed¡mentação devoniana e o inicic

da deposição do Subgrupo ltamré, o processo eros¡vo marginal foi retomarjo,

provocanclÒ

arrasamento complementar do embasâmento pré-cambriano e devoniáno c¡rcundante, sobre os
qua¡s se assentaram as geleiras que at¡ngiram a Bacia do Paraná (Santos, 1981; 1996).
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Destã forrì4, ao se deslocarem para o interior da bäcia, äs geleiras se movimentaram

sobre rochas cr¡stal¡nas e metassed imenlares pré-cambr¡anas, sobre roohas do embasamento
paleÒzó¡co, e também sobre seus própr¡os depós¡tos (Santos ef al, 1996; Tomio, 2004). Os

múltiplos avanços dos ìobos glaciais fìcaram registrados na forma de delgados tilitos
depositados subg lacialmen te, iden'tifìcados em diferenles níveis estraligráficos ao longo da
seçäo do Subgrupo llararé (Gravenor & Rocha,Campos, 1983; Canuto, lgBS; Santos ef a/.,
1996; Tomio, 2OA$. Êm cada fase de recuo, as geleiras deixaram ,,lapetes,, cle secl¡mentos
glac¡gênicos, muitos deles retrabalhados por água de clegelo e/ou processos gravitacionais de

massa, tanto no continente como em contato com corpos de água, possivelmente mar¡nhas
(Frakes & Crowell, 1972; Gravenor & Rocha-Campos, 1983; Santos, 1987; 1996; Santos el a/.,
1996).

Ao longo da faixa leste de afloramentos cla Bac¡a do Paraná, as camadas glacigênieas
são separadas localmentè uma das outras por espessos esiralos flúvio-deltáicos e/ou marinhos,

que exibem pouca ou nenhuma influência glac¡al (fases interglaciais). Estudos faciológicos
recentes mostram que a ma¡or parte da sucessåo do Subgrupo ltararé acabrou por ser
preservada em ambiente marinho da Bac¡a do Paraná (Gravenor & Rocha-Campos, 1983; Eyles

et al., 1993; Santos ef a/, 1996). Somente na parie norte da bacia é que os regislros de fácies
glaciais terrestres parecem ser mais amplamente distribuídos (Roôha-Campos & Santos, 1981

;

Gravenor& Rocha-Campos, 1983; Santos, 1987; Santos efat. 1996).
Esta sedimentaçåo desenvolveu-se durante uma fase amplamente lransgressiva, em
funçäo do degelo e conseqüente subida do nível relativo do mar. A tendência lransgressiva, rr..r
entanto, foi localmente compensada pela progradação das cunhas arenosas da Formação Rio
Bonito (Milani, 1997), possivelmenle assoc¡ada à compensaçäo g lácio-¡sostática (Canuto ef a/.,

2001), resultante da retirada def¡nit¡va da cobeñura glac¡al. Aren¡los associados a leitos de
carväo, siltitos e folhelhos localmente carbonosos, formam um contexlo clássico cle
sedimentaçåo deltáica (Milani, 1997; Såntos, 1996; Canuto etat.,2OO1).

Os limites dos blocos estruturalmente allos e baixos então ¡nstälàc¡os reflelem-se

na

cobertura sedimentar posterior, através de grandes altnhamentos (Figuras 19 e 20). Durante a

do

Subgrupo llararé, ¡nlensa subsidência atingiu a bacia, sendo fortemenle
influenciada por movimenlos cl¡ferenciais ao longo das falhas SE-NW (Sanios, 1987; Zalétn et
deposiçåo

al,

1990; 1991; Santos, 1996). As mudanças nos padröes de áreas eslruturalmente altas e
ba¡xas ao longo do tempo controlaram as localizaçôes dos depocentros e dos altos estruturais
(Santos ef al., 1992). Estes eventos erarn ¡nterrompidos por perÍodos de calmaria tectònica,
reconhec¡dos nas porçôes médias

e

superiores da un¡dade (Saad, 1977). Todos estes
elementos acabaram por influenc¡ar, também, o fluxo do gelo para o ¡nterior da bacia, a
Disserìação de N,4estrado
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distribuiçäo das principais litofácies glacigênicas e a extensåo das transgressöes marinhas na
Bacia do Paraná.

Figura 20. Imagem de satélite mosbando os principars lineamentos tectônicos preserites na ¿irea de estudos. Linha
u'acc.¡ada amarela: limite cutre a baoia serlimentar e o embasamento cristalino; linhas vermelhas: possíveis
alinhamcntos tectônicos (tracejados quando int-oridos para o interior da baoia).

4.2. Mapeamento geológico
4.2.1. EMBASAMENTo

O Subgrupo ltamré, na regiåo de

ltu/lndaiatuba, assenta-se exclusivamente sobre

rochas cristalinas do embasamento, agrupadas em dois domínios (norte e sul) limitados entre si
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pela Falha de Jundiuvira (Hasui ef al., '1981 , Santoro, '1984 - Figr-rra 20). O cJominio norte é
composto por rochas metamórficas de alto grau, pertencentes ao Complexo Amparo
(Proterozóico lnfer¡or

-

schobbenhaus F¡lho, 1981), incluindo gnaisses ricos em biot¡ta,

hornblencla e granada, assocìados à migmatÍtos e intercalaçöes freqüentes de quartzitos, xistos

e anfibolilos (Hasui ef a/, 1981). No domínio sul, predominam xistos, fililos e quart¿ttos de grau
baixo a médio, relacionados ao Grupo Säo Roque (Proterozóico Superior - Hasui ef a/, 1969;

1981;1984; Santoro, 1984; CPRM, 2001).

lntrudindo ambos os domínios metamórficos, ocorrem corpos gfaníticos, aflorando,
sobretudo, na porçäo central dã área de estudos (entre o mun¡cípio de ltr¡ e norte do mun¡cíp¡o
de Sallo). Sáo corpos graníticos isotrópicos, de granulaçäo fina a grossa, e coloraçäo, no geral,
avermelhada, tendo como componentes básicos microclínio, oligoclásio, quartzo e pouca biotita
(Hasu¡ ef al , 1 981 ). Estas inlrusões são consideradas tardi ou pós'Brasilianas (Santoro, 1984) e

fazem parte da Fácies ltu de Hasui

efat

('1981).

Na área de estudos, as rochas cristalinas representat¡vas do domínio norte säo,
essencialmente, os granitos avermelhados da Fácies ltu, com raros níveis quartzíticos
aflorantes. Quando exumados, comumente estes gran¡tos apresenlam estrias e sulcos, e såo

recobertos por diamictitos compactos pouco espessos, típicos de alojamento (Figura 4). Os
granitos também podem aflorar na forma de domos, no inferior cJa bacia, åpresèntanrlo, por
vezes, geometria arredondada, poss¡velmenle correspondent€ a fon¡as de terrenos moidadas
pelo deslocamento do gelo, e sendo cobertos por arenitos imaturos, conglomeráticos (Figura
21, AaC), e/ou folhelhos.
No domínio sul, o embasamento cristalino exposto na porçäo leste/sudeste da área de
estudo é representado principalmente por filitos, com gráu variaclo de preservaçäo, xistosidade

bem clefinida, localmente dobrados
muscovita, observados apenas

e

compostos essencialmente por sericita, quadzo e

a olho descoberto ou com o

auxílio de lupa de mão. A

orientaçåo estrutural média de seu acamamento é N10E/50S8. Ëstas rochas apresentam-se
pouco deformädas tectonicamente, apesar de dobramentos regionais e locais serem comuns

em outros pontos desta unidade (Hasui et al., 1584). Esles filitos apresentam topografia
irregular, formando pequenos morrotes na porçäo cenlro-sLrdeste da área de estudo, aflorando,
por vezes, no interior da área sedimentar. Níveis quartzíticos são comuns, e locâlmente estão

deformados. Ve¡os de quartzo comumenle associam-se a estas rochas, tanto acompanhando
como truncando o acamamenlo.

Estas rochas enÒontram-se melhor preservadas na porçäo leste da área, onde såo
recobertas, em contato d¡reto, por diamict¡tos. Apresentam, nesles pontos, superficies polidas e
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e caneluras de abrasão (Figurâ 5). As estrias

preservadas

possuem orientaçåo geral N60W, localmente var¡ando para N10E (Salvetti,2001).
Para efe¡to de confecçäo do mapâ geológico neste lrabalho (Anexo l), optou-se por näo
diferenciar as unidades crisialinas presentes na área de estudos, dando ênfase, sobretudo, às
unidades sedimentares existentes, escopo deste lrabalho.
4.2.2. FÁcrEs DÐ suBGRUpo ITARARÉ NA REGtAo DE lTUJlNDAt,qruBA

Nos lrabalhos de reconhecimento

e

mapeamento das litofác¡es presenles na regiåo

entre ltu e lndaiatuba, foram ident¡ficadas oito unidades faciológicas, sumarizadas e descr¡tas a

seguir.

A posição estratigráfica dessas

un¡dades, uma em relação à outra, e no tocante ao

Subgrupo ltararé como um todo, será discut¡da posteriormente. No entanto,
descriçâo das unidades

a

ordem de

é aqui fe¡ta, grosso modo, da porção mais basaì para o topo da

sucessäo.

Fácies diam¡ctito compacto

Esta fácies ocorre preenchendo irregularidades e depressöes do embasamento
cr¡stalino, com espessura variáve¡ que raramente excede 1m. É constituida cle cliamictito
compacto. de aspeclo maciço, com grånulos dispersos caotìcarìente na malriz argìlosa e
apresentando tênue fissil¡dade horìzontal. O$ clastos presentes säo, no geral, arredondados e
facetados, ocasionalmente apresenlando estrias, e se concentram, comumente, no conlato com

o

embasamento (Figura 5), apesar de ocorrerem também dispersos homogeneamente na

fiìatriz. Sua composiçåo varia desde rochas metamórlicas (f¡lilos, gnaisses, quartzilos
metassed¡mentos)

a

e

rochas plutôn¡cas (gran¡tos) do embasamento próximo. Esles clastos

podem variar em dimensäo, desde 2 a 4 centímetros, atingindo até grandes dimensöes (15-30
cm), como verificado na rocha moutonnée de Salto (Figura 4).
Estâ fác¡es possui pequena expressão geográfica, sendo freqüenlemente recobena, em
oontato abrupto, pela fácies folhelho homogêneÒ. Pode, ainda que localmente, estar recoberla,

em contalo abrupto e, por vezes, erosivo, pela fácies arenito méd¡o, que se apresenta
acanalada e estratificada.

Fácies aren¡to grosso, imaturo

Composla por arenito de granulomeir¡a média a grossa, até muìto grossa, com matriz
essencialmente arenosa grossa a muilo grossa, com pouca ou nenhuma argila, que jaz sobre o
embasamento cristalino, nos ponlos em que este aflor¿ e nåo é recoberto por diamictito maciço

e compacto (Figura 21-C), sendô possivelmente uma

var¡aÇäo lateral deste. Contérn clastos
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arredondados a sub-anedondados de quartzo leitoso, de diâmetro não superior a 5 cm, e grãos
de feldspato alterados para caulinita. Nâo foram observadas estruturas sed¡mentares nessa
unidade. Os blocos de arenito aflorantes apresentam-se intensamente cimentados, e ocorrem
na forma de grandes lentes, com espessura raramente ullrapassando 0,5m.

Figura 21. A. l)otlxr gratrítico a¡rittorttct¡rcrttc uroldado ¡rcla ação glacial. A scta i¡clica o suntid. a¡riu-cnte de
do geltl (ti ¡rara W). n. I)ctalltc clos bkrcos. Não há
,r,, sulcçs ¡a supcrlir:ic tl. gra.it. C.
"lt.iu,

clesloc¿ullellto
clos blocos.

F ácie

s

co n g I o me

rado desest rut u rcd o

De oconência restrita a apenas um afloramento em toda a área de estudo (trevo de
interligação entre a Rodovia do Açúcar e SP-075, em Salto), esta fácies é caracterizada por
conglomerado maciço (Figura 22), acanalado, intercalado, em contato gradacional na base e
abrupto no topo, com níveís de arenitos médios a grossos, de espessura nunca superior a um
metro. Apenas localmente são visíveis delgadas laminações deformadas. Toda a sucessåo
encontra-se intensamente cimentada
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Contato entre nivel arenoso
camada conglomerática

Nfveis arenosos, acanalados,
com estratificação planoparalela, acompanhando a
topografia irregular do topo da
camada de conglomerado

Níveis deformados de arenito
enlre camadas conglomeráticas

cortgkuncnttio¿r. C. Nívcl arcnoso clclorlrado, cntrc carnad¿rs conglonrcr'¿iticas. 'l'otlas as
clilbr-cntcs do ulcsulo alkrranlenttl. À c Iì: I;otos dc .ltlsó lloberto Canulo.

ltfos são cr.r.r ctxlcs

Diferente da tácies diamictito compacto, em que a malnz predomina visivelmente sobre

a quantidade de clastos, estes conglomerados possuem uma proporção muito menor de matriz
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sustentando os clastos, sendo que alguns deles chegam a se tocar pontualmente. Os clastos
säo compostos por rochas do embasamento (quartzitos, gran¡tos e gnaisses, essencialmente),

possuem baixo

a médio grau de arredondamento e säo pouco polidos ou facetados.

Esta

unidade, que atinge aproximadamente 2 metros de espessura, jaz sobre arenitos finos contendo

fragmentos de folhelhos, em contato inferior discordante e cuja base não foi observada, e é
recoberto por uma sucessäo de arenitos finos e diamictitos acanalados.

