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DEPOSITlONA L SEQUENCESANIJ SYS'I EM
lN
CA/I/JONI FEROUS-PEII MIAN GlA CIAL ITA/IA/lli
SOUTI /F.I?N /lNA Z/L A rcp rescn tutivc ve rtica l suut igraphic scction abo ut SOOm thick wns mcns urc d in u utcro ps ofthc
Curbonifcro us- Pcrmiun ltnraré Group in nort hcm Paran á S tntc. Fiv e dcpositional scq ucn ces bo und cd by dis confonnities wcrc
rcco g nize d und their Iucics usso ciations described . Th c o utc rop scc tion SIHlWS good corrc huio n with wclllogs und the seq uences may
bc trac eublc ov cr 40 0 kikun etcrs across the ba siu in a EW de positiomt l strikc scc tio n. Th e fivc scqucnccs hav c the sarn e ba sic
stnu igraph ic sig naturc. w hich re prcse rus thc gfuciomnrine scdim cn tary rcspon se to udv ance und re ireal 01' g lac ic rs. ldcall y, three
succcssive Iacie s ussociat ion s wo uld composc c ac h seq ucn ce . but lhe lo we r and upp e r o nes may bc ab scn t. T he lo wer Iacie s
associ utio n oc c urs o nly in lhe two lo wermost seq uc nces and inc!udes subg laci a l fac ies as rillites and bo uldc r co ng lo mera tes (g lac ial
maximum sys tc m tract ). Th c subg lac ia l facies are co vc red by conglomerares und sandsto ncs . w hich in tlim are o ver lain by diamictitcs.
turbid ites and tine ly lamiuatcd facie s wi th d ro psto ne s. co m pos ing a typica l re tro gradational facies stac king result ing fm m deg laciation
(dcglacia tion systcrn tract). Lying d irec tly ove r the disconfonn ities w he n subglac iul fuc ies do no t oc cu r; the deglaciatiou fucics
ussocin tion is presem in a li scq ue nces uud rcpresent s lhe bulk ofthe stratigruphic rc cord ofthe Itarar é Group. Finc -gmincd lam iuated
facies repre sent thc rc cord o f thc maximum g lac ia l rctrent during interglac ia l pcriods and co ntain lhe maxinunn sc awater- Ilooding
surfucc o f eac b seq ue ncc. Coarscuing upward facics ussociu tion may bc presem inthe llpper pa ri o f thc scq ue nccs. inte rpreted ' IS lhe
scdim cmury responsc lO lhe hegi nning 0 1'ne w g lac ia l ad va ucc s (g lacia l udvancc system truct ). Th is fucic s associat ion co uld re pre sem
progradation iII hig hstand systc m uucts. bUI coastal an d con tinen ta l fucics werc no t o bscrvcd in the studic d a rc a.
Ah stracl
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Kcvwonís: ltaruré Group. Paruná Basin , Carbonifcrous-Pcnnian g lucintiou. scq uc ncc snu tigruphy , g lac ia l sys tem trac ts

Resu m o Um perfi l vertica l represe ntativo de aproximadamente SOO me tros de es pess ura foi le van tado na fai xa de uflortuucmos do
Grupo ltaruré no nort e do Estad o do Paran á. f-ora m rec onhecidas c inco scqüê ucius limit adas no top o c na base por d isco nfo nnidadcs.
c uj as fácie s e assoc iações de fá cic s fo ram ca racte rizadas. O pedi I de supe rfície foi correl acionado co m perfis de poço s profundos. o nde
as scq üôncias puderam se r rastrea da s por uma dis tância de 400 Km e m uma seç ão EW para le la ao strike dcposic ion al do G rupo ltamré .
As cin co seq uênci as possue m a me sma ass ina tura c snut igrú ficu. repre sen tada IXlr Iácic s glúcio-m arinhus depositada s du ra nte c iclos de
avançu e rec uo de gele ira s, T rês associ açõe s de fúcies q ue se sucede m na vertica l com põe m o a rcab ollço e stra ligrá lico das seq üê nc ias.
se ll(lo q uc as J ss(lCiaçõc s basa l e su pe rio r JXxl c l1le sta r ause ntes , A <lssoc iação basal ocon'C so me nte ll'I S du ns seq Uênc ias inferiore s c
C<lllslitlli-sc de depósilos subgl aciais. tais co mo lililos e co ng lome rado s ricos e m m'llacôes (tra io de sisle mas g lac ia l m:íximo ), As fál' ies
suhg laci ais sfio cohe l1as Ix)r co ng lo me rados e arenilos. os q ll<l is s:.10 suced idos Ix)r d inmicti tos. turb id itos e finos lami nados co m
c1aslos c.lido s. camc le ril..a ndo típ ico e m pi lhamento 1'Clm g radac io nal resultante de deg l<lci ação (tra io de siste mas de deglaci ação ).
RqxllIsandod irctame nle so bre <lSdisconfonuidades qu andodu ausê nc i<l dns f:ícics subg laci nis. a associ<lç ãode deg l<lci nção oc orrc e m
l(xla... as seq üênc ins e co mp<1c a maior p' lrle do e m pilha me roto do G ruJX) Itararé. Finos lam in<ldos re prese nta m o reg islro do máximo
rec uo da s ge le iras d urmlle pc ri<xlos inlcrglac ia is e e ng lo b'lIu as supe rfíc ies de inund ação máxima de c'lda seq Uê nc ia. S lIce s..<;ôe s co m
g rall{x:rescê nc ia asce ndent e Ixxle m es tar presen tes " Cill..l' '<1 .• supe rfíc ies de inundaç ão l11.íxima. se ndo interpre lad as co mo (l início de
no vos ava l1\:' os de gele iras (tl"il{() de s isle llms de a va nç() g l...:ia l}. E......n ass (lCiação de f:íc ics p<xJer ia rcpresen t.lr pro g rada ç ão c m lra{()s
de sisle mas de mar alto. ma s f<íci es coste iras e co ntine nta is não fora m o bservm l..s 11<1 á re<l de estudo .
P(/ /m '/"{/s-d /(I\ '(': Baci a d o Para n:í. G rupo

