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Introdução 

As recentes descobertas de expressivas acumulações de hidrocarbonetos em carbonatos 
lacustres da seção Aptiana no Pré-Sal da Bacia de Santos, denominados informalmente de “coquinas”, 
tem reacendido discussões acerca da correta caracterização das fácies destes depósitos sedimentares e 
dos modelos deposicionais adequado (Mizuno et al., 2018; Oliveira et al., 2019; Olivito, 2009), bem como 
uma melhor forma de representá-los em modelos geológicos 3D de reservatórios (Corrêa, 2016) . 

Neste tipo de depósito, utilizar as classificações clássicas e consagradas para carbonatos, como 
Dunhan (1962), baseada na presença ou ausência de lama carbonática e no conceito de matriz e grãos 
suportados, não são suficientes para representar as heterogeneidades observadas. Assim, se torna 
essencial descrever as fácies utilizando critérios tafonômicos, de forma que os critérios descritivos, como 
a forma e o arranjo tridimensional dos bioclastos, refletem os aspectos ligados ao transporte hidráulico, 
deposição e soterramento das conchas (Muniz, 2019; Tavares et al., 2015). Entretanto, esta 
heterogeneidade descrita se revela um fractal dos inúmeros tipos e formas dos elementos deposicionais 
de cada ambiente, que podem depender de fatores como a forma da linha de costa, da energia das ondas 
e dos ventos, a tectônica atuante, dentre muitos outros. Segundo Kinoshita (2007), lagos que depositam 
carbonatos são sistemas dinâmicos e suscetíveis a flutuações do clima, altamente variáveis nos contextos 
tectônicos e sedimentológicos, não existindo um conjunto padrão de critérios confiáveis para o 
reconhecimento desses depósitos. Desta forma, a complexidade destes ambientes deposicionais torna a 
modelagem destes reservatórios um verdadeiro desafio. 

Assim, o presente trabalho se propõe a testar a hipótese de realizar a diferenciação dos elementos 
arquiteturais, que poderiam conferir aos modelos 3D melhor grau de detalhe e maior acuracidade na 
representação dos depósitos estudados. 

O objetivo principal do projeto é aplicar uma abordagem multiescalar para a construção de um 
modelo geológico 3D da área estudada que reflita as heterogeneidades e geometrias observadas nos 
afloramentos. Assim, o presente trabalho se propõe a contribuir para a consolidação de um banco de 
dados detalhado da área alvo, seguido por determinar o padrão de empilhamento, aplicar a estratigrafia 
de alta resolução, estabelecer os ambientes deposicionais e elementos arquiteturais a serem modelados, 
definir os limites de sequências para a construção do GRID e realizar a distribuição das propriedades 
definidas no modelo geológico 3D. 

A área de estudo, denominada informalmente por “Pedreira Atol”, atualmente propriedade da 
empresa Intercement, compreende os afloramentos carbonáticos de origem lacustre da Formação Morro 
do Chaves, depositadas na fase rifte da sub-Bacia Alagoas (Bacia Sergipe-Alagoas), no Andar Jiquiá, 
Neo-Barremiano a Eo-Aptiano, sendo a sua deposição, anterior a implantação da crosta oceânica 
atlântica. A pedreira está localizada na cidade de São Miguel dos Campos, cerca de 60km de Maceió, 
aonde afloram basicamente coquinas intercaladas com folhelhos em duas cavas (Cava Principal e Cava 
IV – Figura 1) da porção superior da Formação Morro do Chaves. 
 



 

Figura 1 - Localização da “Pedreira Atol”, atualmente propriedade da empresa Intercement. Na parte de baixo da 
figura observam-se as principais ocorrências de coquinas na Pedreira: Cava Principal e Cava IV. Imagens do Google 
Maps ®. 
 
 
Estado da Arte  

As primeiras menções às rochas pertencentes à atual Formação Morro do Chaves correspondem 
a observações realizadas pelo líder da Comissão Geológica do Império, geólogo e naturalista, Charles 
Frederick Hartt, em uma das expedições pelo Brasil em busca de contra argumentação à teoria do 
evolucionismo publicada por Charles Darwin (Souza, 2014). Em 1870, Hartt publicou o livro Geologia e 
Geografia Física do Brasil, no qual consta um trecho em que o autor descreve:  

“Uma milha abaixo da cidade de Propriá, na margem sergipana, existe um pequeno 
morro chamado o Morro do Chaves. (...) As rochas que o compõe consistem em uma série de 
calcáreos, conglomerados, folhelhos e arenitos, tendo o conjunto uma direção E. 15º S., e um 
mergulho de cerca de 20° para o N. 75° E . (...) Esse calcáreo (...) é bastante usado na queima 
da cal, mas, na maior parte, é muito impuro. As conchas, tão grandemente abundantes, em 
alguns pontos são lamelibrânquios de cerca de metade a três quartos de polegadas de 
diâmetro, e com valvas muito espessas. Receio que até o gênero seja inteiramente 
irreconhecível. Sobrepondo-se a estas camadas calcáreas estão folhelhos um tanto moles, não 
bem laminados, calcáreos, micáceos, e de côr esverdeada, onde encontrei uma grande 
quantidade de ossos de peixes teleósteo, e uma impressão contendo o contorno de um dente 
de Notidanus.” (Hartt, 1941 - página 441) 

 Posteriormente, segundo Schaller (1970), as mesmas rochas foram descritas por Bender (1957), 
sendo o primeiro a defini-las como unidade litoestratigráfica independente, entretanto denominando-a 
erroneamente por Formação Muribeca. Já Petri (1962) propõe a volta da designação de Formação Morro 
do Chaves da unidade superposta a Formação Penedo e subjacente à Formação Coqueiro Seco, uma 
vez que tal termo seria um clássico na literatura geológica sergipana. Assim, Azambuja et al. (1998) afirma 
que as rochas da Formação Morro do Chaves possuem espessuras entre 50 e 350m, cujas sessões mais 
espessas estão associadas a blocos falhados, e seus depósitos representam um sistema transgressivo 
de 3ª ordem que recobrem os arenitos fluviais da Fm. Penedo.  

Em trabalhos realizados na área, foram propostos distintos modelos de ambientes deposicionais. 
Figueiredo (1981) ressalta que a relação entre as fácies indica progressivos raseamentos resultando em 
uma sucessão de ambientes costeiros (praia, barras, mud flats), lagunares, plataformais e de offshore 
durante a deposição da plataforma de carbonato de Morro do Chaves. Já Teixeira (2012), ressalta que a 
geração e progradação das praias ocorre em períodos de nível relativo do lago alto, depositados por 
correntes e ondas de tempestades, que removeriam os bivalves do seu habitat e as conchas seriam 
lançadas e acumuladas em direção à costa. Já em períodos de nível relativo do lago baixo, as praias 
ficam expostas, reelaborando as mesmas através de um sistema fluvial com entrada de terrígenos.  
 Por fim, Garcia et al. (2016) define que as duas principais causas para a remobilização das 
conchas são a ação de ondas, que atua do centro para a borda da bacia e ação de canais fluviais distais, 
que remobilizam os sedimentos no sentido contrário, gerando depósitos híbridos, mais heterogêneos. 



Material e Métodos  
A primeira etapa do trabalho utilizará os dados obtidos durante 20 dias de campo na “Pedreira 

Atol” que consiste em 157 m de seção estratigráfica vertical na escala 1:40, em três perfis levantados em 
duas cavas da pedreira, contendo descrições de fácies e critérios tafonômicos como: estrutura, 
fragmentação, orientação, matriz, seleção, arredondamento e articulação. Foram executadas também, 
medições de raios gama total e espectral (urânio, potássio e tório) com medidas espaçadas cerca de 20 
cm na vertical, bem como interpretações em fotomosaicos e coletadas 181 amostras para a confecção 
de lâminas petrográficas e análises de isótopos de carbono (δ13C) e oxigênio (δ18O). 

O passo seguinte do projeto utiliza o material adquirido pelo laboratório PROGEOLOGIA, da 
Universidade Federal de Sergipe que inclui levantamento de dados de Laser Scanner Terrestre modelo 
Scan Station 2 (marca Leica Geosystems), cuja nuvem de pontos foi processada no software Cyclone, 
para mapeamento de geometrias, medições de espessuras e continuidade lateral, assim como utiliza  
informações de levantamento de GPR (ground penetrating radar) modelo Ground Explorer HDR da Mala 
Geoscience com antena de 160MHZ, posteriormente processado e interpretado com caracterização de 
radarfácies e aplicação de princípios de sismo-estratigrafia para dados de radar (Tavares Figueiredo, 
2018).   

A consolidação dos dados e a definição dos limites de sequências, que juntamente com os dados 
obtidos pelo GPR e Laser Scanner auxiliarão a construção do GRID no software Petrel de forma a retratar 
as geometrias observadas. O mesmo software será utilizado na distribuição das propriedades de 
ambientes deposicionais e elementos arquiteturais. 

Por fim, entende-se que a melhor abordagem para conferir o impacto da heterogeneidade atribuída 
aos elementos arquiteturais será a comparação com outro modelo geológico mais simples, construído 
com técnicas comumente utilizadas na indústria. 

Os métodos descritos encontram-se resumidos no fluxograma, abaixo:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viabilidade do projeto 
O estudo será pautado em material obtido durante trabalhos de campo realizados entre janeiro de 

2014 e dezembro de 2017, subsidiados pela Petrobras. Além disso, foram confeccionadas lâminas 
petrográficas e realizadas análises de isotópicas (δ13C e δ18O) nas mesmas amostras.  

Estes trabalhos de campo fizeram parte de um Termo de Cooperação entre a Petrobras e o 
laboratório PROGEOLOGIA da Universidade Federal de Sergipe, no qual o professor responsável é o 
coorientador deste projeto, que envolve a aquisição e processamento dos dados de GPR e Laser 
Scanner, cujos resultados já estão publicados (Tavares Figueiredo, 2018). 
 Desta forma, este mestrado não envolve custos adicionais, uma vez que o material já foi 
previamente coletado e a empresa Petrobras registra liberação de 20 horas semanais para o cumprimento 
do programa, bem como disponibiliza as instalações da companhia, como laboratórios, equipamentos e 
a licença do software Petrel. 
 
 
Resultados 
Espera-se construir um modelo geológico 3D que represente as heterogeneidades observadas nos 
afloramentos da Pedreira Atol. 
 
 
Cronograma 
Segue abaixo o cronograma com as atividades relacionadas à pesquisa: 

 
X – não realizado 
√ – realizado 
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Introdução 

Os cursos de água são um dos agentes externos responsáveis pelo modelamento da superfície 
terrestre, assim como responsáveis pelo transporte de sedimentos e parte de sua deposição. Associados 
ao sistema fluvial ocorrem leques aluviais e lagos, atualmente em uma variedade de regiões, e sob 
condições climáticas diversas. Os produtos desses sistemas são reconhecidos em depósitos antigos 
interrelacionados e sobrepostos, sendo usados para interpretar as condições ambientais passadas. Eles 
também possuem importância econômica, como reservatório de água, e geotécnicas para o uso e 
ocupação do solo. 

A descoberta dos fósseis da fauna Guabirotuba, de idade eocênica (Sedor et al., 2017), em 
sedimentos aluviais que preencheram a Bacia de Curitiba, retomou o interesse em interpretações sobre 
a formação e distribuição do preenchimento da bacia. A hipótese da pesquisa é que a comparação de 
associações de fácies entre afloramentos pode ser utilizada na prospecção de novos jazimentos 
fossilíferos na Bacia de Curitiba. O objetivo principal da pesquisa é a caracterização faciológica do 
afloramento fossilífero, localização e descrição de outras exposições da unidade. Como objetivos 
específicos estão os de aprofundar o conhecimento sobre a constituição faciológica, arquitetura dos 
depósitos e processos deposicionais. Assim como analisar possíveis modificações eodiagenéticas e 
deformacionais nos depósitos. Tais conhecimentos deverão auxiliar futuras discussões paleoambientais 
e tafonômicas. 

A área em estudo localiza-se no segmento ocidental do Rift Continental do Sudeste do Brasil - 
RCSB (Figura 1a), feição paralela a costa e desenvolvida em rochas do cinturão Ribeira. O RCSB é 
constituído por pequenas bacias de idade cenozoica do tipo rifte, tendo sua formação associada à 
abertura do Atlântico Sul (Riccomini et al., 2004). 

A Bacia de Curitiba, definida como um gráben alongado de direção NE-SW controlado por falhas 
normais (Salamuni et al. 2003), tem como embasamento principal rochas do Complexo Atuba. Essa 
unidade contribuiu como área fonte para seu preenchimento, além das rochas do Grupo Açungui a norte 
e Serra do Mar a leste (Machado et al., 2012). A bacia foi preenchida pelos sedimentos da Formação 
Guabirotuba (Bigarella e Salamuni, 1962), que é constituída majoritariamente por lamas esverdeadas 
intercaladas a areias de composição imatura, além de intercalações de cascalhos. Seus depósitos são 
atribuídos principalmente à deposição aluvial, por leques e rios. O estudo de caráter regional mais recente 
de Lima et al. (2013) atribuiu a deposição da unidade a sistemas fluviais distributários. A Formação 
Guabirotuba teve sua deposição durante Eoceno médio, datada com base em fósseis de mamíferos da 
fauna Guabirotuba (Sedor et al., 2017), a qual ocorre em um único afloramento denominado Geossítio 
Bacia Sedimentar de Curitiba 1 - BSC1. Esse local foi proposto como neoestratótipo da unidade pela 
representatividade dos depósitos ali expostos e importância paleontológica (Vieira e Fernandes, 2020). 
 
Embasamento teórico 

O leque aluvial é um sistema deposicional caracterizado pelo caráter distributário e grande 
mobilidade lateral. É constituído por depósitos em forma de leque ou cone, com perfil transversal convexo, 
localizados geralmente na base de quebras de relevo. Os depósitos de leques são formados por fluxos 
de água e sedimentos, tipicamente mal selecionados e de constituição predominante cascalhosa. São 
feições clássicas em margens tectonicamente ativas de bacias. Exemplos modernos destes depósitos 
ocorrem associados a relevos elevados, sopé de montanhas, áreas com elevado suprimento de 
sedimentos e escarpas de falha. 



 

 
Figura 1 – Área de estudo. a) contexto regional do Rift Continental do Sudeste do Brasil – RCSB [Bacias: de Itaboraí 
(2), do Macacu (3), Volta Redonda (4), de Resende (5), de Taubaté (6), de São Paulo (7), de Curitiba (12). Grábens: 
de Barra de São João (1), de Seta Barras (9), de Guaraqueçaba (11), de Cananéia (8). Formações: Pariquera-Açu 
(10), Alexandra (11)]; b) localização dos afloramentos visitados (pontos verdes) e do Geossítio Bacia Sedimentar de 
Curitiba 1 (estrela vermelha). Fonte: modificado de Vieira e Fernandes (2020). 