Fácies folhelho homogêneo

Esta unidade é caracterizada predominantemente por argila, com pouco ou nenhum

silte. Os folhelhos são, em geral, homogêneos, de coloraçåo acinzentada quando frescos
(Figura 23), apresentando localmente concentraçöes planares de gräos milimétricos, que se
ressaltam na matriz (Figuras 23

e 24-B). Podem apresentar leve laminaçåo ou

ritmicidade

(Figura 24). Possui ampla área de oconência e, em planta, ocupa praticamente 60% da porção
sul da área de estudos, sendo de ocorrência mais limitada a norte (Mapa Geológico, Anexo l).

Figura 23. Iiolhelho lutrnogôneo típico. Notar os dolgados nívois arcnosos (em dcstacluc, iunpliailos nas lbtcls
nraiorcs). LÌm I, lïatula prccnchida por calcita, que cimcnta também a camada de arenit<l (acima tlo rnarlclo). F)m II,
nivcl ¡tlanar dc grânulos rcssaltaclos pcla cimr,ntação dc calcita. A lo,calização do atloramcnto cstlt indicada no mapfl.
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Figura 24. A. Folhclh<l homogêneo aprcsentanclo níveis rítmicos (par-cs argila-zueia fina), c<lm fi'cc¡üentes concreções
B. Nír,eis arenosos, rniliméûicos, de continuidade lateral restrita, contendo grânulos e pequctìos olastos.

calc¿i,r'eas.

¡rossivelnrentc assooia<Ios a despejo de icehergs.l,ocalização do aflt¡ramenkr indicada ¡to nrapa.

Clastos eståo presentes, porém com freqüência relativamente baixa,

e

ocorrem

deformando as laminações presentes (Figura 25-A). Estes clastos, em geral, ocorrem com mais

freqüência nas porções basais e nas porções mais proximais (em relação ao embasamento
cristal¡no) desta unidade, sendo progress¡vamente menos comuns tanto para o topo da unidade

quanto nas porções mais distais (Salvetti, 2001). Såo constituídos pr¡nc¡palmente por rochas
graníticas ou metamórficas (xistos, gna¡sses e quartzitos), provenientes do embasamento. Em

geral apresentam alto grau de altenaçåo, säo sub-anedondados, por vezes facetados e
deformam as camadas sobre as quais foram depositados. No geral, possuem poucos
centímetros ao longo do eixo ma¡or, podendo, porém, raramente, atingir mais de 2 metros de
diâmetro (Figura 25-B). Nos níveis estratigraf¡camente superiores dos folhelhos os clastos são
raros.

lntercalaçöes de delgados níveis de siltitos, arenitos finos e até mesmo diamictitos de

matriz argilosa ou areno-argilosa såo comuns

e

atribuem ao folhelho aspecto finamente

estratificado. Esta associaçäo litológica, porém, ocorre com maior freqüência e espessura nos
níveis superiores da unidade, caracterizando a fácies folhelho com intercalaçöes silto-arenosas,
descrita adiante. Estruturas de sobrecarga säo comuns nesses níveis. Localmente, os folhelhos

apresentam fina laminaçåo plano-paralela evidenciada pela intercala$o de delgadas camadas

de areia fina a muito fina, ou silte, por vezes contendo marcas onduladas (Figura 25-C e D).
Fraturas såo comuns nessa unidade e freqüentemente säo preenchidas por calcita, a qual
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do

também ocorre como cimento em alguns dos níveis silto-arenosos intercalados nos folhelhos
(Figura 23).

c

D

Figura 25. A. Claskl de rluartzitç, dclilrrn¿utclo a laminação sLrperiol c inlcrior do lìrlhclho (¡tonto lvtrl no tnalla de
kròalização): B. Mataoão (ìaído'/) {er granikr crn crtlação dc argila (ponto vcnnclho no ma¡ra). C. Marcas onduladas
¿u'on()so:i. otlcle se

tùrscll

a I artti

rt

açiro cntz¿ttla.

O contato desta fácies com a inferior (arenito grosso e ¡maturo, diamictito compacto, ou
mesmo o embasamento cristalino) é brusco, enquanto que seu contato superior, com a fácies
folhelho com intercalaçöes silto-arenosas, é transicional e mal marcado. Esta transiçåo se dá
pelo aumento progressivo da espessura dos níveis arenosos e sua persistência.

F ác ie

s

fo I h e

I

ho co m i nte rc a I açõe s s/fo-a renosas

Esta fácies é muito semelhante a fácies folhelhos homogêneos, mas as intercalaçöes de
siltitos, arenitos finos e diamictitos de matriz arg¡losa ou areno-arg¡losa são mais comuns'

espessura relativamente maiores nos níveis superiores desta
unidade faciológica (Figura 26-A a C) O contato entre o folhelho e suas intercalaçöes,
quaisquer sejam elas, é geralmente brusco. A areia intercalada apresenta geralmente grande

ocorrendo com freqüênc¡a

e

proporçåo de argila em sua matriz.
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E

Figura 26. ìiáoics l'o'lhclho c<¡n intcrcalaçÍ"lcs siìto-iu'euosas. A, B c C. Suçixr tipioa dcsta läcics (locaìizaçãcl cìtr
aflora¡lcnto inclicada no mapa). Notar as clclgadas oalnaclas clclìrnnadas cle arettito cnü'c as grartdcs r¡antadas
horiz,ontaìs. D. I)itlue olástico de al-enito, ¡lrrvavclnrentc associado a vibração causacla ¡tcla ¡tassagent dc tluxos
gravitacionais clc massa. E. I)etalhe da basc das car.naclas dc arcnito, quc contém liagmctttos ilc li¡lhelho cnglobadtls
durantc o l'luxo de massa.

Localmente estes níveis apresentam estruturas sedimentares (em geral estratificação
plano-paralela), sendo, no entanto, geralmente maciços. Por vezes, algumas camadas de areia

encontram-se deformadas, dobradas e/ou rompidas (Figura 26-A e B). Clastos säo ausentes

nesta unidade. Estruturas de sobrecarga

e

diques clásticos, truncando verticalmente as
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camadas de folhelho, podem ocorrer nos conlälos entre as camãdðs de are¡a e os níve¡s de
folhelho (F¡gura 26-D).

Os folhelhos, nesta un¡dade, também se encontram intensamente fraturados e, por
vezes, tais fraturas eståo preenchidas por calcita, que também aparece sob a forma de cìmento,
tornando esles folhelhos e suas intercalaçöes menos suscelÍveis à erosår¡.

Estruturas

de

ressed¡mentaçåo

såo raras nos folhelhos, e, quando

presentes,

caracterizam-se por corpos acanâlados de arenito, de drmênsöes variadas, contendo clastos dè
silt¡to e argtlilo, e apresentando leve estratifìcação plano-paralela. Os raros clastos cle rochas de
do embasamenlo presentes, que não ultrapassam 2 cm de diâmetro, encontram-se alinhados

na base dos canais e possuem leve imbricaçäo (no geral, rumo oeste). Estruturas de
ressedimenlação também säo visíveis em alguns dos niveis arenosos, que apresentam
fragmentos de folhelhos em sua base ou flutuando em sua mâtrjz (FigLrra 26-E).
Ësta fácies tèm aprox¡madamente 10 metros de espessura. Seu conlalo superior com a

fácies arenito médio a fino se dá por sucessivas ¡ntercalaçöes dos níve¡s arenosos com os
folhelho, que aumentam progressivamente de espessura, até o completo predomínio da fraçåo
a Te

nosa.

A

o contato èntre as fácles folhelho
homogêneo (inferior) e areniio médio (superio¡ - vide l\iìapa Geológico e Seçôes
distribuiçåo em área desta fácies âcompanha

correspondentes, Anexo l). sua clelimitaçåo, no entanto, é prejudicada por ser esta unidade
faciológica a transiçåo entre uma fácies e outra.
Fácies folhel ho ritmico

Caracter¡za-se por apresentar pares rítmicos de arg¡la-s¡lte, ou de argila-areia fina,
dispostos em estratos horizontais de grande persistência lateral. Ocorrem p redom inantemenle

na porçäo centro-sudeste da área de estlrdos, e sua melhor exposrção ocorre no cláss¡co
Parque do Varvito (Figura 27-A). Em subsuperfície, abrange uma área de pelo menos 72 km2,
do Parque do Varvito em direçåo ao ¡nterior da bacia (Peiri, 19BS; 1986), e assenta-se sobre
arenilos frnos a conglomerát¡cos (Petri, '1986).

Estes sedimentos apresentam fìna eslral¡ficaçäo, e os pares comumente não
ultrapassam dois centímetros de espessura, embora, por vezes, o nível sÌlto-arenoso possa
atingir alguns decímetros de espessura. lntercalaçöes arenosas gracladas (de areia fina a muito

fina), às vezes com estruturas trac¡onais (em geral estratificaçäo cruzaclå tabular, cruzada
acanalada tangencial na base e no topo, e marcas ondulaclas * F¡gura 27-B), localÌlente
intercalam-se nesses sedimentos rítm¡cos, em alguns pontos prevalecendo sobre os níveis mais
arg¡losos. A espessura dos pares, em geral, tende a d¡minuir em direçäo ao topo desta unidade,
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acompanhada da diminuição da granulometria da porçåo areno-siltosa dos pares, de areia
média passando a silte (Rocha-Campos et al.,1988; Setti, 1998). Clastos são raros e, quando
presentes, ocorrem deformando as estratificaçöes superiores e inferiores do ritmito ao seu redor
(Figura 27-C).

Figura 27. A. Exposição dos ritnitos no clássico Parque do Varvito, em ltu
(ponto azul do mapa). Notar a grande horizontalidade e continuidade lateral das
camadas. B. Esfatificação plano-paralela @ase da foto) e cruzada lenticular (acima
da esoala), com pr€servação da forma de leito. C. Clasto de quarEito (aprox. l0 cm
de diâmeho), moldando a estatificação zuperior e inferior dos ritmitos. D. Ritmitos
dobrados, limitados no topo e na base por camadas horizontais, aparentemente nãodeformadas (ponto vermelho do mapa).

Localmente, a estratificação está deformada formando dobras

intra-estratais (Figura 27-D). Säo dobnas apertadas, com orientação
média do eixo da dobra para N30W e ocorem entre níveis de ritmitos não deformados, com
estratificaçåo plan o-paralela preservade.

Estratigraficamente, esta fác¡es parece estar intimamente assoc¡ada

à fácies de

folhelhos homogêneos, nåo rítmicos, sendo apenas uma diferenciaçäo latenal localizada destes,
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ocorrendo preferenc¡almente na sua porçåo superior. Sua continuidade lateral ao longo da
margem da bacia

é aparentemente restr¡ta, apesar de poder atingir dezenas de metros

de

espessura. No entanto, forma um grande corpo alongado, de direçäo aproximada NW-SE, que

se estende em subsuperfície por cerca de 70 km2 lPetri, 1985; 1986) mantendo as mesmas
características sedimentológicas e recobrindo arenitos grossos e médios (não aflorante) e o
embasamento cristalino.

Fácies arenitos médios, maciços
Representam a fácies mais comum da porçåo norte da área de estudo (Mapa Geológico,

Anexo l), sendo, em geral, constituída por arenitos médios a finos, raramente atingindo a fraçäo

areia grossa. Apresentam-se geralmente maciços, mas podem também exibir estratificaçoes
plano-paralelas, cruzadas tabulares e cruzadas acanaladas.

Arenitos finos a médios formam espessos pacotes, em alguns pontos com mais de 20
metros de espessura, sobretudo ao sul do município de ltu, e na regiåo de lndaiatuba (Seçåo

l-

Anexo ll). Podem conter intercalaçöes de folhelhos, siltitos ou diamictitos, cujos contatos com
os arenitos säo geralmente bruscos (Figur:a 28). Estas intercalaçöes podem ter até 1 metro de
espessura, e serem deformadas por sobrecarga.

Figura 2tl. A. Suocssão

clc

¡racotcs arenosos intcrcalados
com camadas clc tblhelhos,
dc¡'rositatlos soble supcrlioic

in'cgrrlar'.

arenito

O conlato cnlrc

o

c () lìrlhclhtl ó
B.

Contato entre arenito (inferior)

rclativamcntc brusco.

e folhelho (superior)

oar-naclas arcnosas sãtl
constituídas lx)r griurdes

Corpos tabular€s de arenito fino
a médio, localmente
apresentando fragmentos de
folhelho em sua base.

As

cslratos tabularcs. Na base de
oatla oalnatla, podcnr oc()rrcr
liagmcntos tlc tirlhclho. Não

há inclicadores eviclctrtcs tlc
dircçiìo dc llttro txrs ¿u'crlittls
(turùoglitìrs). Iotos cle

.krsé

Iìobcr(o Canuto.
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Análises granulométricas mostram que há uma grande concentraÉo de argila na matriz

dos sedimentos arenosos, principalmente nas proximidades dos contatos com os níveis
argilosos e forte tendência geral de gradação normal parä o topo dos pacotes sed¡mentares
(granodecrescência ascendente

- Figura 29).

As estruturas sedimentares primárias mais comuns preservadas nestes arenitos

säo

estratificaçöes cruzadas acanaladas, principalmente nos níveis estratigraficamente superiores.

lntervalos de canais entrecortados em contato erosivo sobre camadas

já

depositadas,

preenchidos por areia granulometricamente um pouco mais grossa såo comuns, principalmente
no topo desta unidade (Figura 30).

Figura 29. Iìcsultado cla ¿málise gtanulométr-ica clc seção cm allot'¿unento da läcics arcnito meilio a lìno (pottttr
indicaclo no mapa), cluc mostra forle tcndôncia dc gr-arodecrc'scência asccndcnte. lìsta tcndôncia é obse'n,ada cur
mr¡itos clos afloiamcnlos estudados. Os pontos ve¡melhos represcntam o local de o<llcta clc anrosû'a. Mtxlilìcada tle
Salvctti, 2001.