Itararé. g laci aç ão perlll( lCarbo nítcr:l . estralig ralia de seq Uê nci as , lralos de sisle mas g lacia is

INT RO Il!JÇÃO O Gn'IX) Itam!"é (Ncoca!"bonílcro-Eopcnniano)
co nté m os registros se d ime ntares da gi<Jc iação go ndllânica
neopalcozôica na Bacia do Ilamn:í, Veslígios da inl1uência direta e
indircla de geleiras estão impressos na sua com plexa sucess ão
vertica l de ftícics, A baixa co ntinuidade lateral e o alto grau de
reconincia dos estratos. ocm como a ba ixa resolução vertical dos
esque ma s bioe ro noe s tra ti g ráficos co ncebidos par a o
Neopa lcozóicoda bacia. nlzem co m que o arcabo uço estratignífico
regional da unidade esteja ainda mal del ineado,
A ide nli ficaç ão de três g rn ndes se q Uê nc ias o u c ic los

estraligníficos fo i a base para a classificação Iiloestraligrálica
regional proposta por França & Ilotter ( I<)88). que subdividiram o
Gmpo Itanll'é nas formaçõcs Lagoa Azul. Camrx> Mounl 0 e ' nlciba
co m base exclusivamente c m dad os de poços (Fig. I), Dados de
subsupcrfície aprese ntam a vantage m de se dispor de registros
contínuos de propriedades pctrofísicas e de amoslras de calha
dos es tratos pe rfum dos, não ha vend o o missão de interva los.
Contudo. a camc terização das fácies é prec.íria porque estnllllnlS
sedimentares só podem ser descritas cm testemunhos, que são
disponíveis e m lX>uCOSintervalos. Além disso, as variaçocs latemis

1- UNES!' - Pôs-Gradua ção em Geociênd as - Rio C I'lm -SP. Endcrcço atua l: UFPR - Pôs-Gradu ação cm Gco logi'l. Caixa l'usl.,I: 19U27. CEP: XI53 1-990,
Ccntro Po litécnico - Curit ina -I' R (ves c!y (il1gco togia.ufpr.hr)
2 · UNES !' - De pm tólllle llto de Clco logi a I\ p lic' I(!<1 - Ave nid a 24- A. n" [5[ 5. C EI' : lJ 506 -I)OO - Rio C la ro-S P (assi lll' @rc .LJlll'sp.h r). EIl(tel'e ço pilr,1
coITl'SpOndr llcia: Milrio Lu is I\ ssine - UN ESP - De pml.llllclllo dc Gt'o log ia I\p licudil. Avcnidll 24 ·A . [5 15. Rio C la ro-S P. C EP lJ50(1-900
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de [ác ics. IJo co muns IH ) G rupo ltara ré, e a ge o me tria dos cor pos,
não pode m ser o bservadas.
Traba lhos na fai xa aflora nte têm s ido limit ados de vido à
desco ntinuidade dos afloramentos, d ificu ltando o es tabelecimento
do cmpilhamcnto cs tnn igrã fico do G rupo ltururé. Têm perm itido,
por o utro lado. o estudo det alh ado das fácies c ass oc iaçõe s de
fácic s. sendo possí ve l reco nhece r a ge o metria dos co rpo s, as
mudanças laterais de f;,ícies e levantar atributos azlmutais tais como
sentidos de palcoco rrcntcs. info rmaçõe s muito importantes na
an álise es trat igrá fic a. Sob este aspec to, co ntribuíram para um
melhor entendime nto da arq uircruru csuutigréfic u do Grupo I taruré
os trabalhos de Fran ça et al. ( 19( 6 ). d ' Avila ( 1999) e Canuto ct al.
(200 l) . que identific aram scqü ôncias ass oc iada s a e ventos de
avanço e recuo de ge le iras na faixa afloran te do sudes te do Estado
do Parumi.
No prese nte trabalho são aprese ntados os res ultados da análise
estratigráfica do Gn IIX) Itarar é na re gião norte do Estado do Paraná
(Fig. 2). rea lizada por Vcscly (200 1). Além de se r pouco estudada.
a área o fereceu a possibilida de do levantamento de um pe rfi l
csuutigni fi co vert ical represe ntativo da unidad e e m s upcrffc ic,
funcknncmul para a corre laç ão co m pe rfi s de poços pcrlurados a
oeste e q ue se rviram de base para a carac te rizaç ão dos c iclos e
para a subdivisão csruuigrã fica pro posta por França & Potter ( 1988).
De st ac a m -s e o s se g uin te s res u lta do s a lca nçado s : I )
levantamento de per fil cstrarigrá flco vertica l represen tati vo da
unidade cm superfície; 2) corre lação co m perfis de poços perfurad os
a oeste; 3) defin ição de scqüê nc ias dc pos icionais : 4) descrição
das associações de Iácics: 5) interpretação pal coambicntul das
associações de f:íc ics e (j) caracterização dos tratos de sistemas
de posicionais e s uas re lações co m c ic los g lac iais.
SEQüfêNC IAS IJEI'OSI CIO Ni\IS OGllIIX) ltaruré repousa cm
di sc ord ânc iu eros iva re gi o na l so b re fo lhe lho s mar inh o s
ncodc vonianox da Formação Ponta Grossa . Na área estuda da. o
col11<110 co m os estrato s copc rm ianos da Formação Rio Bon ito é
erosivo, sendo dado ora co m o Membro Triunfo (infe rior ) ora co m
o Membro Puraguuçu (méd io ). falo que se deve :1desco ntinuida de
late ral dos arenit os fl úvio -dcl ta icos do Mem bro T riunfo.
/\. part ir do lc varua mcmo s iste mático de pe rfis estratigráficos
vert icais na rodovi a I ~ R -1 5 3 . entre as c id ade s de Ven tania e lbaiti
(Fig. 2 ). fo ico nfecc ionado um pe rfil co mpos to do G rupo lturar éna
área, represen tativo de uma scç ão 10t.11co m ap roximad ament e X(X)
m de espessura (Fig. 3). Co m base nas sucessões ve rticais de
Iúc ies foram ca rac te riz adas c inco se q uê nc ias dc po s ic io nais,