 
Uma classificação aplicada a leques aluviais leva em consideração os processos e, 

consequentemente, produtos que estão relacionados a fatores tais como declividade e suprimento de 
água e sedimentos. Os extremos dessa classificação são: leques dominados por processos de fluxo de 
gravidade (debris-flow dominated fans), caracterizados por declividades maiores que 1,5º; e leques 
dominados por fluxo de corrente (stream-flow dominated fans), de declividades menores que 0,4º. Esses 
processos podem ocorrer intercalados devido a evolução de um mesmo leque, assim como processos 
intermediários como no leque dominado por processos de inundação (sheetflood fan) (Bridge, 2006; 
Nichols, 2009). Outra nomenclatura semelhante é a que separa os leques aluviais (debris-flow aluvial fan 
e waterlain aluvial fan) do leque fluvial (fluvial fan). O primeiro caracterizado por depósitos de fluxos de 
gravidade em um desnível relativamente alto e com curta extensão radial. Enquanto o segundo é formado 
em desníveis mais suaves, dominado por processos fluviais com clara distinção entre domínios de canal 
e planície, na porção proximal com canais de padrão entrelaçado a sinuoso (wandering), e na porção 
distal, de menor gradiente, canais de elevada sinuosidade, único ou múltiplo (anabranching) (Moscariello, 
2017; Ventra e Clarke, 2018). 

Best e Fielding (2019) discutem os principais avanços nos estudos de sistemas fluviais, 
relacionando processos e produtos. Um dos assuntos destacados são as formas de leito desenvolvidas 
sob a influência de elevada concentração de partículas finas, que conforme o teor influenciam na 
turbulência do fluxo e textura dos depósitos (Baas et al., 2015), influências não consideradas nos clássicos 
diagramas de formas de leito (e.g. Schindler et al., 2015). Outra discussão feita pelos autores é acerca 
da utilização da classificação clássica de rios pela sua forma em planta (planform), uma vez que 
atualmente os estilos coexistem ao longo de curto espaço, muitos apresentam características 
transicionais e podem mudar de acordo com o estágio do fluxo. Considerando essa classificação baseada 
na forma do canal, que é tão variável espacial e temporalmente, os autores afirmam que novos modelos 
de fácies são necessários, não excluindo a descrição de barras em pontal ou entrelaçadas, mas 
considerando os processos físicos e hidrológicos, como a variabilidade da descarga (e.g. Fielding et al., 
2018). 
 
Materiais e métodos 

Os locais de exposições de campo, ao todo 58 incluindo o afloramento fossilífero (Figura 1b), 
foram previamente selecionados a partir da consulta a estudos anteriores na bacia, assim como a 
utilização de imagens de satélite e panorâmicas disponíveis na plataforma Google Earth para buscar 
novas ocorrências. Foi observado que muitos dos afloramentos descritos em estudos mais recentes (ex. 



 

Lima et al., 2013), já estavam totalmente encobertos, seja por contenções em rodovias ou outras 
ocupações urbanas. Um dos locais estudados nessa pesquisa, por exemplo, se encontra totalmente 
inacessível, demonstrando a efemeridade de afloramentos em regiões urbanas. Há exceções, como as 
grandes exposições em áreas de mineração, como a localizada na região de Quatro Barras, mas que não 
permitiu o acesso, ou aos localizados em áreas conservadas como o geossítio BSC-1, na cidade industrial 
de Curitiba. 
Nesses afloramentos foram descritas fácies, elementos arquitetônicos, perfis; coletadas medidas atitudes 
de estruturas sedimentares e amostras; além da documentação fotográfica. Ao todo foram selecionadas 
15 amostras para confecção de lâminas e descrição por microscopia óptica, para caracterização da 
composição textural e modificações diagenéticas. Mediante integração dos dados de campo e petrografia, 
com apoio de bibliografia revista e atualizada, será discutido o contexto deposicional da unidade 
comparando aos modelos existentes para ambientes de sedimentação, além da correlação dos depósitos 
fossilíferos aos demais afloramentos da bacia. 

Para auxiliar nas correlações foram utilizadas informações obtidas no Sistema de Informações de 
Águas Subterrâneas, do Serviço Geológico do Brasil (SIAGAS-CPRM), que forneceram a espessura dos 
depósitos e distribuição regional de lamas, areias e cascalhos. As descrições dos poços perfurados na 
Formação Guabirotuba foram avaliadas uma a uma para selecionar os que continham descrições 
geológicas suficientes para essa correlação. Nesse levantamento foram descartadas as espessuras de 
solos de até cinco metros, sendo essa a mais frequente espessura dos solos descritos nas áreas de 
exposição do embasamento adjacentes aos sedimentos. Os dados obtidos foram utilizados para gerar 
mapas de distribuição da espessura total preservada da unidade, assim como mapas de distribuição 
relativa da espessura dos depósitos. Para isso foi usada a interpolação de dados pelo método do inverso 
do quadrado da distância no ambiente SIG (sistema de informação geográfica). 
 
Resultados preliminares e discussões 

Bacia Sedimentar de Curitiba 1: No afloramento fossilífero são reconhecidas duas associações de 
fácies, recentemente publicado como parte dessa pesquisa (Vieira e Fernandes, 2020). A primeira 
associação consiste de depósitos de preenchimento de canal entrelaçado por fluxos trativos que 
construíram barras arenosas e cascalhosas em porção proximal do contexto regional de SFD. A segunda 
associação, depósitos de planície aluvial, é formada por sedimentos de transbordamento e de fluxo de 
gravidade lamosos resultando em espessas camadas de lama intercaladas a lentes e lençóis de areia, 
em porção mais distais do sistema. 

Demais afloramentos: Na associação de depósitos de planície aluvial há um predomínio nítido da 
fácies lamosas, que ocorrem principalmente como camadas tabulares. Essas foram interpretadas como 
depositadas a partir da decantação de sedimentos em suspensão ou deposição por fluxo trativo 
minguante ou fluxo de lama originado por espraiamentos laterais ou terminais fluxos com elevado teor de 
sedimento transportado em suspensão. Nessa associação também são encontradas lentes e lençóis de 
areia com estratificação cruzada, cruzada de baixo ângulo de mergulho, estratificação plano paralela ou 
maciça. Depósitos respectivamente de fluxos inferior a transicional, trativo minguante ou 
hiperconcentrado. 

A associação de preenchimento de canal é representada por barras arenosas, cascalhosas ou 
mistas (grânulos a seixos), com predomínio de estratificação cruzada acanalada e pontualmente, cruzada 
tabular. Por vezes na base dos depósitos são encontrados depósitos residuais de cascalhos de tamanho 
seixo e bloco, enquanto ao topo se dá a passagem para depósitos de lama da associação de planície. 
Alguns depósitos de barras apresentam muita matriz com distribuição homogênea, levantando o 
questionamento sobre infiltração de matriz, sendo a imaturidade textural esperada para depósitos fluviais 
indo contra tal infiltração generalizada. Uma possibilidade pode ser atribuída a elevada de concentração 
de finos coesivos no fluxo que podem ser agregados ao depósito estratificados e até formar drapes (Baas 
et al., 2015). 

De ocorrência localizada mais as margens da unidade, é encontrada a associação de depósitos 
de fluxo de gravidade constituída por cascalhos maciços sustentado pela matriz. Eles ocorrem como 
camadas tabulares com clastos da fração grânulo até pequenos matacões imensos em matriz de lama e 
areia, interpretados como depositados em massa por fluxo denso coesivo (fluxo de detritos) ou por 
congelamento friccional de fluxo denso não coesivo (fluxo hiperconcentrado). 

Distribuição dos depósitos: Os valores de espessura atual do preenchimento sedimentar da bacia, 
que cartograficamente cobre aproximadamente 600 km2, apresenta maiores valores na porção central 
com distribuição alongada conforme a estruturação da bacia (Figura 2a), condizente com resultados de 
Salamuni et al. (1997). A partir dos dados do SIAGAS, tem-se como espessura máxima para os depósitos 



 

em 68 m, com exceção aos valores atípicos (outliers) que variam de 70 m até 150 m e coincidem com as 
porções mais espessas na parte central dos depósitos e que se alinham segundo a estruturação da bacia. 

Os estratos lamosos, componentes de ocorrência predominante nos afloramentos, constituem a 
maior parte dos depósitos da associação de planície. Em relação a espessura total da unidade também 
são predominantes, com espessuras de até 70 m (Figura 2b). Por outro lado, os depósitos de cascalho, 
que integram a associação de preenchimento de canal e depósitos de fluxo de gravidade, concentram-se 
na porção nordeste, e não somam mais de 5 m de espessura (Figura 2d). 

Por sua vez os depósitos arenosos que integram principalmente a associação de preenchimento 
de canal, e em menor proporção como lentes e lençóis na associação de depósitos de planície, exibem 
concentração nas porções nordeste e sudoeste (Figura 2c). Em alguns afloramentos da porção nordeste 
as barras arenosas apresentam-se mais largas com areias mais bem selecionadas, condizente ao que 
Lima et al. (2013) correlacionou ao descrito como Formação Piraquara, que para os autores seriam 
porções distais do SFD. É possível atribuir tais depósitos também a rios axiais que fluiriam para o centro 
da bacia, como indicam rumos médios de paleocorrentes com predomínio para sudoeste (Figura 2a), 
oposto ao descritos pelos autores que apontaram uma possível saída da bacia para nordeste não 
condizente com os dados obtidos nessa pesquisa. 

 
Figura 2 – Distribuição da espessura total (a) e parcial de lama (b), areia (c) e cascalho (d) atual da Fm. Guabirotuba, 
elaborado com o método do quadrado da distância, com dados de poços disponíveis no Sistema de Informações de 
Águas Subterrâneas do Serviço Geológico do Brasil. Diagrama de rosetas indicam a distribuição de paleocorrentes 
em afloramentos das fácies St e Sp: 1 - n=32, dir. média 175º; 2 - n=20, dir. média 200º; 3 - n=71, dir. média 276º; 
4 - n=10, dir. média 132º; 5 - n=20, dir. média 230º; 6 - n=12, dir. média 66º; 7 - n=16, dir. média 252º; 8 - n=11, 
dir. média 99º; 9 - n=9, dir. média 231º; 10 - n=4, dir média. 195º; 11 - n=3, dir. média 302º; 12 - n=1, 240º. 

 
As associações de fácies de preenchimento de canal por barras arenosas e cascalhosas, por 

vezes amalgamados possivelmente pela mobilidade do canal; depósitos de planície aluvial com espessas 
camadas de lama e lençóis de areia; e ocorrências menos comuns de depósitos de fluxos densos de 
granulação mais grossa. Em conjunto ao contexto tectônico de bacia rifte, nos remete a deposição 
predominante por fluxos de corrente/leque fluvial, onde é possível distinguir depósitos de canal dos de 
planície, além de pontuais depósitos de leque aluvial com predomínio de processos de fluxo de gravidade. 

Semelhante a caracterização regional de Lima et al. (2013) da unidade como depósitos de 
sistemas fluviais distributários, os leques apresentam a jusante um padrão distributivo devido ao não 
confinamento e avulsão que pode ser cíclica por fatores intrínsecos a dinâmica de leques ou por fatores 
extrínsecos como tectônicos e climáticos (De Haas et al., 2016). Segundo a publicação mais recente de 
Weissmann et al. (2015) sobre o tema, sistemas fluviais distributivos englobam feições distributivas em 
todas escalas como: megafans, leque aluvial, leque fluvial, bajada e piedmont. 
 



 

Atividades futuras 
No momento estão sendo feitos estudos com seções delgadas, para avaliar a relação e 

estruturação da matriz e feições diagenéticas. Resta interpretar a distribuição dos depósitos em relação 
a variação de processos e ambientes deposicionais durante o preenchimento da bacia e tentar 
estabelecer padrões em relação ao afloramento fossilífero. Está prevista a participação do 50º Congresso 
Brasileiro de Geologia, atualmente prorrogado para junho de 2021, com resumo já aceito. 
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Introdução  
As heterogeneidades presentes em reservatórios são geradas a partir de processos deposicionais e 
pós-deposicionais que controlam a porosidade, permeabilidade, textura, extensão lateral e vertical dos 
corpos sedimentares (Cosentino, 2001, Slatt, 2006). Essas heterogeneidades são importantes para a 
exploração e produção de hidrocarbonetos pois atuam como barreiras de fluxo, sendo necessário 
estabelecer critérios preditivos dos controles sedimentológicos envolvidos na gênese dos sistemas 
deposicionais.  
A Bacia do Recôncavo, localizada na região nordeste do Brasil, possui atualmente 67 campos de óleo e 
19 campos de gás (Prates & Fernandes, 2015). Apesar de ser uma bacia em fase madura de 
exploração, as reservas estimadas são da ordem de 221,8 milhões de barris de óleo e 5,4 bilhões de m³ 
de gás (Prates & Fernandes, 2015). A primeira descoberta na bacia ocorreu em 1941 no Campo de 
Lobato e desde então foram perfurados mais de seis mil poços e descobertas mais de uma centena de 
acumulações de petróleo. Atualmente, a exploração de hidrocarbonetos na Bacia do Recôncavo 
enfrenta desafios, pois o play tradicional, blocos altos, já foi amplamente testado. Os blocos 
intermediários e baixos de acumulações adjacentes, formados por trapas estruturais e estratigráficas 
geram depósitos complexos (Ferreira et al., 2016). O Membro Caruaçu, da Formação Maracangalha, é 
exemplo de um play estratigráfico com alta complexidade deposicional e diagenética (Ferreira et al., 
2016). 
Esses reservatórios complexos da Formação Maracangalha (membros Caruaçu e Pitanga) são 
constituídos por arenitos formados por processos de fluxos gravitacionais subaquosos do tipo correntes 
de turbidez de baixa e alta densidade e, de forma mais localizada, por fluxo de detritos (Falcão & Della 
Favera, 2012). Os arenitos e siltitos deformados estão associados a processos de slides e slumps 
(Magalhães et al., 1995). Esses depósitos apresentam litofácies indicativas de processos de 
ressedimentação (Silva et al., 2007). Os melhores reservatórios são arenitos menos argilosos e 
cimentados, correspondentes a depósitos canalizados (Magalhães et al., 1995).  
Diversos arenitos descritos nos membros Caruaçu e Pitanga possuem estruturas de injeção 
relacionadas com processos de liquefação e fluidização atuantes durante a deposição e litificação dos 
sedimentos (Santos & Corrêa-Gomes, 2018). A presença de matriz argilosa secundária nestas fácies 
está relacionada ao processo de cominuição dos intraclastos de folhelho durante o processo de escape 
de água (Falcão & Della Favera, 2012). Esses arenitos possuem granulação de fina a média e são 
descontínuos lateralmente (Falcão & Della Favera, 2012, Santos & Corrêa-Gomes, 2018).  
Resultante de processos análogos, diversas estruturas de deformação em sedimentos não 
consolidados ocorrem em afloramentos da transição de depósitos de água profundas da Formação Rio 
do Sul, Grupo Itararé para depósitos proximais continentais da Formação Rio Bonito, Grupo Guatá 
(Schemiko et al., 2019). Essas estruturas ocorrem associadas à heterolitos lisen e flaser (Schemiko et 
al., 2019, porém são pouco descritas na literatura e mal compreendidas no contexto deposicional da 
bacia. Dessa forma, pretende-se comparar bacias de diferentes contextos estruturais (Rift 
/Intracratônica) com semelhantes estruturas de remobilização para melhor compreender como essas 
estruturas ocorrem e quais são gatilhos associados. 
Dentro dessa temática, o presente trabalho visa avaliar a influência da remobilização, liquefação e 
fluidização de sedimentos arenosos em propriedades petrofísicas (porosidade e permeabilidade) e 
petrográficas (texturais e diagenéticas), tendo como estudo de caso a Formação Maracangalha (Bacia 
do Recôncavo) e, para efeito de comparação, arenitos da Formação Rio Bonito na Bacia do Paraná.   