Clastos e concreçöes também podem oconer, mais raramente, nos arenitos (Figuras 30
e 31). Os clastos variam em dimensåo de poucos milímetros a mais de meio metro de diåmetro,

ocorrem isoladamente, deformando

a

estratificaçåo presente,

e

possuem

as

mesmas

características litológicas e morfométricas dos demais clastos descritos: sub-anedondados, por
vezes facetados, e de lìtologias variadas (em geral, granitos, quartzitos e filitos). Ocorrem ainda
clastos de menor dimensåo, geralmente de folhelho ou arg¡lito/siltito, que aparecem "flutuando"

na matriz argilo-arenosa desta unidade, porém sem deformar sua estrutura. Såo geralmente
tabulares, com dimensöes raramente excedendo 5 cm em seu e¡xo maior (Figura 32).
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B

Figura 31. Clastos (caíclos'i) de quartzito (A) e dc granittl (B) ocorrendo def'orrnando a fina l¿rninação ¡rrescntc
ar-cnito.

Figura 32. Arenito lino, maciço, aflorante ern corte de
ostrada de l'crro dr¡ b'¡irro de Itaioi (mrrtc dc Indaiatuba
vidc mapa do localização). Notal as grandcs concreções

-

cimcntadas por sílica ao longo do afloramento. No
tletalhc, clasto dc folhelho suspenso na matriz (seta). A
aparente estratifìcação plano-paralela é o resultado da
variação de cor, por altcração, do arenito, sem refletir
estruturas deposicionais cvitlcnt<xr.
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Fácies diamictitos de matriz areno-argilosa (organizados e desorganizados)

Oconem associados na forma de lentes a todas as fácies descritas anteriormente. Em
geral, apresentam matriz areno-argilosa, cujo teor de areia varia de acordo com a litologia com
a qual está associado, sendo mais argilosa quando embutido nos folhelhos.

Os clastos, em geral, oconem dispersos na matriz, caracterizando uma textura

de

paraconglomerado. Apresentam alto grau de arredondamento e dimensões variadas (de poucos

milímetros

a

mais de 20 centímetros de diâmetro). Såo geralmente polimíticos,

e

incluem

clastos de granito, quartzito e gnaisses, além de fragmentos de siltitos, arenitos e folhelhos
intemos da bacia.

Apesar de geralmente maciços, os diamictitos podem exibir, localmente, uma tênue
estratificação (diamictitos organizados

-

Figura 33), que é ressaltada por níveis arenosos, que

localmente podem estar deformados. Quando desorganizados (sem estruturas evidentes)

apresentam-se deformados (englobando

e

dobrando níveis arenosos

ou de folhelhos

depositados preteritamente) e amoldados segundo a topografia sobre a qual se depositaram.
Muitas vezes, os depósitos de diamictito såo recobertos por seqüências arenosas com evidente

gradaçäo normal, que passam de arenito médio, maciço, para arenito fino, laminado

e,

finalmente, para siltito laminado (Figura 34).

Figura 33. A. Diamictito estratifìca&r, com clastos ¡.lolimíticos ¿ulctlondaclos. B. I'lstlatificação del'omrada.
possivelmcntc por pertla dc lluidos após a dc¡rosição. A foto 13 rc¡rrcscuta a ¡rorção stt¡rcdor do allorantcuto cla lìlttr
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ilqlalg,

5. Modelos genétieos
5.1. Associaçöes de fáa¡'es e s¡sfemræs deposrcronais
Um s¡stema deposicional, em sua concepçäo clássica, é uma assembléra lrid¡mens¡onal

de fácies, mutuamente associâdas por processos genéticos ou ambientes de sedimentação,
ativos ou inferidos, comuns (Posamentier

e¿

a¿, 1988; Walker, '1992a). Um sistema deposicional

rnclui em uma mesma associaçåo todos os ambientes deposicionars e processos que atuam em
Lrma determinada área geográfica,

e que produzam fácies

¡nter-relâcionaclas cronológica e

estratigrafica mente (associaçåo de fácies, Walker, '1992a), de maneira contínua e sem quebra

no registro.

O prjmeiro passo para o reconhecimento de s¡stemas deposicionais é a ident¡ficaçäo,
portanto, das associações de fácies e dos ambientes de sedimentaçäo que os compôem. Para
tan1o, é necessária a descriçäo e análise prév¡a das fácies presentes e de suas relaçöes laterais

e ved¡cais, e

Ò entendimento de como estas fác¡es

se relacionam com feições e estruturås

diagnósticas próprias, como, por exemplo, no sistema glacral, que inclui estrias, falhas, fraturas

e

dobras por cisalhamento, além da forma de estrutuÍas glaciaìs erosivas molcladas no

embasämento cristalino (Canuto, 1993).
Seguindo este rritér¡o, fÒram identificadas quatro associações de fácies, sumariadas na

Tabela l, que cr:mpòem os qualro sisiemas deposicionais presentes na área de estudos: a)

sistema

sLrbglacial/

proglacìal;

b)

slstema gìácro-marinho dlstal;

c)

sistema

de

leques

submarinos; e d) s¡stema glác¡o-rnarinho proximal (Tabela l).

Não há evidências claras de que um sislema deposicional glácio{errestre tenha s¡do
¡rreservado na área de estudos. As ocorrências de tilitos de alojamento (item 5.2.1) identificadas
permilem, täo somente, interpretar a exìstênc¡a de gelo aterrado junto à borda da bacia, o que é

razoâvel, visto

as

considerações sobre

o

comportamento

das gele¡ras

anler¡ormente

expìicitadas e os modelos paleogeog ráficos v¡gentes (e.9. Santos, 1996; Santos ef al, 1996).

5.2" Tratas de srsfemas e sisfernas deposicionais: madelas
fae iológicas
S.?.1. Trato de sistemas deposicionais glaciais

ao "trato de sistemas deposic¡onais glácioprox¡mais" de Machado (1989), e ¡nclu¡ as fácies equivalentes a ambientes adjacentes ou
Conceitualmente, equivaie, em parte,
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próximos a frenle da geleira, presentes durante as fases de avanço e recuo glac¡al. Engloba
aqui as assoc¡açöes da fácies pertencenles ao sislema deposicional subg lacial/proglacial.
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O sistema

su

bglacial/proglacial de Salto

e ltu é composto pelas fácies diam¡ctito

compacto rnaciço e arenitos grossos ¡mâtLrros, ambas instaladas sobre embasamento polido e
estr¡ado ou moldado, lanlo na regiåo de Salto (Figuras 4 e 2'1) como na de ltu (F¡gura 5). Estas
fácies såo recoberlas, em toda a extensäo da área de estudos, por s¡ltitos e folhelhos da fác¡es
folhelho homogêneo.

A

associaçäo de fácies do sistema

s

ubg

lacial/proglacìal (Figura 35) corresponde à

porçäo estratigráfica infer¡or em toda a área de estudos e parece ser análoga ao "Sistema
Subg lacial-Proglac¡al de Campinas", de Souza F¡lho (1986).

FActEs DtAMÌcrtro coMpACTo MACtÇo DE MATRtz AREIvo-ARG/LosA

Os diamictitos maciços e compactos ocorrem
embasamento, qLre se apTesenta comumente pol¡do
reduzida (näo superior a

I

e

preenchendo irregularidades do
estriado, apresentando éspessura

melro), com tênue fissilidade horizontal quando ¡ntemperizados. A

assoc¡açåo com embâsamento polido

e estr¡ado, seja ele granít¡co ou não, e cujo

exemplo, na área de esludos, pode ser observado no Parque da Rocha

melhor

(Figura 4),
^Ioutonnée
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à açåo glacial. Desta
ef a/. (1993), e o modelo de

permite interpretar estes depósitos como sendo diretamente ligados

e Eyles
Boulton (1982) e Boulton & Eyles (1979), correspondem à tilitos "verdadeiros" de

maneira, seguindo os conceitos de Flint et al. (1960)

origem

subglacial, depositados sob a camada de gelo ativo.

Sistema proglacial

Sistema subglacial

Siltitos laminados passando
para folhelhos

Folhelhos homogêneos

Tilito de alojamento

Arenitos conglomerálicos
Embasamento
(granito)

Embasamento
(granito ou filito)

Figura 35. Succssão esquemática das fácies presentes no sistema subglacial

Seu aspecto maciço

e

compacto,

a

e

proglacial

mâ

seleção granulométrica, pequena espessura e o

caráter descontínuo

de seus

depósitos, com

evidente concentraçåo de clastos no contato com

o

embasamento polido

e

estriado (Figura 5),

sugerem que se trate de tilitos de alojamento.
Correspondem, assim, a depósitos formados por
agregaçåo subglacial de detritos liberados a partir

da base de geleiras em

movimento, sendo

depositados sobre substrato com comportamento

rígido durante o avanço da massa de gelo
(Boulton, 1979; 1982; Eyles, 1993; RochaCampos & Santos, 2000; Tomio, 2OO4 - Figura

36). O deslocamento do gelo, anastando
partículas

e

as

clastos englobados, provocaria a

erosäo, polimento e

f:l.À Sucsssão de nfveis de diam¡ctito maciço
II
|I em contato eros¡vo com as unidados inferiores,
mostrando a sucessiva acreçåo junto a base do gelo.

estriamento do
embasamento local, por aração, e criariam as

Figura 36. Modelo dçosicional de tilitos

superficies polidas e estriadas (Eyles ef a/., 1993;

alojamento, que requer um embasamento resistente
e rígido. As taxas de sedimentação, neste caso, não

Canuto et al.,2OO1; Tomio, 2OO4 - Figuras 4 e

são superiores

a l0 cm/ano, em contraste oom

n

grande quantidade de sedimentos transporlados pcln
geleira. Modificada de Eyles, 1993.
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5). Este processo resulta no ácúmulo de massa sed¡mentar compacta, não inteiramente maciça,
que pode ¡ntercalar-se com delgados depósitos acanalados rasos de águas de degelo (RochaCampos & Santos, 2000; Viviani, 200'1).

Outros depós¡los desta nalureza foram reconhecidos èm outros pontos da porçåo
paulista da Bac¡a cjo Paraná, como em Jumirim e Capivari (Rocha-Campos et al., 1gT6, 1992,
Tomio, 2004), porém jazendo sobre outros depósitos do Subgrupo llararé, mostrando a

ea

franca influência glac¡al durante toda a histór¡a
deposicional desta unidade. Na área de esludos, entrelanto, diferentèmente destas demars
localidades, não há informações sufìcientes para determinar se estes depós¡tos de tilitos de
alojamento foram depositados em ambiente lerrestre ou subaquoso, ¡,e., se a geleita
recorrência dos avanços do gelo

encontrava-se aterrada sobre substrato lerrestre ou já teria adentrado no corpo de água,
FActEs ARENtro DE GRANULAÇÃo GRossA, tMATURo

Os arenitos ¡maturos, de granulação grossa e contendo clastos centimétricos, possuem

e

relativamente pontuå1, sempre relacionada à prox¡midadè com o
embasamento, grânítico ou metamórfico, jazendo diretamente sobre ele. As rochas do
ocorrência restrita

embasamento associadas à ocorrência desta un¡dade näo apresentam evidências de polimento

ou estriamento. Em uma localidade, pi:rérn (Figura 21), o embasamento granílico sobre o qual
esta unidade se assenta parece ler s¡do moldadÕ pela açäo glacial, apresentando forma
alongada e estreitä, lembrando uma estrutura dô tipo "dorso de baleia" (whale back), o que
pèrm¡te associar a presenÇa do gelo anter¡ormente ou, ao menos, durante o ¡nício da deposiçåo
desta unidade.
Além da associaçåo com o embasamento, outro fator que perm¡te considerar a ¡nfluêncja

do gelo na gênese deste depósito säo suas próprias características sedimentológicas e de
d¡str¡buição em área. Esta unidade faciológica apresenta um baixo teor de argilâ em sua matr¡Z,

reflexo de um ambiente de alta energ¡a, comum nas porçöes proximais às geleiras (Eyles,
1993). Sua ocorrência pontual e lateralmente restrita, no entanto, sugere que os processos de
alta energia presenles não possuíam grande extensão longitudinal em relaçåo à frente do gelo.

Processos com estas caracterist¡cas såo facilmenle observados em geleiras aluais,
onde túneis subglaciais conduzem a água de degelo, carreando grande quantidade de
sed¡mentos em suspensäo ou por anasto. Quando a gele¡ra termina em ambienle terreslre o
resultado é a formaçâo de sistemas fluv¡ais entrefaçados (braìdecl), com a formação de grandes
barras proximais de sedimentos grossos com as características expostas acima (Eyles & Eyles,
1992).
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No entanto, seu relacionamento faciológico lateral não condiz com a interpretaçäo
de
uma planície de lavagem glácio-terrestre, pois, lateral e imediatamente acima
desta unidade,
ocorrem folhelhos cinzentos homogêneos (Figur:a 37), com raros clastos,
sugestivos de corpos

de água de maior profundidade e menor agitação. Do mesmo modo que nas geleiras
com
terminações terrestres, geleiras que terminam em corpos de água podem,
também, possuir
túneis subglaciais que conduzem a água de degelo e os sedimentos presentes junto
à base do
gelo (Eyles, 1993; Figura 6). Esta água, de maior densidade que a
da água circundante,

penetraria no corpo de água na forma de uma conente de alta
densidade (fluxo hiperpicnal),
depositando os sedimentos mais grossos e imaturos na porção proximal,
e conduzindo, bacia a
dentro, na forma de conentes de fundo, os sedimentos mais finos. Eventualmente,
segundo
este modelo, com a regularizaçåo do fluxo ou abandono do conduto, a deposição
de
sedimentos grossos cessaria e ocorreria a deposiçäo de areias gradativamente
mais flnas para
o topo desse pacote, até predominar a deposição normar da bacia.