denominadas 1, 2, 3, 4 e 5 (Fig. 3).
As scqü ências sã o lim itad as por variações abru ptas no arranjo
vertical de fácics, que co nstituem limites eros ivos so brepos tos
po r ti lito s s u bg lac in is . co nglo m e ra d o s e/o u are ni to s
con g lo mer ático s . ' lu is d esco nti nui d ad es re g is tra m e ve ntos
importa ntes de entrada de e l ásticos grossos no s ítio dcpos icio nal
c por isso fo ram utilizada s co mo supe rfícies-c have na análise de

sequências.
As cinco seqUê llc ias p(xlel11se r c lass ific adas co mo seq Uê llc ias
dcposiciollais segundo a conceillwção de VaiI el aI. ( 1( 77), IX)is
co mpree nde m s ucessôes ve rt ica is d e f..íc ics gc ne tica mc nte
relaciolladas e liln itadas no topo e na base por disconfonn idmles.
Possuem de 130 a 2(Xl metros de espess unl e , apesar de algumas
pec ulia rid ad es, se us e m pilha me ntos de fác ies sã o ba st ant e
se me lhantes (Fig. 3) . O padrão ge ral é de granodec rescê nc ia
ascendente. C(lll1 f:ícies arell(l-co ng lo meníticas transicionall(io para
j',íc ie s la lllítin Hl ren osas . Apó s ati ng ir va lo re s rmíxilll o s de
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arg ilosidadc, o pad rão se inverte e m alg uns casos , co m a prese nça
de peque nas sucessõe s co m granoc rcsc ênc ia asce nde nte no topo.
Cons ide rando um interva lo de te mpo de 20 a 40 Ma para a
sedi mentaç ão do Grupo Itararé (Sa ntos e! ai. 19( 6 ). as ci nco
scqüências eorrespo nde m a episódios co m duração méd ia entre 4
e 8 Ma, corre spondendo a ciclos de 3a o rdem, co nforme co ncepção

de VaiI et ai. ( 1977).
A seq uênc ia 5 é a mais espessa e co mplexa . sendo co nstituída
po r dois ciclos de menor magnitude. Assim foi co nsiderado. porque
não foi co nstatada d isconform idad e na base do areni tos s ituados

na pa rte méd ia do inter valo, ac ima da S IM-5. Há. entretando, a
po ssi bil idadc d e du a s sc qüê nc ias d iferente s te re m s id o
englobadas na scqüê nciu 5. caso o comuto dos arenitos seja a
con form ida de co rre lata de um a d isconfo nn idad e late ralm e nte
con tigua . Pesqui sas reg ion ais s ão necess árias para e lucidar a

questão.
Para ve r ifi ca r a cont in ui d ade lat era l d a s sc qü ênc ias
ide ntificadas cm supe rfície I'(Ji fe ita corre laç ão com os poços 2-CS -

l-PR, I-RO-I -PR. 2-AN- I-I'Rc 2-MO- l-Pk . uunv ésd c limascção
csuut igráfic a na di rcção apro xi mada leste-oeste (Fig. 4 ). Co mo
supe rfície-chave pa ra a co rrelação (l la!um ) foi utilizado o pico
mais radioa tivo do interva lo de ma io r arg ilosidade da seq uênc ia 4
(superfície de inundação m áxima), q ue se acha be m representado
nos perfi s de tod os os poços analisados,
Co mo se pode obse rvar na figura 4, a espessura na faixa de
aflora mentos é sim ilar à es pessura do Gru po ltarar é verificada 11 0 S
po ço s . Is so e m parle de c orre d o fa lo d e qu e a scç ão é
aproximadament e paralela ao strike dcp osicionul do GllIP() Itararé
na áre a.já que as paleocorrcntcs medida s (Fig. 3) indicam mergulho
dc pos icionu l para no roeste . Deve-se co ns ide rar també m q ue o
utual limite leste da Bacia do Paruná é e ros ivo. del ineado pela
prese nça do Arco de Po nta Grossa. não cor res po nde ndo ao q ue
era a borda or ig ina l da bacia no Pcrmocarb onifcro {M ilani ct aí.

1998).
Nos poços s ituados a oes te tam bém podem ser reco nhec idas
as ci nco scqüê nc ias co m padrão ge ral de arg ilosidade crescente
para o topo . Se us lim ites são marcados por mudanças abruptas
nas curvas dos pe rfi s de raios-ga ma, cujas assinaturas geofís icas
podem se r rastreadas e m todos os poços. inclu s ive no poço 2AN-I -PR. situado no ex tremo oeste do Es tado do Paran á.
A scqüê nc iu I é a q ue ap re se nta maior var iação de es pess ura.
re llexodas irre gularidades do paleo -relevo escu lpido sobre o Grupo
Paran ádurante o Eocarbonffcro, co mo mostrado por Assine ( 1( 96).
A sequência ade lgaça-se na região do poço 2-MO· I- PR. tom andose ma is espe ssa a oes te e ating indo espe ssura máxima no poço 2-

AN- I-PR.
Variações nas taxas de subsidê nc ia, suprimento sedimentar e
soc rguime nto g l ácio- isos t ático ce rtame nte co ntribuíram para a
gra nde variação de espessura da s sequê nci as 2, 3 e 4. Tam bém
importantes foram processos de erosão no topo das sucessões
sedi mentares. qu e ge rara m cana is. poste rior men te preenchidos
por f..i cics arc no -cong lomc ráticas das se quê nc ias supcrpos tus.
Confor me j.i havia s ido destacad o no traba lho de França & Potter
( 1( 88), a correlaçJo eslraligr<.l fica nesse intervalo inlenned i.í rio do
G rupo lIar aré é ma is d ifícil. o qu e d eco rre da presença de
abundantes intercalaçõc s de arenitos tur bidít icos e de estruturas
deformacionais e m d ife ren tes esca las. verilicada s em d iversos
locais n al~li x a allorante.
A se q Uênc ia 5 é a d e m e lh or rep re scn tat ivid ade e m
suhsupe rfície, sendo scu limite ba sa ll ~lci lm enl e identilicado acima
da seçJ o de maior argilosidade da seq Uê nc ia 4.1\ co rTelaçflo Ilessa
Revista Brasileira de Geociências. Volume 34, 2004