A hipótese deste trabalho admite que a remobilização o de sedimento impacta nas propriedades 
petrofísicas dos reservatórios nas bacias do Recôncavo e Paraná. A avaliação desses possíveis 
impactos está sendo conduzida com base na análise de testemunhos e afloramentos.  
 
Estado da Arte  
As estruturas de remobilização são geradas a partir da deformação em sedimentos não consolidados. 
Esses processos podem ocorrer a partir de colapsos gravitacionais, injeções de areia devido ao 
aumento de pressão nos fluidos dos poros, remobilizações devido ao movimento dos fluidos e/ou 
deformações locais (Lowe, 1975). Essas estruturas são geradas quando mecanismos de deformação 
como fluidização ou liquefação atuam em sedimentos não consolidados (Owen, 1987).  
A fluidização ocorre quando um cisalhamento direcionado para cima do fluido, através de um meio 
poroso, neutraliza a força peso do grão, reduzindo a resistência do material (Lowe, 1976). As prováveis 
estruturas geradas são de carácter local como de fluidos do tipo pilar e diques clásticos. Esse processo 
pode também gerar novas estratificações (Lowe, 1975). 
A liquefação ocorre quando o peso do grão é temporariamente transferido para o fluido dos poros, 
através de um colapso no empacotamento dos grãos ou através do aumento na pressão do fluido nos 
poros (Lowe, 1976). As estruturas geradas por esse processo são estruturas difusas que deformam a 
estratificação pretérita (Owen, 1996). A liquefação se origina nas areias através de um gatilho, como 
vibrações ou rápida deposição de sedimentos (Owen & Moretti, 2011). 
Os processos de fluidização e liquefação em sedimentos não consolidados impactam também nas 
propriedades petrofísicas das rochas como permeabilidade e porosidade.  A permeabilidade consiste na 
capacidade da rocha permitir a passagem de fluido por seus poros interconectados, sendo classificada 
em absoluta, efetiva e relativa. A permeabilidade absoluta consiste na capacidade do meio poroso 
transmitir fluidos, a permeabilidade efetiva está na capacidade de escoamento de uma fase fluida em 
presença de outras fases e a permeabilidade relativa é a razão entre a permeabilidade efetiva do fluido 
e a permeabilidade absoluta da rocha (Cosentino, 2001, Flores et al., 2006). A unidade de 
permeabilidade é o Darcy, que corresponde a vazão de um fluido (1cm³/s)  de fluido com de viscosidade 
de um centipoise (cP) através de uma seção transversal de 1cm² a uma diferença de pressão de 1 atm 
(Flores et al., 2006, Ribeiro et al., 2016) 
A porosidade consiste no volume de poro por unidade de volume de rocha. Pode ser classificada em 
primária e secundária. A porosidade primária é aquela preservada após a deposição e compactação, 
depende das características texturais dos sedimentos. A porosidade secundária é gerada após a 
deposição por processos diagenéticos. A porosidade pode também ser classificada como efetiva onde o 
volume dos poros está efetivamente disponível para ser ocupado por fluidos livre e porosidade total que 
se consiste do volume total dos poros, conectados ou não (Cosentino, 2001).  
 
Material e Métodos  
Os métodos empregados para a elaboração do trabalho contemplam levantamento bibliográfico sobre 
as áreas de estudo, sobre os processos e estruturas que ocorrem em rochas deformadas em 
sedimentos não consolidados, caracterização de reservatórios sob a análise das propriedades 
petrofísicas, com levantamento de dados em afloramentos na Bacia do Recôncavo e na Bacia do 
Paraná. A aquisição de dados em afloramentos foi realizada através de trabalhos de campo pela 
descrição macroscópica, aquisição de dados petrofísicos, além da coleta de amostras para realização 
de lâminas petrográficas e análises laboratoriais. Foram realizadas quatro etapas de campo, duas para 
a Bacia de Paraná e duas para a Bacia do Rêconcavo, com o total de 31 dias. Os dados petrofísicos 
foram adquiridos através dos equipamentos gamaespectrômetro e minipermeâmetro. O Equipamento 
gamaespectrômetro, em contato com a rocha, mede as concentrações de urânio, tório e potássio 
através da detecção de raios gama emitidos durante o decaimento radioativo natural desses elementos 
ou elementos-filho. Os valores de gama foram convertidos para API. O mini permeâmetro mede a 
permeabilidade das rochas pela pressão fornecida por uma bomba de ar e o tempo decorrente para a 
equalização da pressão (Slatt, 2006). A análise laboratorial será realizada em amostras já coletas em 
campo sob os métodos difratometria de raios X (DRX), microtomografia de raios X (Micro-CT) e 
descrição de lâminas petrográficas. A difratometria de raios X permite a caracterização mineralógica das 
rochas e a identificação das fases cristalinas dos minerais. A microtomografia de raios X permite uma 
análise 3D da porosidade e permeabilidade das amostras selecionadas assim como quantificação, 
morfologia e morfometria dos poros e minerais presentes. A descrição de lâminas permite a descrição 
do arcabouço mineralógico, descrição da cimentação, descrição e estimativa da porosidade por meio da 
contagem de 300 pontos a partir da impregnação prévia de resina líquida azul. A diagênese pode ser 
também classificada a partir da descrição de lâminas, ela ocorre através de processos físicos e 



químicos sendo subdividos em eodiagênese, mesodiagênese e telodiagênese. Os processos 
diagenéticos incluem cimentação, carbonatação, geração e redução de porosidade secundária, (De Ros 
& Moraes, 1984). Além da descrição de afloramentos, foram também selecionados 7 poços na Bacia do 
Recôncavo (Figura 1) para correlação.  Desses poços, foram selecionados 3 (7-LM-14-BA, 7-JA14-BA, 
7-MGP-40D-BA) para descrição e aquisição de dados petrofísicos de amostras de testrmunhos. A 
correlação dos dados em afloramentos e testemunhos tem a intenção de identificar as mesmas fácies 
em poços não testemunhados e assim identificar a ocorrência da fácies remobilizadas ou não. Foram 
também selecionadas 46 lâminas dos mesmos 3 poços para comparação dos dados petrofísicos e 
fases diagenéticas em superfície e subsuperfície.  
 
Resultados  
A partir da descrição e aquisição de dados por gamaespectrômetro e mini-permâmetro de 9 
afloramentos na Bacia do Recôncavo e 1 afloramento de extensa continuidade lateral/vertical na Bacia 
do Paraná, foi possível realizar o levantamento de perfis com os respectivos valores de raios gama e 
permeabilidade em relação às fácies (Tabela 1).  
Na Bacia do Paraná, no afloramento localizado em Presidente Getúlio-SC, foram descritas 6 fácies, 
tabela 1. Ocorrem fácies de arenito fino (AF) com laminações plano paralelas e poucos intraclastos. Os 
valores de radiação gama foram em média de 98 e permeabilidade média de 60 mD, com valores 
máximos de 210 mD. Ocorre também fácies de arenito fino com intercalações de laminas argilosas (AF 
remobilizado). No contato das camadas de arenito fino com as laminas de argila ocorrem deformações 
de carga e flames. O valor API é superior à fácies AF e a permeabilidade, inferior.  
A fácies mais recorrente no afloramento, heterolito flaser (Het flaser), possui valor médio de 120 API e 
permeabilidade de 42 mD. Em relação a essa mesma fácies remobilizada (Het flaser remobilizado), 
ocorrem dobras convolutas na base e pseudonólos maiores na base e menores no topo, arenosos, a 
matriz já está ressedimentada, sem estruturas do heterolito, de granulometria silte. O topo da camada é 
constituído por silte ressedimentado, como a matriz.  O valor médio de radiação gama é inferior ao 
heterolito flaser, porém a permeabilidade é superior. Ocorrem também fácies de heterolito lisen (Het 
lisen) e siltito remobilizado (Silte Rem). A fácies silte remobilizado possui pseunodódulos de silte no 
meio da camada com matriz de silte sem estrutura. Os valores API da fácies het lisen são superiores 
aos valores da fácies silte remobilizado, mas em relação à permeabilidade, o silte remobilizado possui 
valores mais altos.  

 
Figura 1 - Localização dos poços e afloramentos estudados. 
 
Na Bacia do Recôncavo foram descritas 10 fácies para o afloramento Ilha dos Frades (Figura 1). Os 
contatos entre as fácies argilosas e arenosas geram deformações por carga e flames e são muito 
recorrentes ao longo do afloramento. Até mesmo no heterolito lisen é possível observar algumas 



deformações quando ocorrem níveis mais arenosos intercalados. Nessa fácies, fragmentos vegetais 
são muito comuns. Os siltitos deformados possuem pseudonódulos arenosos, dobras convolutas, 
blocos rotacionados e porções ressedimentasas. Nas fácies de arenito muito fino e arenito fino, os 
fragmentos vegetais também são recorrentes e muitas vezes ocorrem ripples. A fácies arenito fino 
remobilizada possui grande quantidade de injeções de areia com duas direções preferenciais, além 
disso, ocorrem pseudonódulos de silte da camada inferior englobada ao arenito fino. As injeções de 
areia não ocorrem de forma homogênea em relação á extensão da camada, possuem “enxames” 
localizados.  Assim como a fácies arenito fino remobilizado, a fácies arenito médio remobilizado também 
possui diversas injeções de areia e pseudonódulos de fácies de granulometria mais fina. Em relação a 
radiação gama, todas as fácies remobilizadas, siltito remobilizado, arenito fino remobilizado (AF 
remobilizado) e arenito médio remobilizado (AM remobilizado), possuem menor valor API quando 
comparados com as fácies não remobilizadas. Em relação à permeabilidade, as fácies remobilizadas 
possuem valores médios superiores as fácies não remobilizadas.  
 
Tabela 1: Facies descritas dos afloramentos Presidente Getúlio (SC) e Ilha dos Frades (BA). Os valores de 
radiação gama (API) e permeabilidade (mili Darcy- mD) são apresentados em relação à média, valor máximo e 
mínimo de cada fácies e também a ocorrência de cada fácies (N). 

Afloramento Presidente Getúlio (SC) 

  Gama (API) Permeabilidade (mD)   

Facies Média Max Min Média Max Min N 

AF 98 135 80 60 210 0 39 

AF remobilizado 98 114 95 22 26 18 7 

Het Flaser 120 163 93 42 152 0 46 

Het Flaser remobilizado 105 121 99 122 126 118 8 

Het Lisen 146 170 109 7 28 0 27 

Silte Rem 133 147 111 56 258 1 23 

Afloramento Ilha dos Frades (BA) 
  Gama Permeabilidade   

Facies Média Max Min Média Max Min N 

Heterolito lisen 104 132,58 70 1 33 0 27 

Siltito Remobilizado 80 87 74 14 164 0 23 

AMF 87 100 72 0 1 0 9 

AF  86 110 68 4 42 0 54 

AF Remobilizado 72 84 61 38 187 0 8 

AF injetado 98 113 84 0 0 0 3 

A F/M 79 86, 72 35 156 0 4 

AM 75 94 65 5 52 0 34 

AM remobilizado 60 64 57 23 55 0 4 

AM injetada 82 88,57 77,68 10 34 0 4 

 
Discussões e Conclusões  
A partir da avaliação dos resultados preliminares dos principais afloramentos, é possível comparar os 
valores de radiação gama e permeabilidade das fácies alteradas pelos processos de fluidização e 
liquefação e as fácies não deformadas. Foi possível identificar valores em média 8 vezes maior  de 
permeabilidade para as fácies remobilizadas tanto no afloramento de Presidente Getúlio como no 
afloramento de Ilha dos Frades, com exceção da fácies arenito fino (AF). Os valores API são maiores 
em fácies não remobilizadas (Tabela 1) quando comparado com as fácies remobilizadas. A partir dos 
valores avaliados, é possível concluir que, apesar de baixa permeabilidade (Afloramento Ilha dos 
Frades), os processos de remobilização geraram maior permeabilidade nas fácies, assim como no 
afloramento em Presidente Getúlio. São necessárias as descrições de lâminas dessas fácies para 
compreender como ocorrem as estruturas e texturas dos grãos, valores de porosidade, e processos 
diagenéticos que possam influenciar em maiores valores de permeabilidade e menores valores API.    
O entendimento dos processos atuantes nas fácies remobilizadas e padrão de dados petrofíscos é de 
fundamental importância para prever essas estruturas em perfis de poços, pela perfilagem gama. Uma 
vez que ocorre maior permeabilidade em estruturas remobilizadas, é possível que essas fácies 
constituam reservatórios de melhor qualidade permo-porosas.   



 
Atividades Futuras  
As próximas etapas previstas são as análises laboratoriais, DRX e micro-CT a serem realizadas no 
laboratório LAMIR e confecção de 40 lâminas (20 já em preparação) pelo laboratório de laminação 
petrográfica da UFPR (LAMIN). Em paralelo, serão realizadas as relações dos perfis de poços com os 
dados já adquiridos em campo, dados permo-porosos dos testemunhos e a relação com as fácies. Está 
também prevista uma etapa de campo para a descrição de 3 testemunhos e 46 lâminas já selecionados. 
A solicitação foi realizada para ANP em março de 2020.  
 
Agradecimentos  
A presente pesquisa faz parte do projeto “Avaliação dos controles sedimentológicos, estratigráficos e 
tectônicos na distribuição e qualidade de reservatórios siliciclásticos” em convênio entre a Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) e a Petrobras. 
 