Arenitos conglomeráticos

,/

Gelo

Nívet

do rnar

iàç;¡;'4çç'
-

i

..i..'jrnrtÌe+
,,4{-!.1}i.:-,.

Embasamento
(granito)

i:

Folhelhos
I

i

''''. lr/'
{.'
Figura 37' Iìcllroscntação csqucntálir:a

o<tm cxagcr() r¿crlical clc

trincl subglacial tcnniu¿uldo cnl coll)o clc iigua. tl¡clc

E importante salientar que este processo deposicional é diferente do

normalmente
associado à deposição no interior de túneis subglaciais. Quando o depósito é originado pelo
preenchimento de um túnel subglacial, preservando sua morfologia retilínea
e levemente
ondulada, temos a formação de um ésker ou parte de um vale-tunel. Já a formação da
fácies
arenito conglomerático estaria associada a depósitos de dejeçåo formados em ambiente
proglacial subaquático, muito próximo a frente do corpo de gelo (Figura 37).
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5.2.2. Trato de sistemas deposicionais marinhos profundos

Compreende dois sislemas deposicionais:
submarinos,

O

primeiro inclui

a

o

glácio-marinho distal

fácies folhelho homogêneo

eé

e o de

leques

particularmente bem

desenvolvido na porçåo sul da área de estudos (Mapa Geológico, Anexo l). Já a associação
representativa dos leques submarinos ocone localmente, åblangendo um conjunto de fácies
clásticas grossas, depositadas sobretudo por fluxos gravitacionais de massa (Tabela .l).

Vale notar que o termo "profundo", aqui uti¡izado, tem senlido relativo, clevendo ser
entendido no contexto fis¡ográfico de condições marinhas distais e pelágicas do mar
ep¡continental presente na Bacia do Paraná durante o Neopaleozóico (canuto, 'lgg3; santos,
'1996; Santos et al., 1996).

Sisferna depos/b ional glácio-marinho distal

As associações de fáctes que compõem este s¡stema säo a fácies folhelho homogêneo,
com ou sem claslos, e a fácies folhelho com inlercalaçöes s¡lto-arenosas. Estas associaçöes
possuem ampla pers¡stência lateral e em área, com espessura variando de 5 a g metros na
reg¡ão de !ndaiatLrba, para além de 20 metrôs na regiäo de ltu ô sâlto (seçöes Estratigráf¡cas,

Anexo l). Ëste sistemá é maler¡älizado por umå sucessão de fácies em que predominam
l¡tolog¡as fìnas, o¡rde o princ¡pal processo sedirnentar ativo é â decaniaçåo, com contribuiçäo de
queda (dropping) de clastos a paitir de gelo flutuante em diferenles intensidades. Fluxos
arenosos esporádicos e localizados ocorrem formando ¡ntercalações de camadas de arenitos e
raros diamiclilos, ambos mais comuns e espessos no topo desta sucessão.

Este s¡stema é correspondenle ao marker transgress¡vo clescrito por souza F¡¡ho &
Stevaux (1984) e aparentemente correlacionável ao Sistema de Plataforma de Hortojàndia, cle

souza Filho (1986). compofta-se, desla maneira, como o sistema predominante na área de
estudos, tendo åtuado como cenário ambiental de fundo para a sedimentaçåo das demais
un¡dades presentes.

FACIEs F)LHELH) HoMoGÊNEo, coNTËiVDo oU NÁo cLAsTos

Esla unidade faciológ¡ca eslende-se, na área estudada, tangenc¡ando a margem cla
bacia, desde o norte do mun¡cípio de ltu (v¡viani, 200'l;salvetli, 2oo1) até o limite norte da área

de estudos (Mapa Geológico, Anexo I), em
sedimentológicas mantidas quase
espessuras (às vezes super¡ores

lndaiatr-¡ba,

com suas

caracterÍsticas

que constantemente. É caracterizada por

grandes

a 20 m) de folhelhos escuros, homogêneos, com
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intercalações de aren¡tos ou diarniclitos (Figura 23). Uma característ¡ca evidente no intervalo

basal da seçåo de folhelhos é a rara presença de estruturas de marcas ondulaclas, o que
parece indicar que sua deposiçåo ocorreu, no gerai, abaixo do nível de base clas ondas. Asstm,

a deposiçäo da carga em suspensão, por decantaçåo, parece ter s¡do o prino¡pal processo
sedimentar âtuante nâ gènese desta fácies. Hsse processo, ao que tudo jncÍica, deve ter atuado

também na deposição dos níveis areno-siltosos presentes,

já que estes nåo apresentam

estruturas ind¡cativas de corrente.

Os comentários acima expÒstos perm¡lem considerar a prevalênc¡a de um ambiente de
deposição desses folhelhos aba¡xo do nível de base das ondas, com mar relat¡vamente mais
alto que o relaljvo às fácies até então descr¡tas, onde a arg¡la é normalmente depos¡tada. Nessa

situaçäo, somente

a

intervenção de conclições calastróficas poder¡a ser responsável pelo

lornecimento de sedimentos silto-arenosos para essa região cla bacia. Além clisso, na medicla

em que os le¡tos silto-arenosos näo exibem estruturas caraclerísticas de turbiditos, como
gradaçåo normal ou estruluras indicativas de traçäo, a intêrpretaçäo da atuação cle eventos de
tempestade torna-se mais verossímil.

Quanto aos processos de deposição dos raros níveis silto-arenosos, transportaclos em
suspensäo, as seguintes possibil¡dades devem ser consideradas; a) turbilhonamento de
sedimentos da zona cosle¡ra, provavelmente por lurbulênc¡a de ondas, seguidr: de t.anspofie
por algum t¡po de corrente (correntes de fundo, pr¡ncipalmente) paâ a zona cle predomínio de
depos¡ção das argìlas; b) seleçåo por lavagem de lamas, suspensåo e posterior deposiçäo das
frações silto-arenosas rìa mesma área após a queda rjo nível cle energia do meio. contuclo, a

ausência de feiçöes eros¡vas dêsenvolv¡das sobre o substrato lamítico, de nível baìxo de
energia, parece ind¡car que a seleçäo por lávagem nåo foi um processo constantemente ativo.
Já nos níveis superiores da seçâo de folhelhos, como será v¡sto poster¡ormente (fácies folhelho
com intercalações s¡lto-a renosas), a ¡dêntif¡caçåo de alguns corpos com formas acanaladas,
contendo leitos de fragmentos ¡rregulares de lamitos, parece indicar que os dois mecanismos
foram ali atuantes.
Por suas característ¡cas sed imentológicas, portanto, é possível cons¡derar uma regiäo
relativamente profunda, ou nível de mar relativamente mais alto, onde a influência glacial d¡reta

era menos pronunciada. Este s¡stema possivelmente represenla a sedimentação normal da
bacia, associada a um longo período transgressìvo. Complementarmente, a grande extensåo e

espessura desta unidade (mapeável a escala 1:25.000) permite considerá-la como um marco
litoestratigráfico para essa regiåo.
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Esta unidade faciológica está sobreposta à fácies folhelho homogêneo, e representa o
contato transicional entre esta unidade faciológica e a fácies arenito médio, sendo interpretada
como a materialização do início do processo de rebaixamento relativo do nível do mar, e o fim
das condiçöes de mar profundo nesta porçåo da bacia (vide item 5.2.3).
Uma das feições proeminentes desta sucessåo de folhelhos é seu caráter heterolítico:

lamas representando condições de baixa energia se alternam, com freqùência, com siltes e
areias potencialmente indicativas de condições de maior energia (Figura 26). A razäo e o tipo

de altemåncia, entretanto, modificam-se verticalmente ao longo da seção. Em suas porçöes
inferiores, a deposiçåo de sedimentos finos prevalece sobre os sedimentos arenosos, tanto em

termos de volume como em freqüência, e os intervalos silto-arenosos, muito delgados, são
essencialmente estratificados plano-paralelamente, quando näo maciços. A falta de evidências
indicativas de retrabalhamento efetivo é altamente sugestiva de um ambiente situado abaixo do
nível de base de ondas, local este onde a argila é depositada.

Na parte superior da sucessåo de folhelhos, as intercalaçöes silto-arenosas se tornam
mais pronunciadas e, localmente, exibem estruturas onduladas longas e estratificaçåo plano-

paralela (Figura 38), associadas

a

níveis contendo laminaçöes cruzadas unidirecionais

entrecortantes ou superpostas. Essas informaçöes permitem especular que a deposiçäo deste

intervalo superior dos folhelhos ocorreu em profundidades menores do que as do intervalo
inferior (fácies folhelho homogêneo), e acima do nível de base das ondas (De Raaf et al., 1977),

com influência de tempestades e/ou condiçöes mais altas de energia prevalentes durante
intervalos de mau tempo.

Figura 38. Marcas on{ula{as em lìllhelho, associadas a nivcis levemcl'ttc ntais ¿u-cntlsos, sugerin<lo Icgistro de açiltr
de onclas clc tompcstade (De lìaal'et al., 1977).
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a

preservaçåo no registro geológico

dessas estruturas tão delicadas deve levar em consideraçåo as seguintes possibilidades: a)
tratava-se de um ambiente de baixa energia de ondas, com tempestades ocasionais; b) o
amb¡ente era caracter¡zado por ampla variaçåo no nível de energia, ¡ncluindo frequentes
ì.cf pestdoes, que rut¿if p¿ltcratf ef tte dref ìudud5 pera Çatiltct tdf usu uu 4550¿i t() uil uå1uru, ç/
ráp¡do recobr¡mento dos le¡tos silto-arenosos, o que os protegeu da erosåo subseqüente.

Ëstes nivêis sillo-arenosos, intercalados nestes folhelhos, säo maciços ou localmente
estratificados. Apresentam em sua base, muitas vezes, fragmentos de foìhelhos e s¡lt¡tos, ou
mesmo clastos de aren¡to, possivelmente arrancâdos do fundo lamoso durante a passagem dos

fluxos arenosos. Estes fluxos poderiam ser considerados turbidít¡cos, não fosse a ausência de
estruturas sedimentares, sobretudo as tral¡vas, e evidências de gradaçäo normal. Assim, devem

eslar ma¡s relacionados ä fluxos arenosos de detr¡los (sand debns f/ows de Shanmugam, 2000),

ou seja, fluxos arenosos de alta energia, que possuem a capâcidade de erodir o subslrato,
englobar as particulas e transportá-las, por suspensão ou pressäo dispersiva, imersas na matriz
clo fluxo. Esses arenilos deposìtar-se-iam rapìdamente sobre os folhelhos âindâ não-coesos,
perm¡tindo a formäçåo de estruturas de sobrecarga. Já a estrutura do tipo dique clástiöo (Figura

26-D), de oconência pontual

e

restrita, difÌcilmente pode ser associada a sismos, como é

comum, Uma das possibilidades é a de que a própria onda cle choque mecânico transmitida ao
substrato pela passagem de fluxos de ålta energ¡a poderiå geTar eslruluras desse t¡po.

Localmente, escorregamentos

e

fluxos gtavitac¡ona¡s

de

massa afetarâm estes

sedimentos, dobrando-os e deformando-os (F¡gura 39). Lateralmente, esta un¡dade pode passar
trans¡c¡onalmente para folhelhos rítmicos (Associaçäo lV, Tabela

l), com maror ou menor

espess ura do par várvico.

S/sfer?a deposlclona/ de /eques

s

ubmarinos

Na porção norte da área de estudos, a bacia se lorna relat¡vamente mais profunda.
Apesar disso, o que predom¡na näo säo as lilologias mais finas, típicas de ambientes mais
calmos, mas arenilos e diam¡ctitos. Os processos atuanles neste sistema são associados a

traçäo e suspensåo (lobos de suspensäo), escorregamentos, fluxo de mâssa e decantaçäo.
Estas caraclerísticas säo indicaiivas de fácies de escorregamenlos (s/umps no conceito de
Walker, 1992b) e de leques submarinos, em suas ma¡s d¡versas porçöes, como será visto a

seguir. Estes leques provavelmente se desenvolveram em uma região de declive mais
acentuado, provavelmenle relacionado a uma quebra topográfica na margem da baciâ, ou,
ainda, preenchendo formas previamente erodidas pelo gelo e sendo alimenlados pelas águas
de degelo.
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Este sistema é correspondente ao Sistema de Leques Subaquosos de Campinas, de

Souza Filho (1986), sendo composto pelas fácies conglomerados desestruturados e fácies
arenitos médios fl-abela l).

(c)

(B)

Figura 39. A. Carnaclas tlclìrnn¿ulas tlc arci¿r intcrcal¿xl¿r cnl lìrlhclhos. B. ('arnatl¿r tlc at'ci¿t tlobl'atl¿r. "cnvclopatttlo''
nivcl clc krlhclho, dcviclo. ¡rrovavcluteuto, it csqnlcg¿urcnto. C. Llontat() cntrc nivcl tle arcta c lirlhcllro, sttgct'itttltr
tttttir ¡rossivcl sLr¡rcrl'icie tlc csoot-t-cgattiettto.
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Conglomerados caóticos, onde os clastos são sustentados, praticamente, pelo contato
mútuo e pontual entre um seixo e outro, são raros na porção paulista da Bacia do Paraná (José

Roberto Canuto, comunicaçåo verbal). Os melhores afloramentos dessa unidade eståo
descritos na porçåo sul da Bacia, sobretudo no Estado de Santa Catarina (Canuto, 1993).