Fernando Farias Vesely & Mario Luis Assine

o
z

S

~

"

rr
w

A

c,

·W
II

,

<

t

o

II

«
':::

-

rr;

O

w

CL

.'0

::>

z
o

II

w

'"

c;
~

o

W

,

,"

o

=
co

~

i i Arenito D

Dr arnrcüto

~ Fclhelho/siltito/rttmüo I

W = we suata no E = Estetaniano A =Asseliano

S =Sakmariano

Figll m ! - C(//"/({ cSl mlig rt i/ ic(/ do Grupo !ltI m r é (snodí j icudo de Frunçu & Potter /988 c Fmn{'o ct aI. / 9( 6 )

,,
I

I
I

:

MS

,

SP
,, -

... .:' - - ~

22 '

Divisa
internac ional

"I

~ ... ",,,,/
I

+

Divisa
interestadual

r::::l Grupos Guat á :
L..:....:....:. e Passa Dois ;

D
D

Grupo Itararé
Grupo Paraná

:0

baiti

~-~ ~ ~

/

++

:

Borda alua i
da bacia

/ AN
I

Faixa afloran te
do Gr. Itararé

I

"

RO

-Q-

cs

H

se

.----- ... ' - -

Poços
analisa dos
Seção
estratigráfica
(Fig.03)

5K m

Área aflorante
estudada

,
,

28'

RS

N

Legenda para
os poços:

+
Km

100

O

+

52'

50'

48 '

AN

2-A N-1-PR

CS

2-CS-1-PR

MO

2-MO-1-PR

RO

1-RO-1-PR

Ventania .

30'

200
46 '

I

=-.50"15':-=-=-=-=-=-

Figuru 2 - Mapa de tocalir açã o da fa ixa af lora nte estudada. dos poços analisados c da scção cstratig rájicu de rcjcréncta.

Revista Brasileira de Geociências, Volume 34, 2004

22 1

Seqüências e tratos de sistemas deposicionais do Grupo

ttemre, norte

do Estado do Paraná

seqüê ncia é fac ilitad a pe la pe rsi s tê nc ia d o se u pa d rão de

Grupo Guatá

granodec rescê ncia asce nde nte em todos os poços e pelo es pesso
e lateralmente co ntínuo pacote de diami ctitos no to po.
Em term os Iitoestratigráficos, a co rrelação apresentada mostra
que as formações Lagoa Azul, Campo Mo urão e Taciba (França &
Potter 1988) podem ser reco nhec idas em superfície, pe lo menos
no nord este do Estado do Para ná (F ig. 4) . Tal co nclusão di fere de
algumas interpretações ante riores qu e co nside raram a ausê ncia
do terço infer ior do Grupo Itarar é na fa ixa aflora nte (Fra nça &

LS 6

<·'1
\ ~,~,
u

N' ~ 0 9

Fácie s Gp

Potter 1988, Eylcs a ai. 1993; Milani el ai. 1994), mas é corr oborada
pela co nstatação fe ita por França et ai, ( 1996), que iden tificara m

---------1lá..L--4~;t_-

palinom orfos de idade neocarbon ífera (Westfaliano-Es tefaniano)
em aflo ramentos da For mação Campo do Tene nte de Sc hneide r et
aI. ( 1974) , Horizon tes co rrepo nde ntes ao registro mais antigo do
Grupo Itarnré fo ram recentemente identific ados em afl oramentos

no Estado de São Paulo por Souza (2000).
F

acres Sp/S I

ASSOCIAÇÕESDEFÁ CIES Três associações de fácies (A, [l
e C) co m põe m o a rc abo uço es tratig rá fico da s se q u ênc ias
identificadas. Cada asscc iação co rn port a diversas Iácies, nomeadas
co m base no có d ig o de scritivo a prese nta do na Tabe la I ,
apresentando padrão de variação tex tura l vert ica l característico.
As associações apre sentam-se nu ma sucess ão vertical lógica,
ocor rendo a associação A na part e inferior e as associações B e C
na parte superior das seqüê ncias (F ig. 5). Nem se mpre, porém, a
sucessão encontra-se com pleta, embora a associação B sempre
esteja presente . Na seq üência 5 há recorrê ncia das associações B
e C, representando po ssiv elme nte a interferênc ia de um ciclo
de posic io na l co m o rde m de g ra ndez a me nor do qu e a das
scq üências discutidas neste trabalho.

N' : 28
r ecres Gm/Gg

LS 3

Associação A Con stituída por d iam ictitos maciços com alto grau
de co m pac taç ão (fác ies Dmm) e co ng lo me rado s polirn íticos
desorganizados (fác ies Gc), por vezes portadores de matac ões
com até 50 cm de di âmetro (Fig, 6). Essa associação OCO ITC de

N' , 39
r ác.es Sp/Sr

Tabe la 1 - Fúc ícs sedime ntares identificadas (có digo adaptado
de Eyl es el alo / 983 ).

Grupo Paran á

~ Cong lomerado
C]A rcnilo

D

Sill ilo/I,ami lo

•

Ec fnetho

~ D ia m iclil0

~

50

25

Om

~ Ril m ilo
a

la m ararcia

R ilmil o sill o/arll ila

...1.§.. t.imüe do sequên cia
cepcstctonar
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Figura J - Perfil est ratigráfico co mposto, com a demarcação
da s cinco scqüé ncías dcposíciona ís def inida s nest e tra balho.
Os diagra ma s em rosetas à esque rda rep resentam med ida s de
pateoco rrentes efet uadas em plunosfrontais de esmuifícação/
laminação cruz ada (fácies St, Sp, S r e Gp) e 1/0.'1 eix os de
nnbrícaç ão de seixos/cal haus (fá cies C m e Gg) . A localização
do perfi l está indicado li a fi gura 2.
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Sd
Sr
FI/Fld
Rg
Dmm
Drn s