Referências  
Cosentino, L. 2001. Integrated Reservoir Studies. Editions Technip. 328p. 
Falcão, L.C., Favera, J.C.D. 2012.  Sublacustrine channel-levee system of the Caruaçu Member, southwest 
Recôncavo Basin, Bahia, Brazil.  42(3): 539-546.  
De Ros, L.F., Moraes, M.A.S. 1984. Seqüência diagenética em arenitos: uma discussão inicial. In: XXXIII Cong. 
Bras. Geol. Rio de Janeiro, 4:894-902. 
Ferreira, T.S.; Mato, L. F.; Dupuy, I.S.S., Ramos, J. M. F. 2016. O petróleo na Bacia do Recôncavo-BA: novos 
desafios em velhos paradigmas. Petrobras – Unidade Operacional da Bahia – Exploração. 48° Congresso 
Brasileiro de Geologia, At Porto Alegre - RS - Brasil.  
Flores, A.C.C., Dupuy, I.S.S., Forbrig, L.C., Silva, R.R., Campinho,V.S. 2006. Perfilagem, Conceitos e Aplicações. 
93p. 
Lowe, D.R. 1975. Water escape structures in coarse-grained sediments. Sedimentology, 22, p.157-204.  
Lowe, D.R. 1976. Subaqueous liquefized and fluidized sediment flows and their deposits. Sedimentology, 23, 
p.285-308.  
Magalhães, A. J. C., Caixeta, J. M.; Gomes, N. S. 1995. Controle deposicional na diagênese dos Arenitos 
Caruaçu, Bacia do Recôncavo. Boletim de Geociências. Petrobras, Rio de Janeiro, 9 (2/4): 237-247. 
Magnavita, L. P.; Silva, R. R.; Sanches, C. P. 2005. Guia de campo da Bacia do Recôncavo, NE do Brasil. 
Roteiros Geológicos, Boletim de Geociências. Petrobras, Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 301-334. 
Owen. G. Moretti, M. 2011. Identifying triggers for liquefaction-induced soft-sediment deformation in sands. 
Sedimentary Geology, 235, p. 141–147. 
Owen, G.1987. Deformation processes in unconsolidated sands. Geological Society, London, Special Publications 
1987, v.29; p.11-24.  
Owen, G., 1996. Experimental soft-sediment deformation: structures formed by the liquefaction of unconsolidated 
sands and some ancient examples. Sedimentology, 43, p. 279–293. 
Prates, I., Fernandez, R. 2015 Bacia do Recôncavo. Sumário Geológico e Setores em Oferta. Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Décima terceira rodada de licitações. 24p.  
Ribeiro, J.J.K., Dornelas, V.F.D., da Silva, C.A.M.2016. Delimitação das fácies-reservatórios utilizando curvas de 
perfilagem geofísica de poços no Campo de Namorado na Bacia de Campos-RJ. VII Simpósio Brasileiro de 
Geofísica, Ouro Preto, 25 a 27 de outubro.  
Santos, N.L., Corrêa-Gomes, L.C. 2018. Study on the gravitational flow directions of the Maracangalha Formation 
(Early Cretaceous), Bom Despacho, NNE area of Itaparica Island, Bahia, Brazil. Brazilian Journal of Geology, 
48(3): 503-518. 
Schemiko, D.C.B., Vesely, F.F., Rodrigues, M.C.N.L. 2019. Deepwater to fluvio-destaic stratigraphic evolution of a 
deglaciated depocenter: The early Permian Rio do Sul and Rio Bonito formations, southern Brazil. Journal of South 
American Earth Sciences, 95, 102260.  
Silva, O. B.; Caixeta, J. M.; Milhomem, P. S.; Kosin, M. D. 2007. Bacia do Recôncavo. Boletim de Geociências. 
Petrobras, Rio de Janeiro, v. 15, n. 2, p. 423-431. 
Slatt, R.M. 2006. Stratigraphic Reservoir Characterization for Petroleum Geologists, Geophysicists and Engineers. 
Handbook of Petroleum Exploration and Production. University of Oklahoma. Norman, Oklahoma 73019, U.S.A. 
1ed. v. 6, 493p. 
 
Dados Acadêmicos 
Modalidade: Doutorado- pós 12 meses. Data do Exame de Qualificação: (10/2021)  
Título original do Projeto de Pesquisa: Avaliação da influência de processos de remobilização na qualidade de 
reservatórios siliciclásticos. 
Data de ingresso na Pós-Graduação: 05/2019; Área de Concentração: Geologia exploratória; Linha de Pesquisa: 
Análise de bacias sedimentares;  
Possui bolsa: Não (Bolsa Petrobras de Maio/2019 a Março/2020).  
 



 
 

QUANTIFICAÇÃO DA VULNERABILIDADE À EROSÃO COSTEIRA NO 
LITORAL PARANAENSE COM BASE NO ESTUDO DE INDICADORES 

Lizandra Thamise dos Santos Abreu Melo 
lizandramelo@ufpr.br 

Orientador: Rodolfo José Angulo 

 
Palavras-Chave: Erosão costeira; Vulnerabilidade; Linha de costa.  

Introdução 

Os processos costeiros são definidos como a ação de forças naturais nas áreas costeiras, que 
modificam a linha de costa (Short, 1999). As atividades naturais e antropogênicas levam à degradação 
costeira e a vários riscos, como mudanças na costa, mudança climática, elevação do nível do mar, 
intrusão de água do mar, erosão costeira, inundações e tsunami (Mujabar e Chandrasekar, 2013). A 
erosão costeira pode ser entendida como a retirada de sedimentos da costa, originada pela variação do 
nível do mar, modificação no regime de ondas que chegam à costa, ou como uma resposta às atividades 
humanas (Muehe, 2006). Souza (2009) elencou as principais consequências da erosão em zona costeira, 
entre elas podemos citar: redução da largura da praia; perda e desequilíbrio de habitats naturais; aumento 
na frequência das inundações costeiras causadas por ressacas ou períodos de marés de sizígia; perda 
de propriedades e bens públicos e privados construídos ao longo da linha de costa; destruição de obras 
costeiras; prejuízos nas atividades socioeconômicas relacionadas ao turismo e lazer e perda do valor 
paisagístico da praia. Para tentar evitar que a erosão ocorra é importante estudar a vulnerabilidade. O 
conceito de vulnerabilidade costeira corresponde ao estudo dos dados referentes a exposição e a 
capacidade de enfrentamento dos sistemas físicos e sociais em frente à erosão costeira, e pode ser 
classificado através do uso de modelos analíticos considerando uma série de indicadores mensuráveis 
que servem para classificar o equilíbrio da praia (Birkmann, 2007; Neves e Muehe, 2008).  

As áreas costeiras do Brasil compreendem uma faixa de 8.698 km de extensão e largura variável 
e incluem 17 estados da federação e cerca de 400 municípios (MMA, 2008). São de extrema importância 
socioeconômica para a população, uma vez que nessas áreas muitas atividades econômicas importantes 
ficam alocadas, como pesca, turismo, agricultura, bem como infraestruturas (estradas, portos) e cidades 
(Muehe, 2006). O crescimento populacional e processo de urbanização nos espaços costeiros se deu de 
forma desordenada (Muehe, 2001) causando maior predomínio de processos erosivos (Muehe, 2006). O 
litoral paranaense, área de estudo (Figura 1), está localizado entre as latitudes de 25°19’S e 25°58’30’’S 
e as longitudes 48°06’W e 48°35’30’’W, têm extensão de aproximadamente 126 km, e se estende desde 
a Barra do Ararapira, ao norte, até a Barra do Saí, ao sul (Angulo, 1993). Segundo Angulo (1992a), no 
litoral do Estado do Paraná, ocorrem dois tipos geológicos principais: rochas do embasamento, ou escudo 
e cobertura sedimentar cenozoica. Com base na morfologia e dinâmica costeira, Angulo e Araújo (1996) 
classificaram as praias da região em três tipos: (i) estuarinas (0,2 km), (ii) com influência de 
desembocaduras (69,4 km) e (iii) oceânicas ou de mar aberto (56,4 km). A maioria das praias paranaense 
são intermediárias, podendo ocorrer os extremos dissipativo e refletivo (Angulo e Araújo, 1996). O 
ambiente costeiro paranaense necessita de cada vez mais estudos para o manejo adequado a erosão 
costeira, já que esse processo pode se tornar um problema social e econômico para toda a comunidade. 
Um exemplo é a região de Matinhos onde ocorrem regiões com pós-praia estreito a ausente que 
desencadeiam processos erosivos na orla (Angulo,1993). Um outro problema observado são os gastos 
públicos expressivos em obras de recuperação das praias atingidas pela erosão costeira, feitas sem o 
entendimento dos processos costeiros (Novak et al., 2016). Portanto, com o intuito de gerar mais 
informações, este projeto pretende fazer uma análise da vulnerabilidade à erosão por meio de 
indicadores. Segundo Bush et al. (1999), o conhecimento aprimorado através da leitura de referencial 
bibliográfico e a diversidade metodológica são necessárias para uma avaliação de melhor consistência 
no que tange as áreas que apresentam potencial vulnerabilidade à erosão costeira. A pesquisa pretende 
responder os seguintes questionamentos: o quão vulnerável é o litoral paranaense? Quais indicadores 
mais afetam esse grau de vulnerabilidade? Há uma relação direta entre a ocupação antrópica e o “estado 
de estabilização” da praia?  É possível que a vulnerabilidade esteja condicionada às características dos 
seis indicadores escolhidos previamente (mudança na linha de costa, balanço sedimentar, largura do pós-
praia, ausência de dunas, obra de proteção costeira e urbanização).  



 
Figura 1 – Mapa de localização do litoral paranaense. Fonte: Adaptado dos dados de IBGE (2017). 

Objetivos  

Objetivo geral: Avaliar o grau de vulnerabilidade à erosão costeira no litoral paranaense.  

Objetivos específicos: Inferir a mudança da linha de costa ao longo de dez anos; definir a presença 
de dunas e a largura do pós-praia; determinar a interferência antrópica (como urbanização e obras de 
proteção costeira) na costa;  quantificar o balanço sedimentar da praia; atribuir pesos aos indicadores da 
vulnerabilidade nos setores avaliados e promover a geração de mapas temáticos (como variação da linha 
de costa e vulnerabilidade); e comparar a vulnerabilidade das áreas com e sem ocupação antrópica. 

Estado da Arte 

A zona costeira é o espaço no qual os ambientes terrestres influenciam os ambientes marinhos 
(ou lacustres) e vice-versa. É uma zona dinâmica, de largura variável, e pode mudar ao longo do tempo 
(na ordem de dias, meses ou anos) (Carter, 1988). Para entender esse ambiente, é importante entender 
o conceito de praia (Davis Jr., 1985). As praias são constituídas de sedimentos que se acumulam ao 
longo das margens do mar ou lago, cuja configuração e contornos dependem da ação dos processos 
costeiros, dos tipos de sedimentos envolvidos e da taxa de sedimentação, constituindo ambientes de alta 
energia (Davis Jr., 1985). Se formam quando as correntes geradas por ondas depositam areia e cascalho 
ao longo da costa e são o local de transição entre os continentes e os mares (Davis Jr., 1985). Angulo 
(1996) desenvolveu um perfil hipotético (a partir de uma compilação bibliográfica) do ambiente litorâneo 
com termos em português, trata-se da compartimentação da zona litorânea em cinco ambientes: pós-
praia (backshore), antepraia (foreshore), face litorânea (shoreface), zona de transição litoral-costa afora 
(transition-offshore) e plataforma continental (continental shelf). Segundo National Research Council 
(1995), o balanço sedimentar refere-se às perdas e ganhos de sedimentos no ambiente praial, que 
resultam na erosão ou acumulação local de praias. Estas trocas podem ser realizadas entre a praia e o 
continente e pelas ações antrópicas. Ela pode ser correlacionada com o equilíbrio da praia. De acordo 
com Short (1999), o equilíbrio de uma praia depende, em primeiro lugar, da possibilidade de se manter 
invariável o volume sedimentar nela retido. Para garantir esse “estado de estabilização” é necessário que 
as entradas de sedimentos na praia as compensem em volume útil, sem que a erosão se instale de forma 
irreversível. Mantendo esse raciocínio, a mudança no balanço sedimentar ocasiona a movimentação da 
posição da linha de costa (Short, 1999). A linha de costa oceânica é definida pela interseção entre a zona 
litorânea e a zona continental (Carter e Woodroffe, 1997). Este elemento sofre constantes alterações, 
sendo que estas podem ser intensas ou pouco significativas, não possuindo um padrão indicado em 
escalas temporais (Cowel e Thom, 1994). A linha de costa corresponde ao ponto de limite máximo da 
região de pós-praia, marcado por uma mudança morfológica, como base de dunas ou falésias (Davis Jr., 
1985). A duna é uma acumulação de areia criada a partir de processos eólicos. As dunas, em ambiente 
costeiro, são importantes pois fazem a transição entre o ambiente marinho e continental, e servem de 



proteção às transgressões do nível do mar, contaminação de aquíferos por água salgada, salinização dos 
solos e destruição de obras (Carter, 1988). Falésias são definidas como “paredão abrupto, originado pela 
erosão marinha (abrasão) na frente de pontas ou promontórios costeiros” (Ab’sáber, 1975, p.18).  

No estado do Paraná, os estudos costeiros têm recebido atenção crescente dos pesquisadores 
desde o século passado com o trabalho pioneiro de Bigarella (1946), onde o autor realiza um estudo da 
planície litorânea do Estado do Paraná. O autor também realizou outros trabalhos nas décadas seguintes 
(Bigarella et al., 1957, Bigarella, 1976, Bigarella et al., 1969).  Posteriormente, a partir da década de 1990 
diversos trabalhos acerca do litoral paranense foram publicados. Esses trabalhos abordaram linha de 
costa, erosão, dunas, dinâmica costeira, entre outros (Angulo e Araújo, 1996, Angulo, 1992, 1993, 2004, 
Angulo et al., 2006, Quadros et al., 2007, Nemes, 2011). E mais recentemente, Novak et al., (2016) 
estudaram a erosão costeira nos municípios de Matinhos e Pontal do paraná. 

Materiais e Métodos  

O estudo a respeito da vulnerabilidade à erosão costeira do litoral paranaense consistirá no 
levantamento bibliográfico, na análise de imagens de sensoriamento remoto, levantamento de dados em 
campo, trabalho laboratorial, integração dos dados e atribuição de pesos aos indicadores utilizados. O 
levantamento bibliográfico ocorrerá durante toda a pesquisa e abordará temas como a geologia, a 
geomorfologia e a dinâmica costeira do litoral paranaense.  

O sensoriamento remoto consistirá na análise da mudança na linha de costa; largura do pós-praia; 
a ausência/presença de dunas; a presença de obra de proteção costeira; e a proximidade e porcentagem 
da urbanização. Para isso, serão utilizadas as imagens de satélite dos anos de 2018, 2019 e 2020 do 
software Google Earth®, georreferenciada e corrigida. O processamento e integração será realizado em 
ambiente de sistema de informação geográfica – SIG, a partir do software ArcGis 10.5. A escala adotada 
será a mais detalhada possível, possivelmente 1:10.000, já que para mapeamentos da linha de costa, 
escalas próximas de 1:20.000 é considerada a menor escala utilizável, sendo os erros envolvidos em 
geral são de até 2m (Moore, 2000). Para a calcular a taxa de variação da linha de costa será utilizada a 
técnica end-point rate (EPR), através do qual é medida a distância horizontal entre duas posições de linha 
de costa no tempo, preferencialmente ao longo de vários trechos da praia e envolvendo apenas dois 
períodos de tempo (Dolan et al., 1991). 

O trabalho de campo será realizado com o intuito de coletar sedimentos e realizar levantamentos 
topográficos. Essa etapa será realizada tanto no verão quanto no inverno e ocorrerá nos trechos do litoral 
de maior interesse, escolhidos após a etapa anterior. Os levantamentos planialtimétricos utilizarão nível 
de precisão, trena e mira graduada. Serão levantados perpendicularmente a linha de costa a partir de 
“zeros relativos”, ou seja, um ponto de referência (topo de dunas, muros, poste ou estacas colocadas 
para este fim). As amostras serão coletadas transversalmente ao longo de cada perfil.  

A análise laboratorial consistirá na descrição das amostras sedimentológicas coletadas em campo, 
modelagem dos dados dos perfis topográficos e da inclinação costeira. A análise granulométrica seguirá 
o método de Suguio (1973) e fornecerá dados que caracterizam o sedimento, como a granulometria, 
seleção e textura. Os dados topográficos serão interpretados no programa Surfer 8.0, cuja finalidade é 
confeccionar os perfis e calcular o volume sedimentar da praia em metros cúbicos, de acordo com as 
cotas e as coordenadas geográficas (latitude/longitude) de cada ponto aferido. Para tanto, multiplica-se o 
valor da área da praia pela altura média da praia (perfil emerso). Após isso, será calculada as diferenças 
dos volumes (verão e inverno), obtendo assim o volume total de sedimentos evadidos ou acumulados. 
Deste modo, teremos o balanço sedimentar das áreas monitoradas.  