Esta litofácies representa uma associação de alta energia, sugerindo processos
sedimentológicos capazes de transportar grandes quantidades de fragmentos de rocha a longas

distâncias. Sua distribuição lateral limitada e a associaçåo de fácies lateral e superior, que
incluem arenitos finamente laminados, diamictitos e intercalações de camadas de folhelho (às
vezes com espessura superior a 2 metros

-

Figura 40), atestam um ambiente de alta energia,

com períodos de estagnaçåo da deposição, quer por cessação do aporte sedimentar, quer por
variação do nível relativo do mar.

Fluxos de detritos capazes de formar ortoconglomerados como

sucessão sedimentar, entretanto, precisam

de

condições especiais
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necessárias uma grande disponibiliclade cle cletrítos
grossos e alta energia de transpôrte para que o
fluxo lenha energia e competêncla suf¡cìenle para o
transporte. Eslas condições poclem ser encontraclas
nas porçöes prÐximais de leques submar¡nos, oncle

os

detritos acumulados pelo gelo,

ao se 50

desestabilizarem, se acomodariam na área de início

de talude, desembocando na parte superior
leqr-ie (upper fan

-

clo

Figura 41), fluinrlo na forma cle

fluxos de detritos confìnaclos (Canuto, 1993, Gâma
Jr. efâ¿, 1992; Watker, 1978; .t992b).
Desta forma, o iníc¡o clo processo se dá com

o acúmulo

<Je

malerial junto a borcla da bacia,

o 0 fr

qual, com o aumento clo nível relativo do mar que
acompanha os períodos cre degero, se satura em

água

A s

Af

Am

Ag c

e

perdè sua estabìriciade inic¡ar Nestas i,i:1,,-3;,1"ül;:]ÏiÏ[ì:-i,Íil,]ï:lì:îÏì
condições, qualquer esforço mínimo, como o do ÀÇttcut
deslocamðnto e liberaçåo de brocos por rceáergs, as densas correnres cre degero
ou o
desmoronamento de brocos de gero cra frente da gereira (Gama Jr e¿ a/., 19g2), podem
criar
condiçóes suficientes påra q*e a prrha secrimentar inicie seu movimento, que passa
a ser
Òontrolado pela gravidade. euancjo confinados, como é o cåso das partes
superiores cle um
leque submar¡no, o fiuxo, altamente viscoso, nåo apresenra nenhuma organizaçåo
inlerna. Essa
organização cÕmeça a surgir apenas nas porções mais disiais, quando o fruxo começa perder
a
viscosidade e competência (walker, 'ìg7g), se transformândo em fluxos
Òorrentes de turbide¿.

cJe

detr¡tos aTenÒsos e

Estes depós¡tos poclem, ainda, corrèsponder ê clepósitos clo tipo /ock fal/ de Narclin el a¿
(1979) e Stow (1985), fomados em avalanches subaquáticas. As inlercalaçöes
ìocajs de areia
grossa podem ter sido depositaclas durante os episódios cle grande iurbulência
que seguem
esses processos, antes de um novo episódio de fiuxo gravilacional.

Em associaçäo lateral a estes depósitos, podem se formar depósilos c¡e

aren¡Îos

maciços ou turbiditos dììuídos, de baìxa energìa, orìgìnados peìa pìLrma sedimentar posta em
suspensão pela alta turbulênc¡a que acompanha estes processos
Ëigwa 42).
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Quebra do talude da bacíâ
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Conglomerados:
crãlação lnvorsa
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H-

Leque distal
(lower fan\

Eventos cre grande energia, como os aventados para esta Lrn¡cracre,
tendem a ser
diluídos, perdendo energra e competênôia de transporte ao rongo de grandes
distânôias. Numa
bacia sedimentar com assoarho apresentando baixo ânguro de mergurho,
como é o caso da
Bacia do Paraná (saad, 1977) e, pafticurarmente, paîa a ârea de
estudos (petri, 1986), torna-se
difícil âdmitir fluxos de alta energia com compelênc¡a suficientè para transpoñar
sed¡mentos
com essas caracteristicas bacia a denlro
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MÉDrcs, MACtÇös

A fácies arenito médio se faz presente em pral¡camente
toda a área de esluclos. Em suå
porçåo meìo-norte, èntre sarto e indaiatuba
(Mapa Georógico, Anexo r), as caracterÍst¡cas

destes arenitos são bem diversificacras. Estruluras
de canais preench¡dos por âren os,
gradados ou maciços e' muitas vezes,
sustenrando crastos, ocorrem com frequênc¡a.
o conlato
inferror .esla fácies com a subjácente,
a fácies forherho homogêneo, gerarmenle é brusco e,
muitas vezes' erosivÕ, visto a grânde quantidacle
cre fragmentos cre forherhos engrobados
na
base das cÊ¡madas arenosas. Já na porção
sul da área de estucios, èntre ftu e sarto, esta
mesma fác¡es ocorre em contato transicionar
com a fácies forherho homogêneo, formando

camadas arênosâs de extensa conrinu¡dadè raterar.
Desta formâ, os domÍnios norte e

sL¡r

aqui tratados separadamente, apesar de genelicamente
relacionados. Nesta
discutiremos a gênese dos arenitos da porçäo
no¡1e da årea de estudos,

serão

etapa,

entre sarto

e

lndaiatuba. No item S.2.3, é äborclacia a gênese
dos arenitos em sua porção sul.
os arenitos do domÍn¡o norle (Mapa Georógico, Anexo r) são
maciços, contém crasl.s
suspensos' nåo possuem gradação aparente, e
apresentam estruturas de escape de água no
topo das camadas (Figura 32), caractèrísticas estas
típ¡cas de fluxos liquefeitos ou flutdizados.
No entanto. para sustentar crastos em sua matriz,
são necessarias pressåo ciispersiva e
DissertaÇäo de lvlestrado
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resistência da matriz Flrrxos iurbiclílicos e fluxos
liquefeitos não têm capacidade de sustentar
clastos, po¡s são ca racterist¡camente turburentos,
e arastam a cärga c¡e crásticos grossos junto
ao leito por sobre o quar fruem. rnlerpretâ-se, desta
forma, que estes arenitos foram crepositados
por fluxos arenosos densos (sand debr¡s flÕw,
Shanmungam, 1996), em que a resistência cla
matriz é suficiente para sL¡stentar partícuras de dimensöes
diversas, incrusive crastos
centimélricos (Figura 43).
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Laterarmenie, os arenilos com as caracterísricas suprac¡radas
podem estar associados a
arenitos com gradaçäo normal, tênuamente estrâtif¡caclos.
Estes podem intercãlar-se a areias
maciças e diamictitos, qr-re se sobrepöô a arenilos maciços
ou finamente ram¡nados, com
eslruturas de escape ci'água, truncados no topo por arenitos
com estratificação cruzacia tabular,
cruzâda acanalada e plano-paralela.
Esta sucessäo arenosa é aqu¡ interpreracra como tendo
sido depositada por processos
diferentes ao rongo do tempo e do espaço. os arenitos
maciços da base da seçåo säo
inlerpretados como crepósitos cre fruxos arenosos
densos que fruíram bacia a dentro,
alimentados possivelmente pelas águas cle degelo que
alimenlâvam sistemas dellá¡cos
d¡stribuídos ao longo cla borda da bac¡a (Maslalez, 1995).

Já os ârenitos graclados, que passam, progressivame nte, cie
areja grossa, na base, para
siltitos e arg¡ritos laminados, no topo. podem ser considerados
como representantes cias
unidades T" e T. da seqúênc¡a turbidítica crássica de Bouma (.1962
- Figura 17). Evenruais
pacotes arenosos maciços ou cc¡m tênue eslratificaçäo podem
ler origem âtravés cros mesmos
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mecanismos de disparo dos fruxos turbidílicos. No entanto, os fruxos gravitacionajs
podem
sofrer variaçöes e transformaçóes ao rongo de seu percurso, devido
à irreguraridade do
substral., à perda de energ¡a ao longo do talucle ou à variaçåo do aporte
sedimentar à bacia
(Lowe, 1982; shanmugam, 2000). Desta forma, sofrerram variaçöes quanto
ã capacidacre

de
transporte e sustentaçäo clas partículas, varianclo, por exemplo, de fluxos
densos para turbiditos
diluidos. Estes ârenitos nåo possuem clastos suspensos. os clásticos mais grossos
depositam_
se junlo à base dos pacotes' cle modo que o processo característico
cle transporte nesles fluxos
é trativo e turbulento, com pouca coesäo dâ matriz.

F¡nalmente, todas

ås

características

e

interprelaçöes acima expostas permitem
especular um ambienle com grande aporte sedimentar, alimentaclo por
intensas correntes de
degelo Nas porções mais proximais à geleira, possivelmente se desenvolveram
e)itensas
planícies de ¡avagem (ouâvas/rs) subåquáticos (Eyres, 1993;
Tomio, 2004). As camadas frontais

desle s¡stema, ao receberem uma contínua carga sedimentar, seriam
constantemente
instab¡lizadas, tanlo peras variaçöes no níver rerativo do mar como pera
própria carga
sed¡mentâr constantemente adicionada, e iluiria bacia a dentro na
forma dos fluxos arenosos
anteriormente descr¡tos.

As

camadas

de areia, cle modo geral, não se

encontram deformadas

glac¡otectonicamente, suger¡ndo uma infruència quase
nula das geleiras, contucro a presença
próxima de geleiras sobre o continente ainda se faz senlir
através <ja presença de raros clastos
(Figura 3'l), porém näo afetando o sistema deposicional
ali originado, mas muiio provavelmente
as regiões de seu entorno (Canuto, 19g5; Canuto et at.,2OO1; Salvett¡,
2001).
5.2.3. Trato de sistemas deposicionais marinhos rasos

corresponde ao sistema creposicionar grácio-mar¡nho proximar, geracro
a padir do
rebaixamento do nível relativo clo mar. A passagem enlre o sislema glácio
mar¡nho c stal e
proximal é lenta e gradual, mater¡a lizada na fácies folhelho
com inlercalaçöes silto-arenosas
(ïabela l), superposta a fácies forherho homogêneo, e ¡ndicativa
de concriçöes regressivas, A
fácies característica destas condiçöes relativamenle mais rasas é
a de arenitos médios,
maciços, progradantes sobre os folhelhos homogêneos ou com inlercalaçöes
sillo-arenosas.
Estas condiçôes são equivarenres ao sistema clertaico descrito por
sarvefli (2001)
sul da área de estudos (sul do município de ltu).

paøa porção

Localmente, em porçöes protegidas da rinha de costa, foram geradas
ainda as espessas
associaçöes de folhelhos rítmicos, também associaclas à variaçào progressiva
do nível relativo
do mar.
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Estäo presentes, neste sislema deposicionar, três
fácies predom¡nantes:

a fácies
folhelho com intercalaçöes silto-arenosås (cl¡scut¡da
no item s.2.2,), a fácies folhelho r¡tm¡co e
a
íácies arenito méclio, maciço.
A fácres forherho ritmico é rerarivamente pecuriar
dentro do contextÕ de margem graciada
de bacia intracralônica. Rocha-campos et at. (19g1) petri
e
(1985; 19g6) consideram esta
unidade como sendo crepositada em ambiente
racustre, engrobada, portanto, em um sistema
gráciorerrestre. Ivra¡s recentemente,
setti (1998) e sarvetti (2001 ), por meio de anárises
estrat¡gráficas cons¡deraram a gênese desta
unidacre como sendo associada a amb¡enles
marinhos por outro râdo, pires (2001) rnterpretou
esta associaçäo, incrusive, como
representante distal de turbiditos cliluídos.

os três moderos crepos¡cionais

acima citados permitiram a formação de sedimentos
rítmicos com as caraclerísticas do "varvito
cre rtu,, (ou ,,Litôssoma de rtu,, cre peiri,
1985). No
entanto, dadas as condiÇðes pareogeográficas
estimadas para a região (e.g. souza-Firho,
19g6;
santos ef a/ , 1 g96; setti, 1 g9g; Sarvett¡, 2001),
craro que os moderos grác¡o-marinhos
parecem mais cond¡zenles com o observado
'ca
para o restante das unidades. para se
obter, em
condiçöos marinhas, o efè¡'(o rítm¡co observado
nesta unidade, seria necessárja uma variaçäo
brusca crn aporie sedimentar, com rongos períodos
de estagnação, e a ausência de
retrabarhamento por ondas e/ou correntes
de funcro, o que remonta a uma regiåo reralivamente
protegida Assim, esta uniciade pocre
ser a materializaçåo pareogeográfica de uma
área em
formâ de gorfo ou pequena baía, onde o
acesso cre /bebergs era restrito e o aporte
sec¡imenlar.
conlrolado pelas águas cle degelo, muito
limitaclo.
FÁCI Es FoLf.IELHo RIfM ICo

lnclui os clássicos varv¡tos de ,tu (Rocha-Campos
ef af, 19g1 _ Figura 2T _A) e
representam uma transiçåo raterar dos forherhos
homogêneos. Apesar de pÒcrerem atingir
algumas dezenas de metros de espessura, são
comumente de continuidade raterar

restrila. A
característica sedimentoróg¡ca mais típica
desres sedimentos é seu caráter bimodar,
i.e. a
presença de râminas craras e escuras,
em contato brusco, denotando a aruaçåo
de, ao menos,
do¡s processos depos¡cionais distintos. Enquanto
as Iâminas escuras, compostas
essenciarmenre de argira e matéria orgânica,
sugerem deposiçäo por decantaçåo dos
finos, as
lâminas claras serjam formadas por correntes
de fundo, quando se depos¡tariam os sedimenlos
silto-arenosos que a compöem (Walkers, 1992b;
Setti, 1998).
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mostra-se bem definicto, a¡nda
sera conrrovérsias
demonstrarem que são feiçðes tipicamente
de água c.roce (Fraser, 192g; setti,
19gB), deve-se
n,"1" dinâm¡ca dos processos gtacia¡s para que
se possa avatiar
_",::::t: :
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¡

rijíìrc a ûeposrçáo destes seclimentos
ritm¡cos.