P áci es
Conglomerado desorgan izad o ou caó tico
Congl omerado maciço
Co nglomerado co m gradação normal
Con glomerado co m estratificação cruzada plana r
Areni to com estra tificação plano-paralela
Arenito com estrat ificação cruza da plan ar
Arenito com estratificação cruzada ucunalu da
Arenito com cstrat ificaç ào cruzada sigmóide
Arenito com gradação norm al
Arenito maciço
Arenito co m deformação peneconlemporânca
Aren ito com ondulações de corrente ou laminação
cruzada cavalgante
Finos laminados e ritrnitos silte/argi la (d= c1 astos
caídos)
Ritmito lamalareia gradado
Dja mictitn maciço
Oia micti to est ratificado
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ocs lc do ârco tve rfigura 2 para localização ), Ctass ifícação íítoestrat ígraf ía segundo França & Potter ( 1988).

forma express iva na porção inferio r da seqüê ncia 1, constituindo
es pess o pacote de diam ictitos. Está presente também na base da
seq üência 2, onde restringe-se a u m inter valo pou co es pess o de
diam ictit os e a um pa vimente de calhaus e rn atac õcs (F ig . 5) . Não
fo i consuuudanas dem ais scqüê nc ias. o nde a assoc iação B oco rre
dirc tumcnrc so bre as dis co nforrnidadcs basa is.

Associação B
Poss ui típ ico c bem desen vo lvido padrão de
granodccrcscônciu asce ndente qu e cu lmina e m interva los co m
alta porcentagem de argila (Fig . 5). Nos pe rfis de poços, é marcante
um progressi vo acrésc imo de radioaüvidadc para c ima, co nfor me
ev ide nciado nas curvas de ra ios-ga ma (Fig. 4 ). Na par te inferior
oco rrem cong lumc mdos deso rganizados (Iá c ics Gc ), maciços
(Iúc ics G m) e g ruduc io nuis (fác ics Gg ), co ng lo me rad os co m
es tratificação cruzada (fácics G p). arenitos co m estra tificação
cr uzada (Iãc ics S t. S p c Ss), are n itos maci ços (Iác ic s S m),
g radac ionais (fác ics Sg), co m estratificação plan o-paral e la (Iácies
S h) c co m ondu lações de co rrente O ll co m est ratificação cruzada
c av a lg a nte ( f'ác ics S r) ( F ig . 7) . Es tas f'ác ic s ap re s e ntam
Revista Brasileira de Geoc énci es. Volume 34, 2004
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ind ividu almente g rande descon tinuid ade lateral devido ao fato de
qu e se alojam em irregu laridades ou canais presentes na base das
scqüônc ias, mas no co nj unto for ma m paco tes es pess os q ue se
destacam na top og rafia co mo re levos esca rpados.
No topo da assoc iação B pred ominam arenitos finos a médios
maciços (fácies S m), gradados (Iá cics Sg ), co m estratificação planoparale la (fá cies Sh). co m dcformução penecontern porâ nea (Iác ics
Sd ) o u o nd ulações de cor re nte (fác ies Sr). defin indo cor pos de
geometria tabu lar. Associad os OCOITem diarni ctitos maciços (Iácics
Drnrn). ou estratificados (fácies Dms), ritmitos lama/areia gradados
(fácies Rg ) e lamitos/fo lhe lhos (Iác ies FI) , muitas vezes com clastos
c aíd os (fác ics Fld ), qu e oc o rre m intc re strat ificad os e co m
recorrênc ia vert ical,
Associa çã o C O arranjo vert ical é de granoc rescê ncia ascendente,
bem desen vo lvido nas scqüências 2 e 4 e menos perceptível nas
demai s (Fig. 5). Ta l pad rão pod e se r reco nhec ido nas assinatura s
dos perfis de ra ios-gama , reg istrando argi losidade decrescente
pa ra cima a partir dos respectivos picos radiont ivos (Fig. 4). As
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Figura 5 - Perfis estratigráfi cos ilustrando o arranjo vertical de [ácies obser vado nas cinco seoüõncías reconhecidas.

fácies predom inantes sãodiamictitos (fácies Dmm/Dms) c ritmitos
gradacionais (fácies Rg) (Fig. 8). També m ocorrem arenitos finos a
médios com estratificação plano-para lela (fácies Sh), ondulações
de corrente (f ácies Sr) ou defor mados (f ácies Sd). É marcante a
presença de feições de sobrecarga e injeç ão de lama no ca ntata de
arenitos sobre fácies fina s, co mo é o caso do s es petac ulares
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di ápiros de folhelho no topo da seqüê nc ia 3 (Fig. SC).
INT ER PR ETAÇÃO PAL EOAMBIENTAL Evidências de
influ ên cia glacial são e nco ntradas e m toda s as sequências.
suge rindo qu e as ge leira s estive ra m pró ximas, ou no sít io
deposicional durante todo o tempo da sedimentação do Grupo
Revista Brasileira de Geociências, Volume 34, 2004
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Figura ó - Fácirs sedimentores da associaçã o A: A ) día m íctito maciço sihico-orenoso : IJ) cong lome rado portador de matacões
pulinsiticos (Gc) cm co ntato erosivo sobre diumictitos de seqüéncia sotopos ta ( Dnun}.

Figu J'(f 7 - ri ícies sedimentares da ass acíação IJ: A ) (,(JIIgIOlIll'rado flwciç'o com imbricação do s eixos maiores dos clostos (lapiseira
l'.\'('ala :.f!lIxo da esquerda para a di reita nafoto); IJ) are nito com est ratificação cruzada acunatada de médio porte; C) arenito
II/((( 'i('o ("0/11 cínstos dispersos: f)) arenito cOIll eslmlUic'lIçüo plano-paralela.

COI I /O
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Figura 8- Fácies sedimentares da associação C: A) Ritmito lamitico-arenoso com padrão de g ranocrescência asce ndente; B) cíasto
cardo de gelo fl utuante em ritmito si/te/arg ila; C) estrutura diapirica (fo lhe/lias injetados em arenito conglomerático); D) diamic títo
maciço li sutilmente estratificado com ma triz síltico-argilosa.