Finalizando o estudo, ocorrerá a integração de todos os dados obtidos e a atribuição de pesos (de 
1 a 3) a cada indicador. Esses pesos são especificados em diversos trabalhos (Palmer et al., 2011, 
Abuodha e Woodroffe, 2006, Martins et al., 2017, Souza, 2009). A atribuição de pesos servirá tanto para 
o cálculo da vulnerabilidade quanto para classificar quais desses indicadores utilizados mais influenciam 
na ocorrência da erosão. Para se obter a vulnerabilidade será calculada uma porcentagem simples: 

𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
∑𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑑𝑜𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

(𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 3)
∗ 100 

0 – 40%: vulnerabilidade baixa; 40 – 70%: vulnerabilidade média e 70 – 100%: vulnerabilidade alta. 

Com isso, teremos os dados para confecção do mapa da vulnerabilidade do litoral paranaense e 

para a comparação das áreas com e sem ocupação antrópica. 

Viabilidade do projeto  

O trabalho de campo e os equipamentos a serem utilizados serão apoiados pelo Laboratório de 
Estudos Costeiros (LECOST) - Geologia UFPR, bem como os softwares utilizados nas outras etapas. A 



etapa de laboratório necessitará de equipamentos disponíveis no laboratório de sedimentologia da 
Universidade Federal do Paraná.  

Resultados esperados 

Os resultados esperados são: quantificar o grau de vulnerabilidade à erosão costeira do litoral 
paranaense; indicar o nível de influência de cada indicador; confeccionar o mapa de vulnerabilidade; e 
estimar a diferença da vulnerabilidade em áreas com e sem ocupação antrópica. 
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Introdução  
 

O Mar do Ararapira é um estuário alongado, levemente meandrante, separado do oceano por um 
estreito esporão, denominado Restinga do Ararapira. Esse esporão, pertencente a Ilha do Cardoso 
(SP), apresenta uma barra (inlet) em processo contínuo de migração lateral no sentido SW (Tessler, 
1988). Diversos trabalhos apresentaram previsões e consequências da abertura de uma nova barra 
(Mihály & Angulo, 2002; Angulo et al., 2009; Muller, 2010) e, em agosto de 2018, a previsão de ruptura 
do esporão se concluiu. A morfologia da Barra do Ararapira, antes caracterizada por uma única 
desembocadura a SW, atualmente apresenta outra a NE (Figura 1). 

O processo de migração de barras e crescimento de esporões arenosos são eventos recorrentes 
observados em diversos trabalhos (Fisher, 1982; Héquette & Ruz, 1992; Nass & Vieira, 2017). Segundo 
modelos de FitzGerald (1988) baseados em estudos realizados em Price Inlet, na costa Leste dos 
Estados Unidos, essa migração da desembocadura ocorre de forma natural através da elongação do 
corpo d’água localizado atrás do esporão. As principais variáveis que controlam a dinâmica dessas 
áreas estão relacionadas a geometria da barra, o contexto geológico, a topografia da face litorânea e da 
plataforma interna, o aporte sedimentar, o prisma e a energia de maré, o regime de ondas e a 
configuração dos canais estuarinos ou lagunares (FitzGerald et al., 2001). 
 

 
 

Figura 1. Localização, geologia e geomorfologia da área de estudo, modificado de Angulo et al. (2009) a partir de 
dados de março de 2020. (1) Embasamento/morro; (2) Planície costeira com cordões litorâneos (Pleistoceno); (3) 
Planície costeira com cordões litorâneos (Holoceno); (4) Planície paleoestuarina; (5) Dunas, interdunas e dunas 
frontais; (6) Face praial; (7) Planície de maré (manguezais, bancos não-vegetados e canais intermareais); (8) 
Delta de maré; (9) Lineamentos de cordões litorâneos; (10) Rios e córregos; (11) Vila da Barra do Ararapira; (12) 
Vila Enseada da Baleia; (13) Vila Rápida. 
 



O monitoramento da evolução desse sistema costeiro, antes e após a abertura de uma nova 
barra, possibilita verificar a pertinência das previsões e auxilia na compreensão de eventos futuros 
(Angulo et al., 2009). Deste modo, no presente estudo, pode-se inferir a hipótese de que as previsões 
relatadas na literatura (Mihály & Angulo, 2002; Angulo et al., 2009; Muller, 2010), em relação as 
consequências da abertura da nova barra, foram assertivas.  

Para melhor entendimento da dinâmica da área de estudo, este trabalho tem como objetivo geral 
avaliar as variações morfológicas da nova desembocadura no Mar do Ararapira e suas consequências, 
tendo como parâmetro as previsões apontadas na bibliografia. Dentre os objetivos específicos, o estudo 
pretende (i) analisar a evolução da nova barra, (ii) evidenciar as variações morfológicas da antiga 
desembocadura, (iii) apontar as consequências socioambientais da ruptura do esporão e do surgimento 
da nova barra. 

Além disso, o trabalho justifica-se pela necessidade de avaliar as transformações físicas e 
ambientais do estuário, de forma a produzir insumos para o planejamento da gestão costeira, 
garantindo a segurança socioeconômica, política e ambiental da região. 

 
Estado da arte 
 
 O monitoramento da Restinga do Ararapira iniciou-se no final dos anos 80 com o trabalho de 
Tessler (1988) sobre a dinâmica sedimentar quaternária no litoral sul paulista. Neste trabalho o autor 
avaliou a evolução da desembocadura lagunar do Ararapira através de levantamentos 
aerofotogramétricos de 1953, 1963, 1981 e a partir disso, concluiu que essa feição de interligação 
prograda rumo à SW no sentido contrário ao da corrente de deriva litorânea longitudinal. Angulo (1992), 
em seu estudo sobre a geologia da planície costeira do Paraná, observou um deslocamento da 
desembocadura de 1200 m, entre os anos 1953 e 1980. Em seguida, Tessler & Mahiques (1993) 
utilizaram indicadores geomorfológicos para classificar as causas da migração da desembocadura e, no 
final dos anos 90, Mihály (1997) identificou a tendência na distribuição das características 
sedimentológicas e detalhou a dinâmica da desembocadura lagunar do Ararapira.  
 A primeira previsão de abertura de uma nova barra, como parte do processo de migração da 
desembocadura, foi apresentada por Mihály & Angulo (2002). Segundo os autores, a contínua 
elongação do corpo lagunar e o crescimento lateral do esporão do Ararapira levaria à abertura de uma 
nova desembocadura mais a NE e o assoreamento de parte do corpo lagunar localizado entre as duas 
barras. Angulo et al. (2009) consideraram que o fenômeno de rompimento do esporão ocorreria a partir 
de eventos de alta energia na região e, consecutivamente, o canal entre o mar e o estuário se alargaria 
em ritmo acelerado até alcançar largura semelhante à antiga barra, causando transtornos sociais e 
políticos e importantes implicações para os moradores de três vilas ao redor da área. Além disso, os 
autores também indicaram que o canal da antiga barra apresentaria diminuição da velocidade das 
correntes resultando em assoreamento do canal por areias e sedimentos finos. 
 Outros trabalhos apresentaram contribuições para o entendimento da dinâmica do Mar do 
Ararapira. Muller (2010) avaliou a estabilidade morfo-sedimentar através do monitoramento topográfico 
e a quantificação da variação volumétrica de perfis de praia. Nogueira (2010 e 2013) e Angulo et al. 
(2019) detalharam aspectos da batimetria e evidenciaram as características dos sedimentos e feições 
de fundo do corpo lagunar. Por fim, Italiani (2019) qualificou e quantificou os processos que influenciam 
na morfodinâmica do canal do Ararapira, além de pontuar as primeiras variações ocasionadas pela 
abertura da nova barra.  
  
Material e Métodos  

 
A metodologia adotada na presente pesquisa tem o propósito de dar embasamento aos objetivos 

específicos e consequentemente ao objetivo geral a fim de sustentar a hipótese formulada. Para a 
elaboração deste trabalho foram realizadas (i) revisão bibliográfica e análise do histórico de trabalhos 
na área, (ii) aquisição e processamento de imagens de satélite,  (iii) medição das variações de linha de 
costa da nova desembocadura (iv) monitoramento da antiga barra e, no próximo meses, serão 
realizados os (v) levantamentos de linha de costa em campo. 

A aquisição de imagens de satélite foi realizada de forma criteriosa a fim de obter o máximo de 
imagens entre a data de abertura da nova barra até os dias atuais (Tabela 1).  

 
 
 
 



 
Tabela 1. Imagens de satélite aplicadas para o desenvolvimento do presente estudo 

 
SATÉLITE SENSOR RESOLUÇÃO DATA FONTE 

CBERS-4 PAN 10 m 22/02/2018 INPE 

LANDSAT-8 OLI 30 m 06/09/2018 INPE 

CBERS-4 PAN 10 m 18/09/2018 INPE 

LANDSAT-8 OLI 30 m 11/11/2018 EOS 

CBERS-4 PAN 10 m 31/12/2018 INPE 

LANDSAT-8 OLI 30 m 28/01/2019 INPE 

SENTINEL-2 MSI 10 m 19/02/2019 EOS 

LANDSAT-8 OLI 30 m 13/03/2019 Google Earth 

CBERS-4 PAN 10 m 16/05/2019 INPE 

CBERS-4 PAN 10 m 08/06/2019 INPE 

LANDSAT-8 OLI 30 m 01/08/2019 EOS 

LANDSAT-8 OLI 30 m 27/10/2019 INPE 

LANDSAT-8 OLI 30 m 30/12/2019 INPE 

CBERS-4 PAN 10 m 15/04/2020 INPE 

SENTINEL-2 MSI 10 m 13/06/2020 EOS 

  
Para análise de linha de costa foi considerado o indicador linha de vegetação (Boak & Turner, 

2005) e utilizada a extensão Digital Shoreline Analysis System 4.0 (Thieler et al., 2009) do ArcGIS® 
(ESRI), módulo ArcMap®, para cálculo da variação de posição do indicador. Em relação à investigação 
do fechamento da antiga barra, foi executada a vetorização das áreas contendo sedimentos subaéreos 
utilizando parâmetros visuais como cor, tonalidade e textura. 

As atividades de campo tem como objetivo o monitoramento in loco da posição de linha de costa 
através do uso do equipamento GPS-RTK. 

 
Resultados  

 

O rompimento do esporão ocorreu no dia 27 de agosto de 2018, um dia após o início do ciclo de 
lua cheia. Nesta data, segundo dados do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), a região apresentou 
direção do vento a 320º (perpendicular à linha de costa), velocidade acima dos 9 km/h e maré na ordem 
de 1,7 m, configurando evento de alta energia. 

A abertura da nova barra alcançou uma largura inicial de cerca de 480 m nos 10 primeiros dias. 
A partir das imagens de satélite foram quantificadas as alterações do posicionamento da linha de costa 
com base em 5 transectos (Figura 2). No transecto A, referente a margem sudoeste da nova barra, o 
indicador apresentou retrogradação de 656,07 m entre 6 de setembro de 2018 a 13 de junho de 2020, 
totalizando uma variação de cerca de 31 m/mês. Enquanto isso, o transecto E, referente a margem 
nordeste, apontou uma variação ainda maior. Entre as mesmas datas, o indicador de linha de costa 
retraiu 1298,98 m com uma média de cerca de 61 m/mês. 

Outros 3 transectos foram aplicados para verificar a influência da nova dinâmica sobre a linha de 
costa na margem interna do Mar do Ararapira. No transecto B, C e D, o indicador apresentou 
retrogradação de 214,96 m, 228,36 m e 104,84 m, respectivamente, entre a pré-abertura da nova barra 
até 13 de junho de 2020. 

A antiga desembocadura do Mar do Ararapira também exibiu variações em sua morfologia 
(Figura 3). O fechamento progressivo através da deposição sedimentar foi analisada entre setembro de 
2018 e abril de 2020. Com uma área base inicial próxima de 0,488 km², a antiga barra apresentou, em 
abril de 2020, cerca de 1,065 km² de sedimentos subaéreos, representando um aumento de 118% e 
uma média de acreção de 30.306 m²/mês.   

No âmbito do aspecto socioambiental, a comunidade da Enseada da Baleia (Figura 1), 
localizada anteriormente na porção sudoeste da nova desembocadura, foi realocada devido ao avanço 
do mar e o contínuo processo de erosão. Além disso, a Vila da Barra, localizada na parte norte da 
antiga desembocadura, foi fortemente afetada pela extinção do acesso direto ao oceano pelo Mar do 
Ararapira devido ao assoreamento de parte do canal. 
 



 
Figura 2. Análise da variação de linha de costa da nova desembocadura da Barra do Ararapira entre fevereiro de 
2018 e junho de 2020.  

 
Figura 3. Fechamento progressivo da antiga desembocadura do Mar do Ararapira através da deposição 
sedimentar entre setembro de 2018 e abril de 2020. 

 
Discussões e Conclusões  
 

Com base nos resultados preliminares, é possível validar parte das estimativas relatadas na 
literatura. Conforme a previsão de Angulo et al. (2009), o rompimento do esporão ocorreu, de fato, em 
um evento de alta energia com pressão atmosférica e maré acima da média. A abertura da nova barra 
está evoluindo de forma acelerada e afetando diretamente as comunidades locais. Além disso, as 
previsões de fechamento da antiga barra, a partir do assoreamento do canal, estão ocorrendo de forma 
gradual.  

 



Atividades Futuras  

Para a realização do presente estudo, está prevista coleta de dados em campo. Essa etapa foi 
adiada durante a elaboração do estudo devido as medidas restritivas impostas pela pandemia de Covid-
19, assim a atividade de campo está prevista para ser realizada após normalização. Além disso, a 
aquisição, geoprocessamento e análises de novas imagens de satélite serão realizadas até o fim do ano 
de 2020. Por fim, a elaboração da dissertação e do artigo está prevista para janeiro e fevereiro de 2021. 
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Introdução  

A Bacia do Paraná apresenta amplo registro geológico dos períodos de glaciação do Paleozoico 
superior do Gondwana. Em sua porção leste, aflora o Grupo Itararé, apresentando idade 
permocarbonífera. Grande parte do Grupo Itararé apresenta contato erosivo com rochas de idade 
devoniana do Grupo Paraná, sendo caracterizado por processos de sedimentação sob influência glacial 
e de ciclos de glaciação, envolvendo paleoambientes fluviais e de plataformas marinhas (Vesely & 
Assine, 2004). Segundo a classificação litoestratigráfica regional, o Grupo Itararé é composto por três 
formações, Lagoa Azul, Campo Mourão e Taciba (França & Potter, 1988), sendo correlacionadas às 
formações Campo do Tenente, Mafra e Rio do Sul, descritas por Schneider e colaboradores (1974) na 
borda leste da Bacia do Paraná, nos estados de Santa Catarina e Paraná. É notável que as diferentes 
litologias registradas no Grupo Itararé caracterizam ambientes de sedimentação distintos, sendo que a 
identificação de microfósseis, associados às litofácies e à caracterização geoquímica desses estratos, 
pode auxiliar na caracterização desses paleoambientes (Fig 1.). A Formação Campo do Tenente 
apresenta um grande potencial de preservação de microfósseis, mas ainda são poucos os trabalhos 
desenvolvidos nesta seção basal do Grupo Itararé, que carece ainda, de um melhor detalhamento de 
suas associações micropaleontológicas já reconhecidas, assim como de uma descrição paleoclimática 
melhor estabelecida, utilizando-se diversas ferramentas (descrição de microfósseis, análises 
estratigráficas e geoquímicas).  