Anárises teórícas das condiçðes físico-químicas
da água do mar, associadas a gereiras
que se estendam abaixo do níver
do mar, podendo inc¡usive tÕrnar-se
frutuantes, indicam que
um contrasre abrupto p..e ser esperado
com reração à sar¡nidacre da água,
dependendo do
regime térmico do gelo (carey
& Ahma., 1963). A descarga da água
de degero ocorrendo em
grandes vorumes no mar, junto
à zona de flutuaçäo do gero, recruzir¡a
a saridade da água do
mar circrndante, tar quar se observa
nas áreas de descarga em desembocaduras
de grandes
rios, criando as condições necessárias
para a deposição dos sedimentos
rítmicos (santos ef a/.,
1992; setti, 1 gg8). Mudanças controracras
cr¡maticamente no afruxo cre
água de .egero e
comportamento das correntes de
fundo, sob diferentes concrições
térm¡cås de uma gereira
imprimiriam o caráter sazonal nos
depósitos, simirarmenre ao que
ocorre em um rago

;::::i"

Para se criar condiçöes propícias para
a deposição de forherhos rítmicos, portanto,
são
necessárias: a) variaÇöes nÒ aporte
se<rinlerriar, com crara arternåncia
entre os processos
trativos e de decäntaçåo; b) uma
reglão relat¡vamente protegida, onde
as coffentes mar¡nhas
não possam rerrabarhar os sed¡mentos
ari deixacros; c) presença cie gereira,
fruiuante ou não,
para que haja as condiçöes
físico_químicas necessárias
ocona sua rocuraçäo. os episódios
de aporle

sedimenrar,;iïi;-"ii::åiii:;rH::

hiperpicnais juntÒ ao fundo, geram
os ¡ntervaros gradados cre aren¡tos e sirt¡tos
com
esrratificaçöes prano-parareras e
cruzadas. A grande quantidade de
mater¡a¡ em suspensäo
liberada

permite, incrusive, a preservaçåo
das formas de reito (Figura 27-B).
com a cessaçåo do
fluxo, o mater¡al em suspensåo
decanta lentamente, gerando os
níveis argrlosos.
Entretanlo' esles eventos são espaciarmente
mu¡to restritos. A sarinidade da
água ao
redor das gereiras åumentar¡a gradar¡vamente
conforme se
a;ä a;; o" an*
doce' gerando as áreas e contatos
"fastas."
rrans¡cionais entre os forherhos
homogêneos, circuncrantes,
e os folhelhos rítmicos Esta restriçäo
espacial explica, inclusive, a persistente
conlinuidadê
laterar das camadas, característica
marcante desres sedimentos. seguncro petr¡ gg5;
(.1
19g6),
esta área protegida, por ere consideracra
como um ,,rago,,, se estenderia por
até g km bacia a
dentro, no sentido NW provavermente
associado a r¡nèamenl0s pré-existentes,
que conrroraram
a distribuiçäo espaciar cras l*ofáries.
Rumo ao interior da bac¡a, esta
unidade é recoberta
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sem as cäracteristjcas marcanles

ritm¡c¡dade, e diamictjtos resultantes de
fluxos gravitacionais de massa.

de

FAcIEs ARENITÒ MÉDIo, MACIÇo

o

conialo entre a fácies folhelho homogêneo e os
arenitos médios a fjnos ocorre de
maneira transicionar' Na porçåo sur da área de
estudos, na regiåo entre rtu e sarl. (Mapa
Geológico, Anexo l), esta unidacie é representada por
arenitos médios a finos, estrat¡ficados
(estrat¡ficaçäo prano-pararera e, no topo,
cruzada taburar e cruzada acanarada). os
corpos de
areia, iniciarmente intercarados aos forherhos subjacentes,
vão se tornando prog ressivamente
maìs espessos e passam a predominar rumo
ao topo da seçäo. Desta forma, o amb¡ente
mar¡nho rerat¡vamente profundo, de baixa energia
e responsáver pera deposição dos forherhos,
deixa de preclominar, passando para um amb¡enle
de maior energia, com maior influência

continental.

os

níveis afenosos associados aos níveis de forherho
säo, no gerar, maciços e sem
gradação conforme se tornam mäis
espessos, porém, vão ganhando estratificaçöes pranoparalelas, e, rocarmente, estratificaçöes
cruzadas acanaradas. No topo da sucessão
c,ê aren¡tos,
predominam estratificações cruzadas
acanaradas è taburares, e comumente se
obseTvam
canaìs preenchidos por arenitos de granurometria
mars fina. As camadas, no gerai, apresentam
pequena rnclinação, nåo superior a
So, mergulhando para o inter¡or da
bacia.
Eslâs características sugerem que estes arenitos
foram depos¡tados em ambÌente
deltaico, progradante sobre as unidades argirosas
das porções crisrais de um cofpo de água em
reração às frentes das gerejras (sarvetti,
2001). Este corpo dertaico ser¡a arimentado peras
águas de degero, sendo recoberto por sedimenros
ma¡s grossos cras porções proximais da
frente delláica.
Nesse tipo de cenár¡o, estabereceram-se concrições
ambientais mâis estáve¡s do que as
vigentes em corpos de água com contato
cr¡reto do gero, já que, nesres, os sedimentos
sâo
freqüentemenle deformados pera sobrepassagem
das gereiras em seus desrocamentos para o
interior da bacia
No modero sedimentar ciertaico aqui considerado,
as correnles de degero crepositam sua
carga mais grossa cre funcro sob a forma de
um derta crássico do t¡po G¡rbert, o quar pode
progradar raprdamenle para o interior
da bacia. Nessas condiçóes os sedimentos são
dlstribuídos sobre a frente dertá¡ca através
de d¡versos processos que incruem avaranches,
queda da carg¿¡ suspensa, fruxos híperpicnaís
e movimentos grâv¡tacionais de massa.
Desde que não tenham sido afetadas pera ação
das ondas, as partes superìores do
delta podem exibir erevadas ¡ncrinaçöes das
camadas de granurometria mais grossa. Neste
D¡ssertaçäo de
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caso, a granuromelr¡a das areias pode variar como
conseqiìência da frutuaçâo cJa competência
das correntes de degelo. As camadas frontais da parte
média clo delta säo menos inclinadas e
gerarmente compostas por sedimentos de granurometria
mais fira. Freqüentemenle podem
exibir estratificações cruzadas.

A regiåo ciisial cias camadas frontais é caraclerizacla por
areias f¡nas, por vezes exib¡ndo
estrât¡ficaÇöes cruzadas de pequeno porte e
algumas camadas gradadas cle areja f¡na a silte.
Estes le¡tos resultam cla atuação de correntes de fundo, que
se desenvolvem duranle o veräo.
säo também freqúentemente recobertas por reitos
mirimétricos de sirte e argira, de cororaçåo

escura, que se depositam no período de inverno.

5.2'4. Fácies diamictitos de matr¡z areno-argirosa (organizados
ou desêstrutura dos)
Esta fácies está presente, na área de estudos, na
forma de rntercaraçöes e rentes
(Figura 33 e 34), em todas as r-rnidades previamenre
descriras. Desta forma, era nåo se
encontra associada ou ocorre excrusivamenre em
um único sislema crepos¡cionar. Assim,
preferiu-se tratá-la separadamente neste trabalho.
Diferentemente dos diamictilos ¡nterpretados como
tilitos de alojamenlo, esta fácies näo
teria influência genét¡ca glac¡al direta e corresponcleria
a sedimentos glacigênicos in¡cialmente
depositados nas margens cia bacia e poster¡ormente
ressedimentados no seu interior por
processos de fluxos grav¡taciona¡s de massa.
De modo gerar, os deiritos engracia¡s ou supragraciais
são riberados pero degero.lunto à
margem das gereiras (santos, 1gg6; Rocha-campos
& santos, 2000), e ari se acumurâm. Estes
sedimentos' num dado momento, pocrem se desestabirizar,
devido à combinação cla conrínua
subsidênc¡a da bacia e a variaçäo rerativa do
níver cro mar (santos, 19g6), gerando fruxos
gravrtac¡onais densos, principarmente do tipo
fruxo de detritos (deórs flows), confinados ou não
(canuto et a,, 2001), que se depos¡tam sobre
un¡dades previâmente sedimentacras (FigLrra
34).
Podem ser considerados' deste modo, eventos esporádicos
em reração à sedimentação usual
da bacia.
Diam¡ctitos ressecrimentados apresentam, em gerar,
uma ma¡or quantidade cre ciàstos do
que o mater¡ar origrnar rn sifu, devido pr¡nciparmente
à expursåo cre água e conseqüenre
remoçâo dos finos cruranle o processo de transporte
subaquálico (Eyres & Miat, 1gg4). Estes
grav¡taciona¡s
fluxos
de arta energia podem transportar grandes fragmentos
rochosos, quer por
arrasto junro ao fundo (Figurå 34), quer sustenrados pera
matriz (Fritz & rVroore, lggg), mesmo
em inclinações menores que 20. os clastos presentes podem
mostrar rigeiro ar¡nhamento åo
longo de seu eixo maior, ou ¡mbricaçäo, pf¡nciparmente
nas partes superiores do depósito.
Quando ocone a criminuiçäo da energia cre desrocamento
cra massa a fruir, e a conseqLiente
o
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perda de competênciá do fruxo, o
mov¡mento tarude abaixo cessa quase que
instantaneamente,
dev¡do à arta coesäo da matriz (congeramento
coesivo), e é possíver a preservaçåo das
estrururas deformacionais geradas durante
o movimenlo. o materiar posto em suspensão pero
de teor areno_argitoso, tencle a se depos¡tar por
sobre o depósito de
1ï:^,:"*,r":te
\'ric¡r¡rLrru' rä forma de sucessões gradadas
c¡e arenito grosso a s¡rte e argira,
rembrando
sucessöes turb¡ditlcas diluíclas.
Arternårivamente, a fusão c)e ¡ceberys e a riberaçäo
dos detritos cont¡dos no gefo (chuva
de detritos) também podem ter fornecido
materia¡ adic¡onar para estes diam¡ctiros (Figura
24_B).
Estes depósitos contêm crastos isorados quanticrades
e
variáveis de detritos mais finos que, ao
se depositarem, estar¡am sujeilos ao retrabalhamento
por correntes marinhas de fundo e
à
ressedimentação por fluxos gravitac¡onais
de sedimentos (deslìzamentos, fluxos de delritos
ou
fluxos de rama) âcumurados sobre decr¡ves (Eyres
& M¡ar, 1984; Rocha-campos & santos,
2000), arem da infruência direta de correntes
de fundo em ambientes dista¡s.
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6. Faåeogeograf¡a do subgrupo rtararé junto a borda reste
da
Bacia do Paraná
61 "

eandicisflantes paleoEeográfíeos

Durante o carbonÍfero Médio, ou mesmo anteriormente, â
Baciê cro paraná e toda a
porÇäo austrar cro Goncrvana s¡tuavam-se em ratitucres
médias a ba¡xas (50_200s,
aproximadamente - Figura 2 _ Veevers & powell,
19g7; Santos, 1gg7; Eyles et al., 1gg3;
santos, 1996; santos er a¿, 1996), próxrmas ao póro sur.
Este pos¡cionamento cont¡nentar
permitiu que grandes manlos de gerÒ começassem
a se desenvorver em regiões erevadas da
porçäo centro-sul da África. Ëxtensõès lobadas
marginais destè grande manto cle gelo
denominado w¡ndhoek (Frakes & crowefl, 1g72) irracriaram-se
para sur, na drreçåo da Bacia do
Karoo, na África' e pâra oeste, na direçáo da atuar
sur/sucreste do Brasir (Rust, 1g65;
Frakes & crowefl, 1g6g; '1972; santos, 1gg6). Estas'egiâo
gereiras, no seu movimento a partir da
África em direção ao setor sur-americano do Gondvana,
desrocaram-se, em ambiente subaéreo,
sobre uma prataforme previamente arrasada topograficamente,
composta por rochas
ígneas/metamórficas pré-cambrianas, até atingir a Bacra
do paraná, em processo de
subsidência, rasa e preenchida em pañe por sedimentos
pré-carboniferos. A parlir de entäo,
escavaram, estriaram, surcaram e poriram o subsrraro,
consorrdado ou nåo, deformando
sedimentos marinhos pretéritos e deixando uma infin¡dade
de estruturas típ¡cas de um evento
dessa natureza e magnttLtcle (e.g. Rocha_Campos, .1967;
Sanlos ef a/., 19g6; Tomio, 2OO4).
Apesar da Bacia do Paraná fazer pafte de uma região
cratonizada, relativamente estável
desde o início d. orcroviciano (Fúrfaro er a/ 1982;
zalán ef a/, 1 990), seu arcabouço esrruturar
,
apresenta um noráver padråo de rineamentos transversais
segundo três direções pr¡ncipais:
NW' NE e EW' Estes rineamentos se mantiveram a'¡vos
separadamente ao rongo cro tempo,
durante toda a h¡stória georógica da bacia. pad¡curarmente
duranre o Neopareozórco,
movimentos diferenciais ao rongo das farhas sE-NW (santos
, 1987; Zar¿n ef a/., 1991; Santos
ef a/-, 1996) modificaram paulal¡namenle a configuração
dos blocos altos e baixos exislentes no
inter¡or da bacia, e provavermente também set¡ entorno,
controrando a instaraçäo de
depocentros e artos estrulurais (Daemon & Qr.radros,
lgTo; santos, 1g87; 1g96; santos ef a¿,
1992) Do mesmo modo, estes erementos tectônicos influenciaram
o padråo do fluxo de gero
pâra o inter¡or da bac¡a, a dislribu¡çâo das principais
ritofácies presentes e a extensåo das
transgressöes marinhas (Santos, 1996; Santos ef a/., j996).
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Na porçäo orientar da Bacia cio paraná, e sobremaneira na áreâ de
estudos, o início cia
sedimentaçåo do subgrupo ltararé ocorreu sobre um embasamento
de topografia irregurar, com

regiöes deprimidas internas da bacia, de orientaçåo gerar SE-NW,
e erevadas, que se
estend¡am até sua margem atuar (saad, 1g77), resurtado cra
atuaçäo conjunta de processos
iectônicos e graciâis. A Bacia cro paraná encontTava-se em fase
cre inlensa subsidência,
provavelmente devido à sobrecarga das geleirâs continentais
associada a uma fase de
reativaçåo d¡srens¡onar. os sedimenros cro ftararé refretem, de modo gerar,
esta jnfruência
tectônica, sendo afetados por grandes farhamentos normais sin pós-creposicionaìs
e
(Záran ef
at' 1990). Estas fe¡ções são responsáveis, em parte, pèra intensa variaçäo raterar de
fácies, a
grande quanr¡dade de fác¡es de desrizamento e ressedimentaçäo
presentes, e de sua
distr¡bu¡ção äo longo dâ margem leste. A faciologia ali presente
inclu¡ clesde representantes de
sislemas deposicionais continenrais, d¡retamente alimentados por gereiras,

até

marinhos de águas rerativamente profundas (souza Firho, 1986;
Gama
inseridos no contexto de deposição em uma bacia intracratônica.