Itararé . D iarnictitos e co ng lo merados por tad or es de c lastos
facetados e/o u estriado s e larn itos co m c lastos ca ídos de ge lo
flutuante são indícios co nc lusivos da ação de geleiras.
Os se ntidos de apart e sed imentar, obtidos a partir da análise
de paleoco rrcntes (F ig. 3) fora m pre ferencialmente para oestenuroeste nas seqüências I e 2 e para norte nas seqüências 3, 4 e
5. Isso indica fluxos de água de dege lo em média para noroeste e
ce ntro dispersor de geleiras a sudes te, o que é co mpatível com
reconstruções paleogeográficas regio nais.
As as soc iações de fá c ie s s uge re m se d ime ntação
predo minantemente glácio-rnarinha para o Grupo Itarar é na área
es tudada, co nfor me o mod e lo apresent ad o na figura 9. E m
diamic titos do topo da seq üência I foram e nco ntrados esporos de
alga marinha do gênero Leiosphaerídía. o q ue sugere deposição
em ambiente glácio-marinho já a partir da seq üência mais antiga do
Grupo Itararé. Em fácies da For mação Ca mpo do Tenente na área
de Lapa, no sul do Es tado do Para ná , cro ncc o rre latas às da
sequência I, for am enco ntrados Tasma nites (França et ai. 1996),
corroborando a interpretação de ambi ente glác io-marinho.
Macrofó sseis marinhos não foram enco ntrados, mas há vários
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registro s e m áreas vizinhas. Desta ca m-se as oc orrências de
invertebrado s marinhos em Itaporanga (sul do Es tado de São
Paulo), em Capivari (centro do Estado de São Paulo), em Te ixeira
Soares, Baitacu e Rio d' Areia (sul do Estado do Paraná) e em Tai ó
e Lontras (Estado de Santa Catari na). Restos de peixes c também
braq ui ópodo s ocor re m e m Maf ra (no rte do Estado de Sa nta
Ca tarina) em nível eq uivalente à porção média do Grupo Itaruré,
Associaçã o A Os diarnicti tos maciços desta associação fora m
interp retados co mo tilitos subglaciais , de acordo co m Dreimanis
& Sc hlüc hter (1985 ) e Mi lle r ( 1996). D iam ictitos mac iços.
co mpac tados e co m fe ições intern as de ci sa lham ento fora m
interpretados co mo tilitos de alojamento ( íodgemen t tillite), que
são formados na base de ge leiras num processo q ue e nvo lve
inten sa abrasão dos c1astos tran sp o rtado s, e ntre si e co m o
substrato. D iamictitos co m me nor grau de compactação e sem
indícios de cisalharnento foram co nsiderados tilitos de ablação o u
de degelo (melt-out tillite), cuj a gênese se dá de modo passivo
duran te o processo de ablação da geleira (perda de massa).
Os de pósitos subglaciais podem estar restritos a apenas um
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Figu ra 9 - Modelo gené rico ilustrando os processos sedimentares predominantes durante a sedimentação do Grupo ltararé em
ambiente glácio -rna rinho (modificado de Boulton & Deynoux 1981 ).
delgado horizo nte de rruuacõe s po lirniricos (pav ime nto de clastos),
co rno oco rre na base da seqüê ncia 2. Exem plos desses pa vimen tos
na Bacia do Paraná fora m doc umentados po r Roch a-Campos et aI.
( 1976) no Estado de Sã o Pau lo ,
Cor pos len ticu lares e pouco es pess os de co ng lomerado s ma l
sc lec io nados, de aspecto caó tico, po rt ado re s d e m atuc ões
po limíticos e que ocorre m inter calado s aos tilitos, represe nta m
sed imentos g laciais remo bilizados (XlI' COITCntes de ág ua de de gelo
subg lacia lmenle (eskers) ou depósitos de boca de túnel (conforme
modelo de Po well & Molnia 1989).

Associação B
A assoc iação é interp retad a co mo produto de
sed imentação em sistemas de leq ues proglaciais subaq uosos de
outwasír. cuja retração em virtude do recuo da ge leira desen vol ve
em pilhamento retrograd acio nal (Ru sr & Romane lli 1975 ). Lequ es
proglaciais são sistemas co mu ns nas mar ge ns de ge leiras e m
co ntexto terrestre o u subaquoso e são testem unhas da alta taxa
de sed imentação destes amb ient es (Bo ulto n 1986 , Martini 1990).
Co ng lo merados e arenito s co m estratificaçã o cruzada (fácies
Gm, Gg, Gp. Sp e St) co nstitue m a base de peque nos c iclos co m
gra nodec rescê nc ia ascende nte na parte inferior da associação.
Represent am pacotes co m base ca na lizada esca vando fácies mais
tin as. o que sugere deposi ção nos ca nais distribut ário s dos leques.
A sed imentação oco rre em e ventos episód icos du rante o recuo
das gele iras, quando há saída de fluxos de ág ua co nfinada no
inter ior o u na base do ge lo. No registro geo lóg ico , areni tos e
co ng lomerados ori ginados em lequ es de outwasti subaquosos
foram identi ficados por Visser e! al, ( 1986) e m sucess ões glac iais
do neopa leozó ico go nd uânico da Álri ca do S ul (G rupo Dwyka) .
Arenitos maciços e lam inados reg istram depos ição subaq uos a
so b co nd ições não-co nfi nad as, atrav é s de re ssediment aç ão
gra vitacional por fluxos liqu e feitos em área s interca nais ou em
lobo s (Lowe 1982). Esses fluxos pod em evo luir para turbidiros de
alta den sidade à medida em q ue há modificação , grad iente abaixo,
no meca nismo de su po rte do flu xo . Fe içõe s de deformação
pencco nternporâ nca s uge re m p roce ssos de esco rregame n to/
des lizame nto de massa nos fores ets íng re mes dos leques de
outwash (confo rme LlEnne 1995).
Parte do fluxo que pen etra no corpo d' ág ua co mporta-se como
Revista Brasileira de Geociências, Volume 34, 2004