Considerando o que foi exposto acima, o presente trabalho tem como principal objetivo 
reconstruir o paleoambiente e o paleoclima da Formação Campo do Tenente, com base em amostras 
provenientes de afloramentos no município de Campo do Tenente no Estado do Paraná, buscando uma 
melhor resolução deste intervalo de tempo. Baseado neste objetivo maior, estão inclusos como 
objetivos específicos: I) Especificar as associações micropaleontológicas e eventuais macrofósseis e 
icnofósseis para os níveis estudados; II) Definir a porcentagem representativa dos táxons presentes; III) 
Utilizar de técnicas de análise (proxies geoquímicos) no levantamento de dados geoquímicos (por meio 
de fluorescência de Raios X, estudo de isótopos de carbono e oxigênio, COT); IV) Apresentar uma 
reconstrução paleoambiental e paleoclimática para a Formação Campo do Tenente, na região 
estudada. 



 

 
Figura 1. A- Mapa da porção sul-sudeste do Brasil, mostrando parte aflorante de sedimentos do Grupo Itararé (em 
cinza). B- Detalhe das rodovias no estado do PR, na localidade do município de Campo do Tenente, onde será 
feito o trabalho de campo e serão coletadas as amostras de superfície (Modificado de Suss et al. 2014) 

 
Estado da Arte  

Contexto estratigráfico 
 Schneider e colaboradores (1974) utilizaram dados de afloramentos nos estados do Paraná e 

Santa Catarina para subdividir o grupo Itararé nas formações Campo do Tenente, Mafra e Rio do Sul. 
Segundo os autores, o Grupo Itararé é caracterizado por diamictitos que refletem a natureza da 
influência de geleiras e icebergs sob diversos ambientes deposicionais, estando presentes, ritmitos, 
conglomerados, siltitos, arenitos e argilitos.  

A Formação Campo do Tenente apresenta espessura média de 200m, sendo caracterizada por 
argilitos castanho-avermelhados com laminação plano-paralela, ritmitos, diamictitos de matriz arenosa e 
estrias glaciais (Silva et al. 2018 & Schneider et al. 1974). 

França e Potter (1988) propõem uma subdivisão litoestratigráfica tripartide, estabelecendo as 
unidades Lagoa Azul, Campo Mourão e Taciba. Utilizando dados de subsuperfícies, os autores 
interpretam estas unidades como ciclos de mudança climática e de subida do nível do mar durante 
regime glacial, caracterizado pelo afinamento crescente dos grãos. 

Na área do estudo de Vesely e Assine (2004) a Formação Lagoa Azul está em contato direto 
com rochas ígneas e metamórficas do Pré-cambriano ao Eopaleozóico, em razão de processos 
erosivos durante o período Neodevoniano. 

A Formação Lagoa Azul é composta pelo Membro Cuiabá Paulista, caracterizado por arenitos de 
granulação média a fina e o Membro Tarabaí composto por siltitos e lamitos (Neves et al, 2019).Vale 
lembra que a Formação Campo do Tenente equivale ao Membro Tarabaí proposto por França e Potter 
(1988), porção superior da Formação Lagoa Azul sendo seu limite superior com a Formação Campo 
Mourão, de natureza erosiva (França et al. 1996). 

Neste trabalho, iremos adotar a divisão de Schneider et al. (1974) para o Grupo Itararé, 
adotando a Formação Campo do Tenente, considerando que pretendemos trabalhar com afloramentos, 
em detrimento de dados de subsuperfície. 

 
 
Palinoestratigrafia e Paleoambiente 
O Pennsilvaniano e o Permiano da Bacia do Paraná apresentam o mais recente zoneamento 

palinostratigráfico divido em quatro biozonas de intervalo (Souza & Marques-Toigo, 2005; Souza, 2006) 
denominadas Zona Ahrensisporites cristatus (ZAc), Zona Crucisaccites monoletus (ZCm), Zona Vittatina 
costabilis (ZVc) e Zona Lueckisporites virkkiae (ZLv). Souza (2006) integra ZAc e ZCm nas porções 
basais e médias do Grupo Itararé, estando a ZAc detectada na Formação Lagoa Azul, caracterizada 
pela presença de táxons restritos, entre eles esporos referentes às Lycophyta, Sphenophyta e 
Filicophyta, e grãos de pólen monossacados de Cordiales e Coniferales, atribuindo idade pensilvaniana 
para a ZAc. 



Kipper e colaboradores (2017) em estudo de afloramentos na Formação Lagoa Azul, nos 
municípios de Lapa, Campo do Tenente e Mafra, registra elementos em diversos estados de 
preservação, incluindo mais comumente esporos monossacados (Cannanoropollis, Caheniasaccites, 
Circumplicatipollis, Costatascyclus, Crucisaccites, Densipollenites, Potonieisporites) nas amostras 
provenientes da região de Lapa e Campo do Tenente, ocorrendo também, diminuição de táxons 
retrabalhados de acritarcos, algas clorófitas e miósporos. Segundo os autores, nas amostras de Campo 
do Tenente não ocorre nenhum táxon diagnóstico em termos bioestrátigráficos, apesar de que em um 
afloramento estudado foi registrado Costatascyclus crenatus, restrito a ZAc, mas com registro de 
associação com elementos característicos típicos da ZCm, equivalente a Formação Campo Mourão em 
afloramentos no estado do Mato Grosso, porção média do Grupo Itararé. 

No momento do desenvolvimento deste projeto não foram encontrados trabalhos que relatem a 
ocorrência de macrofósseis ou icnofósseis nos estratos que serão alvo deste estudo. A presença de 
MISS (microbially induced sedimentary structures) é proposta por Antunes & Vesely (2017) para  rochas 
da Formação Campo do Tenente. Estas estruturas são resultado da interação de cianobactérias com o 
sedimento, causando alterações nas características deposicionais (Silva, 2018). 

  A análise multielementar instrumental por fluorescência de Raios X (XRF) consiste na medição 
da intensidade dos Raios X característicos emitidos pelos elementos que compõem a amostra, quando 
está é devidamente excitada. Esta técnica vendo sendo utilizadas para amostras sólidas, permitindo a 
determinaçãoda concentração de vários elementos, sem a necessidade de destruição da amostra, 
encontrando diversas aplicações na área geológica e de prospecção de minerais (Filho, 1999). Os 
dados, obtidos a partir do estudo de isótopos permitirão uma interpretação paleoambiental para a 
região, uma vez que estes sedimentos de origem fluvio-deltaica são reconhecidos como excelentes 
marcadores para mudanças ambientais (Rothwell& Croudace, 2015). 

Com base na análise de associações faciológicas e dados geoquímicos, incluindo Carbono 
Orgânico Total (COT) Alferes et al. (2011) descrevem como a relação entre estes elementos permite 
uma paleoreconstrução de sistemas que demonstram a influência que o nível do mar exerce sobre o 
tipo e a preservação da matéria orgânica, onde os valores de COT tendem a aumentar no trato de 
sistemas transgressivo, atingindo maiores valores em torno das superfícies de inundação máxima. 
 
Material e Métodos  
 O material será coletado em uma pedreira na região do município de Campo do Tenente -PR, 
mesma localidade em que Antune & Vesely (2017) relatam a ocorrência de MISS. 

Inicialmente, será feito o levantamento do perfil estratigráfico de cada afloramento, bem como a 
descrição das litofácies. Serão coletadas amostras para a prospecção de microfósseis bem como para 
as análises geoquímicas.  

As amostras serão levadas para o Laboratório de Paleontologia (LABPALEO) no Setor de 
Ciências da Terra da UFPR, onde será realizado o preparo das amostras e a recuperação de 
microfósseis seguindo os procedimentos de Quadros & Melo (1987) que consiste, no trituramento das 
amostras em frações de tamanhos em 1 a 5 mm e no posterior ataque com ácido clorídrico e ácido 
fluorídrico, atuando na dissolução de porções carbonáticas e siliciclásticas, respectivamente. 

Posteriormente, será feita no Laboratório de Análise de Minerais e Rochas (LAMIR-UFPR) e no 
Laboratório de Laminação (LAMIN-UFPR) a confecção de lâminas com o material micropaleontológico, 
assim como o preparo de lâminas petrográficas das litofácies identificadas, auxiliando na reconstrução 
do paleoambiente. Almejando a melhor análise deste material, poderão ser utilizados dados obtidos por 
Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). As amostras de rocha coletadas também serão submetidas 
às técnicas de fluorescência de Raio-X, para a análise quantitativa de isótopos dos elementos C e O, e 
de Carbono Orgânico Total (COT). 

 
Viabilidade do projeto 

Os trabalhos de campo serão custeados pelo mestrando, considerando a proximidade entre 
Curitiba e a região dos afloramentos a serem estudados. 

O trabalho será realizado no Laboratório de Paleontologia (LABPALEO) do Setor de Ciências da 
Terra da UFPR e no Laboratório de Laminação (LAMIN-UFPR). 

As análises de fluorescência de Raios-X, bem como de isótopos de Carbono e Oxigênio, serão 
realizadas no LAMIR (Laboratório de Análises de Minerais e Rochas) da UFPR. Já as análises de 
Carbono Orgânico Total (COT) serão feitas em conjunto com outra instituição ou outro laboratório da 
UFPR, uma vez que o LAMIR não conta com o equipamento necessário para estas análises. 
 
Resultados  



Espera-se que a descrição dos microfósseis encontrados (junto a macrofósseis e icnofósseis, 
quando presentes), bem como a interpretação dos perfis estratigráficos (litofácies) e as análises 
geoquímicas permitam um refinamento do paleoambiente e do paleoclima nos estratos da Formação 
Campo do Tenente, na região estudada. 
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Introduction 
 
Magma mixing and mingling are igneous processes observed in many exhumed magma chambers 
worldwide, playing an essential role in granite genesis and crustal growth (Kemp and Hawkesworth, 2003). 
They are particularly relevant to A-type granites generation, which involves mantle-derived materials that 
often interact with the pre-existing crust. These granitic rocks are alkaline (high K2O contents) and 
anhydrous (presence of high-temperature anhydrous minerals, such as fayalite, pyroxene, or their relicts). 
Also, they frequently occur in post-orogenic/anorogenic settings next to shear zones, where they emplace 
at shallow depths in association with subvolcanic complexes (Liégeois, 1998). 

In southern Brazil, the Graciosa Province (GP) comprises typical A-type granitic/syenitic plutons and 
volcanic sequences associated with an extensional post-collisional environment related to the crustal 
rearrangement that followed the Western Gondwana assembly in the late Neoproterozoic (600-575 Ma) 
(Passarelli et al., 2018). Distributed along the Serra do Mar escarpment, subparallel to the Atlantic Coast, 
from eastern Santa Catarina to southeastern São Paulo states, these plutons are intrusive in the gneissic-
migmatitic basement of Luis Alves (LAT), Curitiba (CT), and Paranaguá terranes (Figure 1A) (Gualda and 
Vlach, 2007). Gabbroic and dioritic rocks constitute contrasting but contemporaneous associations in 
some intrusions of the GP, such as the Corupá, Órgãos, Farinha Seca, and Mandira plutons. However, 
they are way more expressive in the Palermo (PP) and, especially, in the Rio Negro Pluton (RNP) (Vlach 
et al., 2011). 

The RNP crops out in southeastern Paraná, in the upper Negro River region, between the cities of Agudos 
do Sul and Piên. With an area of approximately 25 km², it has a NE-SW elongated ellipsoidal shape, 
following the Piên-Tijucas Shear Zone (PTSZ) (Harara, 2001). This tectonic feature is a suture zone 
between the Piên-Mandirituba Granite Belt (PMGB), an ancient magmatic arc formed during the 
subduction of the LAT under the CT in the Neoproterozoic, and the Archean to Paleoproterozoic 
orthogneissic basement of the LAT (Passarelli et al., 2018). The RNP exhibits an inverse concentric 
zonation characterized by a core composed of biotite monzogabbros, an intermediate zone of intensive 
hybridization (monzodiorites, quartz-monzodiorites, quartz-monzonites, and monzogranites with evidence 
of magma mixing and mingling), and amphibole-biotite monzo- to syenogranites forming its borders (for 
further info regarding their classification, check Figure 3A). Moreover, intrusive to the RNG, monzogranites 
of Tarumã Pluton (TP) represent a 600-595 Ma continuous magmatic activity between the I-type PMGB 
and the A-Type RNP, which date from 620-595 Ma and 595-585 Ma, respectively (Figure 1B). 

Furthermore, regional approaches carried out by Harara (1996), Kaul (1997), and Harara (2001) had the 
RNP as part of their study areas. Crisma (2013) was the first one to focus exclusively on the RNP (and PP 
as well) using mineral chemistry. These studies gathered an impressive petrographic and geochemical 
data; however, a detailed model of the evolution of the RNP is still missing. Therefore, this study intends 
to determine the magma sources of the RNP, which processes controlled its genesis, and how the 
interaction between felsic and mafic magmas produced hybrid phases. Specifically, it aims to: 

• Define the spatial distribution and relationship between felsic, mafic, and hybrid rocks; 

• Examine, in multiscale, the composition and relationship between the rock-forming minerals; 

• Investigate geochemical and isotopic signatures of the different components. 



 
Figure 1 - Regional (A) and local (B) geological setting of the RNP (adapted from Vlach et al., 2011 and Harara, 2001, 
respectively), and radiometric derived maps (C to H). 
 
Methods 
 
Firstly, airborne geophysics and field observations support the detailing of the spatial distribution of the RNP 
rocks, especially for the biotite monzogabbros. The magnetometric and radiometric data (K, eU, eTh) 
provided by the Geological Survey of Brazil (CPRM, 2011) permit the recognition of structural features and 
compositional contrasts, respectively. Then, the description of outcrops, hand samples, and 51 thin sections 
from Harara (2001) allows a multiscale examination of the relationship between the rock-forming minerals. 
Following it, the processing and interpretation of geochemical data provide essential information regarding 
the composition and evolution of all rock types. It includes whole-rock data (Harara, 2001; unpublished 
data) obtained by Isotopic Dilution Thermal Ionization Mass Spectrometry (ID-TIMS) and Laser Ablation 
Inductively Coupled Plasma Spectrometry (LA-ICP-MS), and mineral data (Crisma, 2013) obtained by 
Electron Probe Microanalysis (EPMA) and LA-ICP-MS. Afterward, previous (Harara, 2001; unpublished 
data) and new geochronological data acquired by ID-TIMS and LA-ICP-MS, respectively, will permit the 
definition of the temporal relationship between these rocks, closing the evolutional model. It expects to carry 
out the new analyses at the University of São Paulo in partnership with Professor Miguel Basei. 



Results and Discussion 

Airborne geophysics: following Ferreira et al. (2014), primary (TC, K, eU, eTh), derived (eU/K, eU/eTh, 
eTh/K, F, Ud, and Kd), and ternary maps were produced based on the radiometric data provided by CPRM 
(2011). Since the spatialization of the biotite monzogabbros is the interest here, maps that showed direct 
correlation were selected. The plots for total counts (TC), potassium (K), and equivalent thorium (eTh) 
(Figures 1C, 1D, and 1E) show a negative correlation with the biotite monzogabbros, presenting high 
values for the borders of the RNP, where the amphibole-biotite monzo- to syenogranites crop out. 
Nonetheless, there is a positive correlation between the maps for the eU/eTh reason and normalized 
uranium (Ud) (Figures 1F and 1G) and the mafic occurrences. Additionally, the ternary plot (Figure 1H) 
has shades of blue associated with the gabbroic/dioritic rocks, indicating K depletion in comparison with 
their surroundings. Thereby, radiometric maps emerge as potential tools for spatially defining these rocks. 