h. et

s¡stemas

at.,19s1;1992),

Nessa conjunturâ, a borda ¡este da bacìa, em especìar a área de
estudo, poderia ser
caracterizada por uma reg¡åo costeira de relevo moderado, com
vâles incisos esculpidos pero
gelo. A linha de costa graciada deveria rer uma configuração
irregurar, em cujos recortes se
desenvolviam emba¡amentos que seriam äliernadamente preench¡dos por
águas marinhas e de
degelo glacial (santos, 1987; j 996). o pareocìecrive regionar
era suave, exceto rocarmente,
ondê apresentava incrinaçöes maiores em fr-rnção cras variações
topográf¡cas do embasamenro,
do grau de subsidência diferenciar de cerlas áreas, ou ainda d€v¡do
à acumuraçäo de
sedimentos traz¡dos pèlas geleiras e pelas águas de degelo.

6"2" Modelss paleageagrátficas reEionais

o

manto de gero de wincrhoek desrocou-se por sobre a arrasada prataforma
gondvânica
até al¡ngir a Bacia do paraná divÍdido em três grandes robos
cle gelo. Estes lobos foram guiados
pelos três principais eixos cras grandes depressões
lectônicas exisrentes junto a margem da
bacia Assim, os lobos denominados Kaokoveld (coincidente
com o eixo cleposicional do Estado
de são Pauro, com senlido para NW) e paraná (rocarizado
ao sur cro arco de ponta Grossa,
onde teria se espraiado sobre uma bacia rerat¡vamente
rasa) teriam origem a reste da Bacia do
Paraná (Figura 44). na regiào da Zâmbia-Rociés ja-Botswana,
na África, enquanto que o tercerro,
denominado Lobo uruguai, ter¡a constituído um robo graciar
rsorado (Frakes & crowe|, 1972:
Santos, 1996; Santos ef al, 1996 Figura 44).
-
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com base em dados de subsuperfície,
santos (1987; 1996) e santos et
ar. (1992; 1996)
propuseram um modelo
de evoluçäo pateogeográfica para o subgrupo
rtararé/Grupo
Aquidauana em escala de bacia'
Esta paleogeografia foi interpretada

isólitas de arenito' clásticos finos (siltito
+ folhelho) e forherho
como referência os intervalos bíoestratigráfícos

(>

a partir da distribuiçåo das
4o%- santos, 1gg7),utirizando

(G, H, l, e lz_l¿) propostos por Daemon
&
Quadros (1970)' Na área de estudos,
de acordo com anárises parinorógicas
recentes (Amarar,
2000; souza, 2000; Longhim,
2003), predominam sedimentos dos
intervalos G e H, apesar da
influência glacial ser confirmada
até o topo da sucessão na porção paurista
da bacia (santos ef
a/., 1996; Tomio, 2OO4).
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generalizada cla Baoia do Par¿ná
crur¿*rrc a glaciação ne'palcozóica.
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Durante o intervâlo

c

(carbonífero Médio

-

F¡gura 4s-A), a seclimentaçäo predominante

inclui clásticos grossos, sugestivos de ambjente proximal de alta energia, por vezes alé mesmo
continental (glác¡o-terrestre?). os pr¡ncipa¡s depocenlros cia bacia se encontravam próximo
às
l^êr^
-..¡
^
^¡^
l¡úive¡¡s ruþiu u
^ íìuíüeste.
^^
Ì-'eto nîenos iies ioúùs de gelo prjncipais aiingiam a bacra nesse
período: os lobos clo Rio Grande do sul, paraná e Kaokoveld, que alcançavam a
Bacia do
Paraná vindo pelo Escudo Rio-Grandense e pela mârgem sul e sudeste, respectivamente.

Já no intervalo H (permiano lnferior - Figura 45-B), se caracter¡za um evento de
transgressäo e a formação de um mar rerativamente profundo, vindo de sudoeste e sudeste,
através da depressäo de Rio do sul e circundando o escuclo Rio-Grandense. Nessa fase,
predomina a deposição de cláslicos fjnos e os principais depocentros se localizavâm
na porção
sul da bac¡a. Corpos arenosos de possível or¡gem flúvio-deltáica são comumente
¡cient¡f¡cadÒs

nesta fase' englobando sed¡menlos glacia¡s retrabalhados. Sedimentos glacigênicos a¡nda
se
formam na bacia, mas apenas nas margens leste e sudeste. os robos Kaokoverd e paraná
continuam avançando lentamente, e penetram na bacia clurante as fases cle mar
baixo. Na
margem leste nåo såo raras as associações de folhelhos marinhos contendo clastos caídos
com depósitos proximais, mu¡tas vêzes conljnentais, contendo carvão, e relacionados a
períodos interglaciais
A máxima transgressão marinha ocorre durante o intervalo 11 (permiano lnferior Tard¡o
I
- Figura 45-C), provavelmente coincid¡nclo com a alenuaçäo dä åt¡vidade glacial. Aren¡tos flúviodelláicos progradam para o interior cla bacia, prevalecendo sobre os depósitos tipicamenle
glaciais dos lobos Paraná e Kaokoveld, reconhec¡dos localmenle. Esta progradaçäo
arenosa,
na porção sul da bacia (estados de Santa catarina e Paraná) é correlacionada
aos evèntos pósglaciaìs da Formação Rio Bonito. Este processo contínuo de cleglaciaçåo
continua durante os
intervalos l;, - 14 (Permiano Inferior Tardio ll * Figura 4s-D). o Lobo Kaokoverd,
no entanto,

persisle na porçåo leste da bacia, deslocando-se muitas vezes sobre
seclimentos flúviodeltáicos e controlando sazonalmente a deposiçåo do llararé até o início da Formação
Tatuí,
correspondente ao pós-glacial na porçâo leste da Bacia do paraná.
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6.3. Paleogeogratia do Søögrwpo ltarar'é na regiãa dø ltullndaiatuba

A

partir dos dados expostos anteriormente, torna-se possivel elaborar um quadro
paleogeográfico para o Subgrupo ltararé junto a borda leste da Bacia do Paraná, ao menos
para a regiåo entre ltu e lndaialuba, onde se concentraram os estudos deste trabalho. Este
quadro tentativo ìeva em consìderaçäo as condiçöes de deposìçåo exìstentes no ìnlerior da
bacia, os elementos responsáveis pela distribu¡çäo dos sedimentos e os sistemas deposicionais
ident¡fìcados ao longo da margem da bacia e suas possíveis interrelaçöes.

Os mapas e dados paleogeográficos expostos a seguir foram confeccionados a partir da
arquitetura das curvas de isovalor de porcentagem de arenitos e folhelhos (Anexo ll), baseadas
em dados de subsuperfície disponibilizados pela CPRM a este projeto.

A ¡nstalaçäo da bacra na área de estudos se deu sobre um relevo pretérito ¡rregular, com

e

baixos de alta declividade (Saad, 1977; Pelri, 1985; Souza-Filho, 1986). Essa
irregularidade é atribuída tânto a falorès tectônicos como glaciais. Existem reg¡s'trÒs, em

altos

subsuperfície, de substrato estriado recoberto por tilitos c.le alojamento para o interior da bacia
(Petri, 1986) o que comprova que as geleiras avançaram por grandes distâncias bacia a dentro

e, possivelmente, esculp¡ram vales glaciais, que poster¡ormente controlar¡am a distribuiçäo das
fácies g lácio- ma

rin has.

Nesses períodos de avanço, provavelmenle durante o que corresponde ao flnal do
inlervalo G e início do ìntervålo H (l-l.r?) de Daemon & Qr"ladros, 1970 (Amaral,2000; Longh¡m,
2003), as geleiras näo só geraram formas eros¡vas, como a Rocna fl/toutonnée, o domo

granítico moldado

de Salto e o

embasamento estriado

de ltu

respect¡vamente), como depositaram uma importante sucessäo

(Figuras

4,21 e

de tilitos de

5,

alojamento,

caracterizando o sistema subglaciål/proglacial. As clireçôes avaliadas para o deslocamento do

gelo nessas estruturas coincidem com a direçåo geral de deslocâmento do gelo na porção
paulista da Baciâ do Paraná, de sudeste para noroesie (Salvett¡, 2001; Viviani & RochaCampos,2002),
Nesta fase, de mar rêlat¡vamente ba¡xo, poder-se-ia supor que as geleiras encontravam-

se em amb¡ente terrestre. No entanto, os depósilos de arenitos conglomeráticos, localizados
sobre altos do embasamento, tanto em Salto como a sul de ltu, e dispostos lateralmenle a
folhelhos cinzenlos, perm¡tem associar a existência de um (ou vários, isolados) corpo de água
preenchendo os embaiamentos já existentes na l¡nha de costa (Figura 46-A), cuja origem é
associada ao evento transgress¡vo documentado no restante da bacia durante esse intervalo
(Figura 45-B). Desta forma, as gelè¡ras teriam adentrado à bacia aterradas em ambiente
subaquático, o que permite, do mesmo modo que em ambienles terreslres, a geraçåo de
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estruturas tipicamente glaciais, como

as

documentadas anleriormente (i.e., pavimentos

estriados, embasamento moldado e polido, e depós¡tos de til¡tos de alojamento, dentrè outros).
No entanto, quando as geleiras estäo em contato com corpos de água, mar¡nhos ou não,

lendèm

a se desestabilizar

mais facilmente (santos, 1987). Nesse senl¡do, ¿¡ existência

pretér¡ta, na área de estudos, de um mar interno teria atuado como limitante ao avanço do gelo,

impedindo, localmente, sua progressäo, como ocorreu na região de Indaiatuba, onde o mar
preenchia os grandes recodes da linha de costa. lvlu¡to provavelmenle, as geleiras puderam
avançar aterradas mar a dentro, porém sem formar plataformas flutuantes (Fìgura g), já que
esta porçäo da bacia não se encontrava em posrçäo polar e nåo há evrdências_ de extensa

fác¡es contendo clastos caídos (santos, 1987). No enlanto,

as

loca¡iciades

em que

há

evjdênc¡as de que as geleìras conseguiram avançar bac¡a a clentro coincidem com as zonas de
lineamentos tectônicos, os quais, provavelmente, canalizaram o fluxo do gelo (Figura 46-A),
controlando e facilitando sèu deslocamento.

A contínua elevação do nível relaî¡vo do mar pode ter sido responsável, inclusive, pelo
inicio do recuo do gelo (santos, 1987; santos ef a¿, 1996). com o degelo, a transgressåo
ganhou força e inundou, jnicialmente, os vales de origem glaciais e/ou tectòn¡cos,
deixando

emersas as tefras altas, que passam
¡nsta¡ado

o

sistema de

a

serv¡r de área fonte. Nessas condiçôes, ter-se-¡a
leques submarinos (Figura 46-8), A sucessâo de arenÌtos com

fragmentos de folhelhos recoberta por cÒnglomerados desestruturados, que compõe a
associaçäo de fácies deste sistema (Figura 41), denota um ambiente cle alta energia, mais
proximal, e com nível do mar relativamenle baixo, e deve ter se ¡nstalado em locais cle
malor
desnível topográTìco, tanlo de or¡gem tectôn¡ca como glacial, Estas Uniclacles foram rapiclamente
recobertas por sedimentos tipicos de fluxos gravitacìonais, possivelmente do tipo fluxo a¡enoso
de detritos (sand debris f/ows), originados pela desestab¡lizaçåo dos sedimentos deixados junto

à margem cia bacia pelo gelo (Figura

41

)

Esles fluxos säo frequentemente recobe¡1os por

níve¡s decimétr¡cos a métricos de fÒlhelhos, sugestivos de nívei do mar em ascensåo. No norte,

a transgressåo marinha foi acompanhada pela deposiçäo de espessas seqüências arenosas,
associadas à condiçöes de planicies de lavagem sr"rbaquáticas (souza-Filho, 1986) e
controladås tanlo pelos alinhamentos tectônicos quan.to pela morfologia da linhá de costa. No
sul, o mar avançou diretamente sobre o embasamento, afogando os depósitos subglacia¡s

(salvett¡,2001

-

Figura 46-B).

o

derretimento do gelo liberou grande quantidade de lcebergs,

responsáveis pela relal¡va abundància cle clastos caÍdos e despejos cle deir¡tos nas porçöes
basa¡s da fácies folhelho homogêneo.