uma plum a (fluxo hipolhom o picnal ), mantendo em suspe nsão a
carga sed imentar mais fina . A dec antação desta pluma e a eve ntual
queda de cla stos de icebergs, num processo den omin ado chuva
d e det rito s (rain Ollt ) , pod e ori g ina r diumi cntos mac iço s a
ligeiramente es tratificados (fác ies Dmm/Dm s).
O recobrimento do s arenitos e cong lomerados de OU! HYfSh
por fácies mais finas da assoc iação B (fácies Dms e Rg) indica
retração dos siste mas de leques de subaq uosos devido ao recu o
da margem da ge leira e sed ime ntação por fluxos de detritos e
co rrentes de tu rbidez, sendo co mum processos de rernobiliza ção e
ressed imenta ção. Lam itos (fácies FlJFld) registram depos ição len ta
do mat erial fino em suspe nsão nas franjas dos lobos e porções
di stais. C o ntri buiçã o d e material ma is grosso decantado do
derretimento de icebergs são responsáve is pel a presença de fácies
de g ranulação fina co m c lastos caidos (F ld), q ue se intercalam aos
dia rnict itos. ritmi tos e larn itos, Fo lhe lhos representam as fécics
co m me no r influê nc ia g laci al, se ndo for mados a part ir da
decantação de argilas e m suspensão.

Associação C Ritmitos grad ados, ao s qu ais ocorre m associados
arenitos mac iços e arenitos laminad os, são varieda des de fácies
prod uzidas por co rre ntes de turbidez, portanto inseridas em um
mesm o co ntexto deposic ic nal. Diarni ctitos prod uzidos por chuva
de detritos e flu xo s de det rito s coesi vos co mpõe m um quad ro
onde predom inam processos grav itacionais subaq uosos, inclusive
co m rem obi liza ção ta lud e aba ixo po r e sco rreg ame ntos e/ou
deslizamentos de ma ssa .
Genet ica me nte, port an to, as fác ies assem elha m-se àqu elas da
par te superior da assoc iação B. No entanto, o empil ham ento co m
granocresc ência asce nde nte rep resent a uma mudança no padr ão
de sed imentação , possivelment e co nseq üênc ia da prograd aç ão
dos leques subaquosos prenunciando o início de no vo ciclo glacia l.
TRATOS DE S IS T E M AS Il EI'OSICIONAIS
As cinco
seq uênc ias deposicio nais são limitadas pord iscon fo rmidades que
poss ivelme nte passam para co nform idades lateralmente para o
inter ior da bacia . Os limites de sequência (LS 1 <.I 5) são superfícies
eros ivas. ma rcadas pela entrada de elást ico s grossos na bac ia e
geradas pe lo ava nço de geleiras du rante os picos glaciais. As
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seq uê nc ias possu em a rranjos ve rt ica is de fáci es e trat os
deposic io nais semelhantes , co m típico padrão retrog radac ional
na part e inferior (associação B) e, por veze s, empi lhamentos
progradacio nais na parte superior (associ ação C), ora mais ora
menos preservados (Figs. 3, 4 e 5).
Os limites entre as associações B e C es tão situados nos
in tervalos mais ricos em fácies arg ilosas, correspondentes a
máximos de rad ioatividade em perfis de raios-gama, separando
pad rões retrogradacion ais abaixo de pad rões progradacionai s
ac ima. Como proposto no model o deMartini & Brookfield ( 1995),
essas s uperfíc ies rep rese nta m afoga me nto dos siste mas de
Oll1 WClJIJ , devido ao progressivo recuo da mar gem da geleira e
co nseq üente distancia mento da "á rea-fo nte" (ponto de inje ção
de sed ime ntos). Cor res ponde m a épocas de mínim o glacia l e
co nseqü ente diminu ição no aparte sed imentar, re prese nta ndo
mom entos de elevação relativa local do nível do mar (superfície s
de inundação m áxima).
A s uperfíc ie de in unda ção má xima q ue aprese nta maior
co ntinuidade lateral est á situada na seq üência 4, tendo sido por
isso utilizada co rno datu m na seção estrat igráfica apresen tada na
figura 4. O intervalo é rico em folhelhos e pode ser reco nhecido até
o Est ado de S a nta C a ta r ina, co rres po nde nd o ao qu e
litocstrutigraficam cnte tem sido denominado de Membro Lo ntras
(Castro 1999).
A arquitetura interna das seq üências co m preende tratos de
sistemas deposicionai s (Posam entier et ai. 1988). Co nsiderando ,
e ntretanto, o fato de que numa bacia g laciada não há sincronismo
entre os eve ntos nas bordas co m geleiras e nas bordas sem geleiras,
poi s na primeira existe tamb ém a atuaç ão de fe nômeno s glácioisosrãncus. a aplicação dos mod elos clássicos de tratos de
sistemas deve ser fe ita co m reservas, buscando-se terminologia
própria j á qu e a lógica do pr ee nch im en to sed ime nta r não é
puramente eustática c/o u tect ónica.
Para e fe ito de análise neste trabalho, os tra tos de sistemas
serão discutid os tendo por base as três associ ações descr itas.
urna vez que as mesma s têm co no tação ge nética co mo padrão de
preenchimento sed imentar. Para ta l, serão tratadas a seg uir co mo
tr at os : glacial máx im o ( as so c iação A ), d e d eglaciação
(assoc iação B) e de a\'lluço glacial (assoc iação C).
Trat o glacial má xim o Ca racterizado pe la presença de fácies
s ubg luci nis. q ue oc o rre m na parte inferio r das se q üê ncias .
Rep rese nt ad o por tili to s e fá ci e s as soci ada s . tai s c o rno
co ng lo merados portado res de ma tacões po lim íticos . F ácics
subglacia is não fora m co nstatadas na base das seq üências 3, 4 e
5, mas a existência de conglomerados imat uros co m matacões
decimétricos de granito, co nstatados na base das seq uências 3 e
5, sugere retra balhame nto de depósitos s ubg laciais por água de
degelo. Por isso , tilitos pode m oco rrer em o utras seç ões , onde
tenham sido preservados do retrabalhame nto.
O trato glacial m áximo co m pree nde os depósitos formados
nos mom e ntos e m q ue a ge le ira mai s ava nço u no sítio de
sed imentação. co m o desen vol vimen to de co mple xos sistemas
deposicionais su bglaci ais ou prog laciais de co ntato glac ial.
Depósitos s ubg lac iais foram co nsiderado s por Mart in! &
Bmokfield ( 1995) e Brooktie ld & Martini ( 19 99) , co mo tratos de
sistemas de marl1ago baixo (lowstand sys tems trac ts ), pois a
sedimentação processa-se em co ntexto pro xi mal à gele ira . Nesse
caso, os autores co nside ram co mo principal fato r co ntro lador da
urquitcturu cstrutigr ãfica locul a posição da ma rgem da geleira c
não a lâmina d' água.
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Trato de deglaciação Tra to c uja denominação fo i adaptada de
termino log ia proposta por Visser (1997), é caracterizado po r
emp ilhamento retrogradacion al cujo pad rão é equivalente ao de
um trato de sistemas transgressi vo (transgressive systcm lrae/ ). A
rerração dos lequ es de outwasli aco mp an ha o rec uo da margem
da geleira, po is o po nto de injeção de sed imentos distancia-se
cada vez mais do sítio deposicional (Chee l & Rust 1986, Martini &
Brookfield 1995, Brookfield & Martini 1999 ). O aumento da taxa de
suprimento sed imentar deli vado do degelo é superado pela geração
de espaço de acomodação na margem da geleira, co nseq üência de
s u bid a g lácio-e us tá tica e depre ssão g lác io - isos tá tica. Isso
promo ve o recobrimento das fácies de outwasls por turbiditos e
lamitos marinhos distais, até se atingir valor máximode argilosidade
(superfíc ie de inundação máxima).
Nos estágios iniciais de degelo, co m ma rgem de gele ira retrátil
o u es tac io nária , for a m deposit ad os es pessos paco tes ar eno co nglomeráticos altamente instáve ise suceptíveis a remobilização
po r eventos subseq üentes de des lizamento e escorregamento de
massa, q ue e voluiram bacia ade ntro para co rr entes de turb idez de
alta e baixa densidades. A deposição oco rreu por fluxos episódicos
de ág ua de dege lo, o que gerou so brecarga sobre sedimentos das
seq uê nc ias soto postas saturados em águ a. prod uzindo um a
variada gama de feições deformacionai s.
A existênc ia de cl astos caídos , ver ificados em abund ância nas
fácies finas das sequênc ias 1, 2 e 5. requ er forte influência de
platafor mas de ge lo flu tuantes ou iccbergs. Isso significa q ue
mesmo nos estágios de mínim o glacia l, provavelmente o gelo ainda
mantinha co ntato co m o corpo d 'água.
Trato de avanço glacial A termin o logia adorada para este trato
fo i ada ptada de Brookfi eld & Martini ( 1999) . Co mpreende as
sucessões progmd acionai s presentes na parte superior de algumas
sequências, depo sitadas e m co ndições distais em relação à ge le ira
qu e av a nç a . Co mo e s se tra to é limi tad o no to po po r
d isco nform idade (a vanço glaci al), s ua par te superior pod e estar
incom pleta de vido à erosão.
Progradação de sistemas su baq uosos em eventos de ava nço
glac ial deve m ser atribuídos ao caráter oscilatório do a vanço da
ge leira, ha vendo interferê nc ia de pu lsos de dege lo de menor
amplitude , co m depo sição de sed ime ntos à sua frente, mesmo
qu ando a tend ência ge ral da gele ira é de avançar.
Out ra hipótese plau sí vel seria a existê ncia de tratos de mar
alto, devido ao rec uo da margem da ge leira para o co ntinente e
progr adação de de ltas proglaciais. No entanto , fáci es dessa
natureza deveriam ser enco ntradas mais a sul, em áreas proximais
em re lação à seç ão analisada neste trabalho.
S ucessõe s semelhantes oco rrem no Gr upo Itararé, no sul do
Paraná e norte de Sa nta Catarina (Ca nuto et ai. 200 1). Os autores
as denom inaram de "trato de sistemas regressivo gl ãcio-isost ãtico",
ad mi tindo sua gê nese associ ad a a e ve ntos de reaj uste glãcioisostático , Na area es tudada não fora m verificadas, no e ntanto,
feições ind icativas de amb iente raso, tais co mo retrabalhamento
po r o ndas e superfícies de exposição aérea , q ue s50 características
na s scqüêncins de e me rgê nci a gláclo- isos t ãtica descritas por
McCahe el ai. ( 1994) e Syvitski & Lee ( 1997) para o I'leistoceno.
CO NC LUSÕ r..s