Petrographic analysis: the amphibole-biotite monzo- to syenogranites of the RNP crop out around all the 
border of the pluton, being more expressive in the south. They are pinkish-gray, isotropic, medium to 
coarse-grained rocks composed of alkali feldspar, quartz, plagioclase (albite to oligoclase), biotite and 
amphibole (mostly hornblende) (Figure 2A). Alkali felspar, quartz, and, subordinately, plagioclase can 
occur as phenocrysts (commonly exhibiting perthite, graphic intergrowths (Figure 2B), and, occasionally, 
rapakivi texture) or interstitials along with the mafics (Figure 2C). Zircon, apatite, fluorite, and, 
subordinately, allanite, titanite, and opaque minerals are accessory. 

 
Figure 2 - A) Macroscopic aspect of Amp-Bt syenogranite. OM 589; B) Perthitized Afs phenocrysts with interstitial Qz and Bt. 
Graphic intergrowths indicated. OM 589. Crossed polarizers, 40x; C) Qz phenocrysts with interstitial Afs and Bt. OM 598. Crossed 
polarizers, 20x; D) Macroscopic aspect of Bt monzogabbro. OM 473; E) Microscopic aspect of Bt monzogabbro with sub-ofitic to 
intergranular texture. OM 473. Crossed polarizers, 20x; F) Oriented anhedral Zrn crystals in Bt monzogabbro. OM 473. Parallel 
polarizers, 100x; G) In situ hybridization evidence. OM 473; H) Macrotextures indicatives of mixing: Qz ocelli circled and rapakivi 
below the arrow. OM 551; I) Qz ocelli in thin section. OM 455. Parallel polarizers, 40x; J) Mafic clot with Agt, Hbl, Bt, and Op. 
Bladed Bt indicated. OM 462. Parallel polarizers, 40x; K) Rapakivi in spongy Afs. OM 423. Crossed polarizers, 40x; L) Anti-
rapakivi in partially dissoluted Pl. OM 519. Crossed polarizers, 40x; M) Acicular Ap. OM 424. Parallel polarizers, 40x; N) Coronitic 
texture. OM 499. Crossed polarizers, 40x; O) Macroscopic aspect of Bt-Amp monzogranite (TP). MME indicated. OM 504; P) 
Microscopic aspect of Bt-Amp monzogranite (TP). OM 504. Crossed polarizers, 40x. | A, B, D, E, and O adapted from Harara 
(2001). 

The biotite monzogabbros of the RNP occur as syn-plutonic dykes that cut the monzo- to syenogranites, 
which, in turn, form veins that cut these dykes back. They are medium to dark grey, isotropic, fine to 
medium-grained rocks (Figure 2D) with sub-ofitic to intergranular texture (Figure 2E). They are composed 
of plagioclase (andesine to labradorite), biotite, amphibole (mostly hornblende), clinopyroxene (augite to 



aegirine-augite), orthopyroxene (“bronzite”). Subordinately, there is alkali feldspar, quartz, and olivine 
(fayalite). Zircon (Figure 2F), apatite, titanite, and opaque minerals are accessory. 
 
The hybrid rocks of the RNP (monzodiorites, quartz-monzodiorites, quartz-monzonites, and 
monzogranites) crop out in the center of the pluton, presenting mafic affinity near to gabbroic dykes and 
felsic affinity away from them. They are pinkish to light grey, isotropic, fine to coarse-grained rocks (Figure 
2G). They have plagioclase (oligoclase to andesine), alkali feldspar, biotite, amphibole (mostly 
hornblende), quartz, clinopyroxene (mostly aegirine-augite), and, subordinately, orthopyroxene 
(“bronzite”). Zircon, apatite, opaque minerals, and subordinately, titanite, allanite, and fluorite are 
accessory. Moreover, they present an assembly of textures frequently associated with magma 
mixing/quick changes in magma composition (Hibbard, 1991), including quartz ocelli (the most common, 
Figures 2H and 2I); mafic clots with bladed biotite (Figure 2J); rapakivi (Figure 2K); anti-rapakivi (Figure 
2L); acicular apatite (Figure 2M); and corona (Figura 2N). 
 
The biotite-amphibole monzogranites of the TP crop out in the southeastern area of the RNP. They are 
light gray, isotropic, fine to medium-grained rocks composed of alkali feldspar, quartz, plagioclase (albite 
to oligoclase), biotite, and amphibole (hornblende) (Figure 2A). Zircon, allanite, titanite, apatite, and 
opaque minerals are accessory. Mafic microgranular enclaves (MME) are common. 
 
Geochemistry: the amphibole-biotite monzo- to syenogranites of the RNP are metaluminous to slightly 
peraluminous (Figure 3B) with high incompatible elements contents (such as K2O, Rb, U, and Th in 
Figures 3C, 3G, 3I, and 3J, respectively). Relatively enriched in light- (LREE) and heavy rare earth 
elements (HREE), they have a large Eu negative anomaly (Figure 3K). These characteristics, along with 
discrimination diagrams, confirm their A-type affinity as within plate granites (WPG) (Figure 3O). 
 

 
Figure 3 - A) P-Q diagram (Debon and Le Fort, 1983); B) A/CNK vs A/NK diagram (Shand (1943); C to J) Harker diagrams (SiO2 
vs major and trace elements); K to N) Chondrite-normalized REE patterns (Nakamura, 1974); O) granite tectonic discrimination 
diagrams subdivided into ocean ridge granites (ORG), syn-collision granites (syn-COLG), volcanic arc granites (VAG), and within 
plate granites (WPG) (Pearce at al., 1984). P) Zr vs Zr/Y diagram subdivided into island arc basalts (IAB), mid-ocean ridge basalts 
(MORB), and WPB (within plate basalts) (Pearce and Norry, 1979). 
 
The biotite monzogabbros of the RNP are metaluminous (Figure 3B) with relative alkaline affinity 
evidenced by the ubiquitous presence of biotite and, further, by the relative enrichment in incompatible 
elements such as LREE (Figure 3L). The discrimination diagram in Figure 3P assures their anorogenic 
setting, classifying them as within plate basalts (WPB). Strongly low U and Th contents, as shown in Figure 
3I and 3J, explain the positive correlation with the eU/eTh and Ud plots previously introduced. 
 
The hybrid rocks of the RNP (monzodiorites, quartz-monzodiorites, quartz-monzonites, and 
monzogranites) are metaluminous and present transitional properties between the amphibole-biotite 
monzo- to syenogranites and the biotite monzogabbros. This is evident in the variation diagrams (Figure 
3C to 3J), in which hybrid rocks place between these end-members. The REE pattern also presents 



intermediary characteristics, mainly supported by the slightly Eu negative anomaly (Figure 3M). When 
plotted in discrimination diagrams, they show anorogenic affinity as their parent rocks. 
 
The biotite-amphibole monzogranites of the TP are slightly peraluminous and have contrasting 
geochemical patterns in comparison with the previous rocks. They do not fit properly in trends observed 
in variation diagrams (Figure 3H), are strongly enriched in LREE (Figure 3N), and plot between WPG, 
volcanic arc granite (VAG), and syn-collision granite (syn-COLG) (Figure 3O). It reinforces the hypothesis 
that the TP represents a continuous magmatic pulse between the I-type PMGB and the A-type RNP. 
 
Although it still lacks proper modeling, this preliminary petrographic and geochemical data corroborate that 
magma mixing took place during the emplacement of these rocks and that the traditional evolutional model 
for A-type granites may be applicable. 
 
Upcoming Activities 
 
Further, mineral composition data acquired by Crisma (2013) will be processed and added to this study, 
as well as ID-TIMS geochronological data provided by Harara (2001; unpublished data). Moreover, new 
geochronological data will be obtained by LA-ICP-MS from samples collected in the last field trips, to 
validate and add up to previous analyses. With all this data in hand, a complete evolutional model will be 
devised and eventually published. 
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Introdução  
O uso de dados geofísicos magnetométricos iniciou-se por volta do século XX, a instrumentação 

e técnicas de interpretação foram aperfeiçoadas durante a Segunda Guerra Mundial, a partir disso, 
começou a ser amplamente utilizado principalmente em pesquisas relacionadas à exploração mineral. 
Trabalhos consagrados sobre magnetometria, como Telford et al., (1990) e Kearey et al., (2009) 
relacionam a magnetometria a propriedade física susceptibilidade magnética dos minerais de forma 
sucinta, não especificando de forma clara a influência de fatores como a declividade do terreno, o 
intemperismo, a geomorfologia do relevo, dentre outros. Mais recentemente, autores como Dendith e 
Mudge (2014) e Hinze et al., (2013) fazem uma compilação de diversos estudos e levam em consideração 
alguns desses fatores. São também apresentados estudos correlacionando diretamente com a 
mineralogia de diferentes tipos de rochas comprovando que a susceptibilidade aparente de uma 
determinada litologia medida em um local específico não pode ser replicada para outra área de estudo 
com as características aparentemente iguais, pois as condições de formação de rochas (composição do 
magma, taxa de resfriamento, dentre outros) variam muito para cada litologia estudada. No Brasil, 
especificamente, na metade sul do Rio Grande do Sul, ocorrem severas mudanças de temperatura que, 
variam em torno de -5°C a 40°C, distribuídas nas quatros estações do ano e a chuva é abundante 
principalmente no inverno. A atividade de fatores climáticos pode desencadear um intenso intemperismo 
físico químico em registros geológicos. A cobertura de solo geralmente é espessa, tanto que ocorrem 
muitas terras férteis e próprias para o cultivo de diversas culturas, consequentemente têm atividades 
modificadoras provocadas pelo homem como plantações, aplicação de agrotóxicos e fertilizantes. Todos 
esses fatores podem modificar as propriedades físicas da rocha mãe influenciando no sinal geofísico.  

A geofísica pode ser utilizada amplamente em diversas fases de pesquisa, por ser uma ferramenta 
que pode recobrir grandes áreas (em levantamentos regionais) ou em investigações de maior detalhe 
(geofísica terrestre). O uso de métodos geofísicos aerotransportados e terrestres tem sido largamente 
empregado no auxílio a pesquisas geológicas, tais como, delimitações de corpos intrusivos, correlações 
de contrastes de propriedades físicas para identificar zonas de arcabouço estrutural e detecção e 
delineação de alvos mineralizados (Kearey et al., 2009; Dendith e Mudge, 2014). Entretanto, ocorre 
escassez de informações sobre a qualidade dos dados geofísicos, considerando a densidade de pontos, 
o espaçamento entre perfis de investigação, fatores geomorfológicos, climáticos, dentre outros. A relação 
direta entre as propriedades físicas dos minerais e a influência destes na assinatura magnética é 
extremamente importante para obter-se uma análise e interpretação realista da área de estudo.  

O objetivo geral desse trabalho é compreender a relação da assinatura magnetométrica com 
diferentes tipos de rochas ígneas vulcânicas a partir da integração de dados geofísicos de magnetometria 
terrestre e aérea, susceptibilidade magnética e petrografia ígnea. Especificamente, são propostos os 
seguintes objetivos: i) Comparar a magnetometria aérea e terrestre diretamente com a susceptibilidade 
magnética medida em afloramentos; ii) Definir zonas de limites litológicos utilizando a magnetometria 
associada a descrições detalhadas da petrografia de rochas ígneas vulcânicas; iii) Compreender a 
qualidade do sinal geofísico considerando a densidade de medidas, a escala de trabalho e a influência 
da cobertura vegetal, solos, geomorfologia e drenagens. 

A área de estudo foi determinada a partir da análise de mapas aerogeofísicos e geológicos de 
escala regional com ausência de referências em escala local (semidetalhe) e com variação 
geomorfológica e presença de drenagens que podem influenciar diretamente na assinatura geofísica. 
Esta, localiza-se no 6° distrito denominado Seival, do município de Caçapava do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul, entre as coordenadas UTM 246.156 e 249.816 (Leste); 6.597.635 e 6.594.453 (Norte), 
totalizando cerca de 7,5 km² (Figura 1).  



 
Figura 1 – Localização da área de estudo (quadrado vermelho) com litologias, contexto estrutural e estradas de 
acesso. Modificado de CPRM (2007). 
 

Regionalmente a área está inserida no Escudo Sul Riograndense (ESRG), situado na porção 
meridional da Província Mantiqueira (Almeida e Hasui, 1984). O ESRG resultou de processos de geração 
e deformação da crosta continental, principalmente pela acreção e deformação de vários blocos crustais 
pré-cambrianos, onde a maior contribuição ocorreu nos ciclos orogênicos, tais como, Transamazônico 
(2,26-2,00 Ga – Paleoproterozoico) e Brasiliano (900-535 Ma – Neoproterozoico) (Hartmann et al., 2007). 
De acordo com CPRM (2007) a área de estudo é composta, basicamente, na porção noroeste pela 
formação Maricá (conglomerados) e depósitos aluviais, na região central pela formação Hilário (rochas 
ígneas vulcânicas) com intercalações da formação Pedra Pintada (arenitos) e na porção sudeste pela 
Suíte Metamórfica Vacacaí (rochas metavulcanossedimentares) (CPRM, 2007). A Fm. Hilário (principal 
unidade litológica da área de estudo), foi definida por Janikian et al., (2003), nas proximidades do 
município de Lavras do Sul, com espessura de aproximadamente 2000 metros, apresenta-se 
intensamente falhada, e composta pelas seguintes unidades (da base para o topo): i)Rochas vulcânicas 
básicas a andesíticas; ii) Rochas piroclásticas de caráter intermediário a ácido; iii) rochas vulcânicas 
básicas a andesíticas e, subordinadamente, riolíticas. Na Fm. Hilário identificou-se ocorrências de 
lamprófiros (CPRM, 2007). Gastal et al., (2006) descreveram com detalhes lamprófiros próximo ao 
Complexo Intrusivo Lavras do Sul. Estes ocorrem como diques estreitos com largura de 20 a 80 cm, com 
direção N85°-60°W encaixados no Monzonito Tapera. Foram denominados lamprófiros mistos, por 
apresentar características da mistura de espessartítico e minete. São compostos basicamente por 
fenocristais de piroxênio e feldspato potássico, em uma matriz microcristalina composta por biotita, 
anfibólio e plagioclásio. Foram identificados também diques de lamprófiros minete e olivina-minete. A área 
escolhida para a pesquisa não possui um mapeamento geológico em escala de detalhe. As informações 
litológicas existentes são baseadas em estudos realizados nas proximidades, principalmente no município 
de Lavras do Sul.  