A transgressäo marinha registrada durante o intervalo H, assoc¡ada à deglaciaçäo,

foi

muilo rápìda, e o mar avançou rapidamente por áreas topograf¡camente arTasaclas e rebaixacias
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glac¡o-isostaticamente, finalmente afogando as terras allas rèstantes e os depósitos glaciais
pretéritos, dåndo origem ao s¡stèma glácio-marrnho d¡stal. Na porçåo sul da área de estudos,
bem como em outras regiões próximas à margem da bacia (Souza F¡lho, 1986), o mar avançou

o embasamento. Devido a menor ¡nfluência dos lineamentos tectônicos
(Petr¡, 1986), menor variação topográfica do embasamento e, possivelmente, ao reduzido
diretamente sobre

aporte sedimentar oriundo das descargas de degelo, formaram-se grandes plâtaformas de
sedimentaçáo mar¡nha (Figura 47-A), onde se depositaram os litotipos mais finos, que
compõem a fácies folhelho homogêneo.

Ao mesmo tempo, possivelmente devido à ¡nfluencia dos alinhamentos tectônicos e pela
distribuiçåo das fácies bac¡a a dentrÒ, inslalou-se uma área proteg¡da da açäo de correnles de

deriva e, poss¡velmente, clas ondas (F¡gura 47-A). Esla região, fìsiograficamente semelhante a
uma baía de circulaçäo relalivamente restrita, recebia um aporte sedimentar esporádico e de

baixa carga, na forma de correntes de turb¡dez de baixa densidade orig¡nacias de leques
subaquosos, formando uma sucessão espessa, porém restrlta lateralmente, de ritmitos. O
aspecto relativamente restrito desta baía (Figura 48), poss¡velmente alcançada por geleiras de
maré, ljmitaria a presença de /cebergs nesse local, o que explica a baixa quantidade de claslos
caídos observados nessa associaçåo.

Já na porçåo node, ao contrário, quando o mar avança por sobre os sed¡mentos glac¡a¡s
e os traz¡dos pelas águas de degelo, o èxcesso de água mar¡nha deseståbil¡zaria esle material,
que fluiria, bacia a dentro, na forma de fluxos gravitaciona¡s de massa do tipo f/uxo areroso de

detritos, fluxo de detritos e correntes de turbidez de baixa concentração, formando grandes
planícies de lavagem subaquáticas (ôutwash), compostas por arenitos médios, clesestrutu rados,
localmente intercalados com folhelhos e d¡amictitos, Esta sedjmentaçäo de clásticos grossos

seria intensifrcada, a¡nda, pelas ¡ntensas descargas de águas cle degelo (Figura 47-A) que
alingir¡am essa região, vindas lanto de norte (alto estrutural de Campinas - S.tevaux et at.,1gB7:
Souza-Filho, 1986) quanto de leste e oeste, convergindo para o centro do emba¡amento.

Nesla fase, as geleiras continuaram influenciando, em menor escala, a sedimentaçäo,
seja controlando as descargas de águas de degelo, seja überando icebergs contenclo detritos,
que foram depositados na forma de clastos caídos (dropsfones) ou chuva de detr¡tos (rain out).

A intensrdade desta influência, no entanto, foi diminuindo pâulat¡namente, conforme

¡nd¡ca a

diminuição da quant¡dade de clastos para o topo da sucessåo (Salvetti, 2OO1; Canulo et at.,
2001).
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Essa configuração paleogeográfica persistiu por um grande período, materializado por

uma sucessão de folhelhos, na porção sul da área de estudos, de mais de 30 metros de
espessura. Após um período de máxima transgressão, iniciou-se um processo de rebaixamento
do nível relativo do mar, resultado tanto do recrudescimento das condiçöes glaciais como da
compensação glacio-isostática continental, devido ao alívio de carga do gelo sobre a crosta,
perm¡t¡ndo o retomo progressivo de condições mais prox¡mais, e a instalaçäo de corpos
arenosos deltáicos progradantes (Figura 47-B) em toda a extensão da margem leste da bacia.
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Figura 47. A. Ma¡ra ¡raltxr¡leogrtilìco do sistcma platalìrrmal, scclimcntação concotnit¿urtc, â n(n1c. dc lluxos
pravltacionais ¿u'clx)s()s, c ao sul. do inioio cla deposição ckrs dlrnitos de llrr (sistcrna de [raía). B. Inioio cl¿r
t'ansgrr:ssãtl c instalação tkr sistema de lcc¡ucs submarinos, acom¡ranhanclo as áreas te<;tônioa or-r glar:ialnrcnlc
rcbaixadas.

Estes corpos deltáicos apresentarE¡m diferentes feiçöes conforme sua situação
geográfica: a sul, na reg¡ão de ltu, se comportavam como deltas costeiros típicos, do tipo
Gilbert, avançando por sobre os sedimentos da plataforma pelágica. No norte, próximo à
lndaiatuba, comportavam-se como deltas de alta carga, formando uma ¡nfinidade de lobos
arenosos coalescidos que, sucessivamente, preencheram esta porçäo da bacìa, relativamente
mais rasa que o sul (Figura 47-B). A influência glacial, no entanto, se fazia sentir na forma de
poucos icebergs que liberavam detritos sobre os depósitos arenosos.
Esta situaçåo deve ter persistido durante boa parte do intervalo H (intervalo Microflora ll

de Saad, 1977

-

Souza Filho, 1986), cedendo lugar, porvezes, a transgressöes marinhas de

menor escala. Com efeito, o mar osc¡lou repet¡das vezes durante este ciclo, permitindo

a

formação de uma sucessão sedimentar de mais de 300 metros de sedimentos (Seçåo B-B',
Anexo 1) onde se altemam folhelhos marinhos, com pouco ou nenhum clasto caído, e arenitos
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finos a méclios, geralmente com estratif¡taçöes plano-paralelas ou cruzadas de baixo ångulo
(Figura 49).

Toda a sucessão sedimentar aqui descrita provavelmente se depositou em condlções
subaquáticas (Figura 50), näo havendo evÍdências de depósitos subaéreos. Para a regiäo de
Campinas, a norte da área de estudos, Souza Filho (1986) identificou, no equÌvalente ao topo

desta sucessäo, a porçäo superior dos corpos deltáicos contendo carvão, a que este aulor
posicionou como correspondente ao terço superior do Subgrupo ltararé na área de estudos.
Não há ¡nformaçôes disponÍveis sobre quantos avanços de gelo ainda ocorreram nesta

porçäo da bacia. As informações palinológicas disponíveis perm¡tem apenas interprelar a
posiçäo desta sucessåo entre o têrço infer¡or e médio do Subgrupo ltararé (Daemon & Quadros,
1970; Saad, 1977, Amaral,2000; Longh¡m, 2003). No entanto, de àcordo com as reconstruçöes

regionais, o manto de gelo de Windhoek avançaria novamente por sobre estes sedimentos,
influenciando

a

deposiÇão

da unidade até seu limite super¡or.

lnfelizmente,

o

registro

equivalente aos avanÇos posteriores se perderam duranle a evo|.tçäo geológica da bacia,

t.:.È

Irigur'¡r .ltl. Iìr|rcsclltaç¿l()
osc¡uemiitict clc lago ou baia
crxLr intluôncia glacìal c
a¡ror'{r: scclinrcntal l cstrito, na
firrma,¡lc lcclucs subaclutitìc<¡s.
,t\ iirnuaçäo (io so(lLlÌìcrtos
i ilmicos sc rlá na porçän
cc¡t¡al clo llgo, sonckr tr'tais
ar!nosos I rnonos at gilosos
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Nível do Mar
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-+-

A S AfAmAs

C

Figura 49. Coluna eshatigráf'rca oomposta levantada ao longo da Iìodovia do Açúcar, ern diroção gtosso
ortogonal a direção gcológica. Nívcl do Mar: MB : Mar Raixo; MA : Mar Alto.
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Deposição normal da bacia
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F'igura 5{). }lloco-di¿rgram¿r ilrrstranclo () lrat() rlc sistcma ilc l.rlatalìrr-nra c ¿rs associaçircs <lc l'ácios ¡rrcscnles. clc:
acordo colìì os diversos sistenras dc¡rosir:ionais cxistcnlcs (sistenra de lct¡ucs subtnat'irtos, sistcma deltaico^ sistellla
glácitr-rnarinho tlistal c ¡rroxinral). Modilicada cle Stevaux et al. (1991\.
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7. Gonclusões
1.

A partir cios dados e análÍses anteriormente expostos, as pr¡nc¡pais conclusões säo:
Junto à margem leste atual da BacÌa do Paraná, entre os municíp¡os de ltu e lndaiatuba,
afloram oito unidades faciológÌcas clistintas que compõem o subgrupo llamré, sendo elas:
fácies diamictito compacto; fácies arenito grosso, ¡maturo; fácies conglomerado

desestruturadoi fác¡es folhelho homogêneo; fácies folhelho com ìntercalaçöes siltoarenosas: fácjes folhelho rítmico; fácies arenito médio; e fácies diam¡ctitos de matriz arenoargìlosas.
2.

Todas as fácies apresenlam evidênc¡as de influência glac¡al em sua gênese, seja pela
associaçåo direta destas fácies com embasamento moldado pela açäo eros¡va glâcial
(ocha moutonnée e formas moldadas do lipo whate back), sela pela presença de clastos
caidos ou sedimentos tnterpretados como depositados por chuvas de detrjtos (ra¡n out).
A fácies folhelho homogêneo é a de maior persistência lateral, presente em toda a área de

estudos, tangenc¡ando

a

margem da bac¡a, sem alleraçöes em Suas características

sed imentológicas. Esta unidade pode ser ulilizada como marco estratigráfico na região.

A partir clas fácies analìsadas, e de suas relações laterais e verlicais' foram interpretados
quatro princ¡pais sistemas deposicionais: sistema s ubg lacial/proglacial; sistema gláciomarinho distal; sistema glácìo-marinho proximal; e sistema de leques submarinos, Esles
sistemas deposicionais eslão art¡culados na foma de três grandes tratos de sistemâ; trato
de sistema deposìcional glacial (s¡stema subglacÌal/proglacial); trato de sistema deposicional

marinho profundo (sistemas glácio-marinho distal e de leques submarinos); e trato de
sistema deposicional marinho raso (sistema glácio-marinho proximal). Näo há ev¡dênc¡as,
na área de estudos, da formaçäo de sistemas deposicìonais tìp¡camente terrestres.
As fácies presêntes no sisterna subg lacial/proglacial (fácies diamictito, compacto e fácies
arenito grosso, imaturo) foram geradas d¡relamente pela geleira. A primeira representa tilito
de alojamento, depositâdo subglacialmente. A segunda, de caráter proglac¡al, representa o
produto da dejeçäo de túneis subglaciais em corpo de água marinho.
6.

A gênese dås fácies folhèlho homogêneo e folhelho contendo intercalaçöes silto-arenosas
está ligada a instalaçäo de um grande corpo de água, onde os pTocessos de decantaçäo
prevalecem sobre os trativos. As intercalaçöes silto-arenosas säo formadas por esporádtcos
fluxos gravìtacionais arenosos, do tipo san<f cfeb is flows, relacionados à desestab¡lizaçäo de
sedimentos deìxados pela geleira as margens da bacia
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7.

A fácies conglomerado desestruturado compöe a porção proximal de leques submarinos,
formadas no início da fase transgressiva associada ao recuo do manto de gelo. Esta fácies
é recoberta por arenitos, formados por fluxos arenosos de detritos, e diamictitos
desestruturados, formados por fluxos de detritos subaquosos. Estes processos predominam
na área de estudos, em detrimento das fácies turbidÍticas comumente descritas na literatura.

g. A fácies

arenito médio, presente no sul da área de estudos, foi depositado na forma de
corpos deltáicos progradantes, )â na fase de rebaixamento do nível do mar, por
compensaçäo glácio-isostática, pelo recrudescimento das condiçöes glaciais, ou por ambos
os motivos.

9.

A evoluso paleogeográfica estimada para a ârea de estudos:
a. parte de uma regiäo topograficamente inegular, escavada pelos avanços
da geleira, aterrada, bacia a dentro. Nesta fase se formariam os depósitos

b.

de tilitos de alojamento e os depósitos proglaciais de arenitos grossos;
Com o recuo do gelo, o mar avançaria rapidamente, recobrindo estes

sedimentos e formando um grande corpo de água marinho. Áreas mais
altas serviriam como fonte para sedimentos grossos e fluxos
gravitacionais de massa, dando origem ao sistema de leques submarinos;

c. Com a continua transgressão, porém, todas as terras altas seriam
paulatinamente afogadas. Nas áreas protegidas da ação de correntes
litorâneas e das ondas, e onde o aporte sedimentar era mais controlado,
depositar-se-ia os folhelhos rítmicos;

d. A fase de regressäo marinha,

devida a compensação glácio-isostática

e/ou à intensificação das condições glaciais, permitiria a progradação de
corpos arenosos deltáicos na porçäo sul da área de estudos' e fluxos
arenosos subaquosos na porção norte da área de estudos.
10.

A compreensão da distribuição destas unidades estratigráficas, e seu inter-relacionamento,
é de fundamental importância, tanto para a confecçäo de modelos deposicionais para a ârea
de estudos, como para a prospecçäo de águas subtenâneas e hidrocarbonetos.
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