A aplicação de co nce itos de Estratigrafia de

Sequências na análise estratigráfica do Grupo Itarar é permitiu que
fossem reco nhec idas cinco scq üêncius dcposicio nais limitad as
por disco nformidades. As seq üências possuem pad rão vertical
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retrog radac io na l-p ro g radac io na l. nem se m pre co m p le to. e são
produto de c ic los de ava nço e recuo de ge le iras e m a m b ie nte
g lác io- marinho .
A inte g raç ão de d ados de s u pe rfíc ie com o s de s ubs uperfíc ie
mos tro u qu e as sequências po ssu em re p rese n tativ ida de regional
ao lo ngo de urn a se ção co nstruíd a ap ro x im adamente no strike
deposicional, M ostrou também qu e a classificação litoestratigrãfica
co nce bi da pa ra o int e ri o r d a b a cia p o d e s e r ap li cada
satisfatori a me nte na fa ixa a flo rante .
Do ponto de vista conceitua i, fic o u e vidente que os model o s
d e t ra tos de s is te m a s d epo s ic ion ai s propo st o s para b aci a s
marginai s não g lac iad as não se ajus tam adequadam ente ao regi stro
sed ime ntar da s seq uências g lac ia is. h a vend o n ece ss id ad e d e

ad aptaç ão e p ro posição de no vo s mod el o s.
Na Baci a d o Paran á, o recuo defin it ivo da s gele iras fo i segu ido
de ex p ress ivo soe rguirnento g lécio-isos tãtico na po rç ão norte d a
baci a d e v ido ao a lív io d a ca rga do ge lo. o q ue causou erosão e
inc isão de va les. gerand o um a d isc onfo rm id ad c d e topo so b re a
q ual d ese n vo lveram-se os s is te mas tl ú v io -d elt a ico s da Formaç ão
Ri o B onito .
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