Estado da Arte  
A propriedade física que comumente é utilizada para diferenciar rochas, minerais e outros 

materiais terrestres com facilidade de serem magnetizados é denominada susceptibilidade magnética. 
Esta, controla a magnetização induzida em rochas e minerais (Hinze et al., 2013). Há diversos fatores 
que influenciam na formação das rochas ígneas e, consequentemente, na assinatura magnética, tais 
como, a composição do magma, a presença de biotita que pode controlar a produção de magnetita, a 
taxa de resfriamento, a ordem de fracionamento mineral, a composição dos gases magmáticos e o acesso 
destes para a atmosfera ou para o oceano. Esses fatores afetam as condições de temperatura com que 
os minerais magnéticos são formados e também determinam os controles secundários de magnetismo, 
como o tamanho, a forma e a orientação dos grãos minerais magnéticos. Todos estes fatores, juntamente 
com a abundância de minerais magnéticos, podem sofrer variações, acarretando na ampla variação nas 
propriedades magnéticas (Dendith e Mudge, 2014). Outros fatores como a ação do intemperismo físico e 
químico (Dendith e Mudge, 2014), assim como a geomorfologia e a presença de vegetação (estes, 
principalmente em medidas realizadas por equipamentos aerotransportados) (Wilford et al., 1997) 
influenciam na assinatura magnética captada pelos equipamentos, afetando na resolução das anomalias 
e, consequentemente, na qualidade do sinal geofísico. Considerando a grande quantidade de fatores que 
controlam o magnetismo em rochas ígneas não é aconselhável que medidas de susceptibilidade 
magnética realizadas em uma determinada área de estudo sejam utilizadas como base para estudos em 
áreas com tipos de rochas semelhantes (Dendith e Mudge 2014; Hinze et al. 2013). Entretanto, uma 
alternativa para a obtenção de uma faixa de valores representativo de uma área de estudo para 



compreender o quão magnético se comportam unidades litológicas é através de medidas de 
susceptibilidade magnética em afloramentos. A partir de uma análise quantitativa dessas medidas é 
possível adquirir faixas de valores para identificar contrastes entre unidades litológicas. Esses valores 
devem ser diretamente associados com a mineralogia das rochas e deve-se levar em consideração 
condicionantes como à presença de alterações, resistência à erosão de populações de minerais, 
heterogeneidade das amostras, dentre outros fatores (Dendith e Mudge, 2014).  

Os tipos de magnetização são divididos de acordo com suas propriedades magnéticas e foram 
classificados em 4 tipos: i) Diamagnéticos: Com susceptibilidade magnética (𝜅) negativa e fraca, os 
minerais correspondentes são fases puras de quartzo, calcita, feldspato, galena pura, esfalerita, grafite, 
halita, gesso, anidrita, minerais argilosos e água. ii) Paramagnéticos: Com 𝜅 positiva e fraca, são 
relacionados a minerais que contém ferro e secundariamente de manganês. Reúnem minerais como 
olivina, piroxênio, anfibólio, granada, mica, carbonatos de manganês, pirita, calcopirita, arsenopirita, 
marcassita e ilmenita pura. iii) Antiferromagnéticos: Geralmente com baixa κ, são representados 
principalmente pela hematita. iv) Ferrimagnéticos: Com alta 𝜅. Representados por minerais de magnetita, 
titanomagnetita, ilmenita, óxidos de ferro ou ferro e titânio. v) Ferromagnéticos: Muito alta κ. 
Representados por minerais que contém ferro, cobalto e níquel (Telford et al., 1990; Dendith e Mudge 
2014; Hinze et al., 2013). 

 

Materiais e Métodos 
Para o desenvolvimento do projeto foi elaborado um fluxo de atividades que consiste em três 

etapas: 1° Etapa: Escolha representativa da área de estudo: Considerou-se como fatores determinantes 
a presença de vegetação e solo variável (variando de gramíneas até vegetação muito densa/mata 
fechada), a ocorrência de drenagens, terreno com variação de altimetria e declividade, a escassez de 
informações geológicas de detalhe e a disponibilidade de dados aerogeofísico magnetométrico. 2° Etapa: 
Mapeamento geológico; A partir de descrições macroscópicas e microscópicas de amostras de rochas e 
afloramentos, para a confecção de um mapa geológico local detalhado. 3°Etapa: Dados geofísicos; 
Coleta de dados de susceptibilidade magnética, magnetometria terrestre e uso de dados de 
magnetometria aérea existentes. Posteriormente o processamento, interpretação e geração de um mapa 
de zonas de susceptibilidade magnética distintas para a área de estudo. 4° Etapa: Integração de dados 
geofísicos-geológicos com o uso de ferramentas de geoprocessamentos. 

Foram utilizados dados geofísicos de aeromagnetometria, com escala 1:250000, pertencentes ao 
Projeto Escudo do Rio Grande do Sul de 2010, realizado pela CPRM – Serviço Geológico do Brasil. As 
leituras do magnetômetro foram realizadas a cada 0,1 segundo equivalente a aproximadamente 6,5 
metros de intervalo de amostragem. O processamento de dados foi realizado pela LASA Prospecções 
S.A. Para interpretações por meio de fotos aéreas, geração de modelos digitais de elevação e de 
declividade do terreno utilizaram-se imagens de sensoriamento remoto do sensor Alos Palsar, 
disponibilizado por ASF DAAC (2019), com uma resolução de 12,5 metros. 

Para as etapas de campo foram empregados os materiais do Laboratório de Geofísica Aplicada 
da Universidade Federal do Pampa (LGA/Unipampa), tais como bússola, marreta e GPS. Foram 
separadas 10 amostras de afloramentos e posteriormente confeccionadas 10 lâminas petrográficas no 
Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Para o registro das lâminas 
(fotomicrografias) e a interpretação de resultados foram utilizados os laboratórios de petrologia da 
Unipampa e UFPR. Na aquisição de dados magnetométricos terrestres utilizaram-se dois magnetômetros 
modelo GSM – 19 fabricado pela GEM Systems e na aquisição de dados de susceptibilidade magnética 
de amostras de rochas e afloramentos utilizou-se um susceptibilímetro portátil fabricado pela Terraplus 
Inc., modelo KT-10 v.1, ambos pertencentes a Unipampa. 
 
Resultados e discussões preliminares 

A 1° etapa foi realizada em laboratório a partir de análises referentes a geologia e geofísica 
regionais e locais em áreas com poucas informações de detalhe localizadas na metade sul do Rio Grande 
do Sul. Para a escolha da área considerou-se: i) Topografia e declividade variável: A influência de alta 
altitude em áreas de pouca cobertura vegetal e afloramentos expostos tende a acentuar a assinatura 
magnética, e em áreas de baixas altitudes pode ocorrer uma atenuação do sinal; ii) Vegetação variável:  
Presença de vegetação rasteira e também mata fechada para analisar o impacto desses fatores na 
assinatura magnética de aquisições geofísica aérea e terrestre; iii) Ocorrência de drenagens: A presença 
de água superficial tende a auxiliar no avanço de oxidações de rochas e no intemperismo químico de 
minerais formadores de rochas. Sabe-se que qualquer mudança nas propriedades dos minerais pode 
refletir na assinatura magnética dos mesmos (Figura 2 a, b). iv) Escassez de informações geológicas: 
Apesar da principal litologia estudada (Fm. Hilário, que hospeda rochas ígneas vulcânicas diversas) ser 



previamente descrita por pesquisadores, na área escolhida, em escala local, não foram encontrados 
estudos detalhados das variações e limites litológicos. v) Dado aerogeofísico magnetométrico: Utilizado 
para compreender e comparar as anomalias geofísicas de resolução de aquisição mais abrangentes com 
dados geofísicos terrestre e susceptibilidade medida em afloramentos. 
 A 2° Etapa de campo, consistiu na descrição de afloramentos rochosos para a coleta de dados e 
registro de informações (73 no total). Posteriormente selecionaram-se 10 amostras de rochas ígneas (com 
ênfase na Fm. Hilário) com diferentes características texturais e mineralógicas para a confecção de 
lâminas petrográficas. Para a classificação dos diferentes tipos de rochas ígneas considerou-se as 
características macroscópicas e microscópicas de amostras e afloramentos. Adotou-se as normas de 
classificação segundo Streckeisen (1979). Para as demais litologias identificadas levou-se em 
consideração a descrição de afloramentos, de amostras de mão e análises macroscópicas em laboratório. 

Os afloramentos localizados em baixos topográficos ou próximos a drenagens apresentaram-se 
fortemente intemperizados e cobertos por solo e vegetação, diferentemente de afloramentos localizados 
em altos topográficos ou em área com vegetação rasteira, onde foi possível retirar amostras menos 
intemperizadas. Foram identificados arenitos, conglomerados, andesitos, andesitos intemperizados, 
basaltos, lamprófiros mistos e rochas metavulcanosedimentares, todas concordantes com as formações 
e litologias mapeadas e descritas anteriormente por CPRM (2007), Gastal et al., (2006) e Janikian et al., 
(2003) nas proximidades da área de estudo (Figura 2c). 

 

 
Figura 2 - Em a) Modelo Digital de Elevação com a localização de afloramentos descritos e das rochas utilizadas 
para confecção de lâminas petrográficas; b) Mapa de declividade; c) Mapa de geologia local. 

 

 
Figura 3 - Localização de estações de magnetometria aérea e terrestre, estação base magnetométrica e 
afloramentos que foram medidos a susceptibilidade magnética. 
 

Na 3° Etapa de aquisição geofísica foram realizadas as medidas no campo a partir dos perfis 
previamente selecionados de magnetometria aérea do local. Utilizaram-se 7 perfis de magnetometria 



aérea com espaçamento de 6,5 m entre pontos e em torno de 500 m entre perfis. Foram adquiridos, no 
total, 513 pontos magnetométricos adjacentes a um perfil de aeromagnetometria. Para a estação base, 
foram estipuladas leituras a cada 60 segundos sendo esta, localizada próxima ao levantamento terrestre 
(Figura 3). Posteriormente fez-se a medição da susceptibilidade magnética em afloramentos no campo e 
amostras de rochas (Figura 3). Após a etapa de campo, foram gerados histogramas para a representação 
de para cada grupo litológico considerando os mínimos e máximos de todos os afloramentos. Os 
procedimentos de processamentos de dados geofísicos e utilização de técnicas de filtragem e realce de 
anomalias geofísicas, bem como a correlação da geofísica aérea e terrestre com a susceptibilidade fazem 
parte das atividades futuras deste projeto. 
 

Atividades Futuras 

As atividades posteriores fazem parte da 3° e 4° etapa de desenvolvimento do projeto e consistem: 
i) Uso de técnicas de processamento de dados geofísicos para realçar as assinaturas magnéticas e obter 
conclusões sobre a qualidade de dados e a relação entre a resolução das anomalias quando comparados 
informações terrestres e aéreas; ii) Definição das zonas de susceptibilidade magnética a partir de dados 
aerogeofísicos e terrestres de magnetometria integrados com medidas de susceptibilidade magnética dos 
afloramentos; iii) Integração de dados geofísicos juntamente com informações litológicas e mineralógicas 
obtidas a partir da etapa de mapeamento geológico; iv) Conclusão do projeto relatando informações 
relevantes sobre a qualidade de informações geofísicas (resolução de anomalias e qualidade do sinal 
geofísico) e a relação destas com a influência do solo, vegetação, declividade e litologias associadas. 
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Introdução 
Formações-ferríferas associadas a um greenstone belt foram mapeadas nas proximidades do município 
de Almas – TO – durante a realização da etapa de campo referente ao trabalho final do curso de Geologia 
do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília. O município de Almas localiza-se sobre o bloco 
Almas-Dianópolis-Cavalcante, também conhecido como Terreno Almas (TA) para simplificação. Esse 
bloco é composto principalmente por rochas granito-greenstone (Dardenne & Schobbenhaus 2001) e 
configura-se como uma porção geologicamente agregada ao Cráton São Francisco, tendo funcionado 
como substrato sob o qual se depositaram as coberturas sedimentares da Faixa de Dobramentos Brasília. 
Todas as rochas no TA mostram evidência de metamorfismo na fácies anfibolito, interpretadas como 
resultado de eventos colisionais de idade paleoproterozoica, com retrometamorfismo na fácies xisto verde 
durante o evento brasiliano de idade neoproterozoica (Martins-Ferreira et al, 2020). 
A idade do TA foi amplamente investigada por diversos autores como Cruz, 2001, Cruz et al., 2003, Fuck 
et al, 2014, Sousa et al. 2016 e Martins-Ferreira et al, 2020 sendo as idades das rochas graníticas datadas 
do paleoproterozoico. O greenstone belt, que é o objeto de estudo desse trabalho, é formado pelo Grupo 
Riachão do Ouro (GRO) (Cruz & Kuyumjian 1998). O GRO é dividido em duas formações. A formação 
basal é chamada de Córrego do Paiol caracterizada por uma sequência meta-vulcânica composta por 
rochas máficas e ultramáficas. A formação topo desse grupo é chamada de Morro do Carneiro sendo 
composta por sericita filitos, conglomerados, quartzitos, formações-ferríferas, chert e rochas vulcânicas 
ácidas a intermediarias intercaladas com filitos carbonáticos. Segundo Martins-Ferreira et al 2020, a partir 
da datação de xenólitos da formação Morro do carneiro encontrados nas rochas graníticas e a datação 
de quartzitos da mesma formação coletadas in situ, a idade do xenólito é de 2211.39 ± 8.92 Ma e a idade 
do quartzito é de 2256 ± 18 Ma. Essas idades são muito próximas, sugerindo uma incorporação do 
xenólito logo após a diagênese. Esses dados sugerem que a formação morro do carneiro pertence a uma 
bacia orogênica relacionada ao arco magmático formado durante o período de colisão do TA (Figura 1). 

 
Figura 1 – a) Mapa da América do Sul salientando a Faixa de dobramentos Brasília. b) Mapa da Faixa de 
dobramentos Brasília com destaque a porção norte do TA. c) Mapa geológico em detalhe do greenstone estudado. 
O problema norteador de grande parte das pesquisas no TA envolve o entendimento das ocorrências de 
ouro (e.g. Kuyumjian et al 2012; Kwitko et al 1995; Cruz & Kuyumjian 1999; Cruz 2001; Ferrari & 



 

Choudhuri 2004; Martins-Ferreira 2015) e por isso nem sempre as formações-ferríferas foram 
sistematicamente caracterizadas. No entanto, não se sabe ao certo como essas rochas evoluíram 
petrologicamente com a deformação e o metamorfismo e qual a sua contribuição para o desenvolvimento 
do arcabouço tectônico do Terreno Almas. 

As formações-ferríferas vinculadas ao TA foram escolhidas com o objeto de estudo por apresentarem 
comportamento bastante peculiar frente ao campo de tensão regional. A hipótese desse projeto é que a 
formação-ferrífera no Greenstone Belt de Almas atua como um localizador dos processos metamórficos 
e deformacionais, funcionando como regiões de maior facilidade de escape de matéria e interação fluido-
rocha, considerado até então restrito, na maior parte, às zonas de cisalhamento regionais. Dessa forma, 
a proposta norteadora desse projeto é a caracterização sistemática das formações-ferríferas da Formação 
Morro do Carneiro. Essa caracterização, tanto química, quanto estrutural, é importante pois fornecerá 
mais dados indicativos de processos responsáveis pela evolução geoquímica e geotectônica do 
greenstone belt de Almas, entendimento esse diretamente correlacionado à melhor compreensão dos 
processos responsáveis pela configuração atual da Faixa Brasília. 
Fundamentação teórica 
A deformação tende a se distribuir de forma heterogênea em rochas submetidas a um campo de tensão 
regional. Essa localização da deformação se dá tanto em função das anisotropias regionais presentes na 
megaestrutura quanto em anisotropias microscópicas, em escala de grão. Regiões de descontinuidade 
regional tais como zonas de rompimento, contatos litológicos ou estruturais, etc. frequentemente 
acomodam os esforços mecânicos regionais através da alteração de forma dessas grandes estruturas. 
Já em microescala, essas descontinuidades são preferencialmente observadas nos contatos entre os 
grãos e nos planos cristalográficos dos minerais, sendo a deformação acomodada através, por exemplo, 
do deslizamento de planos cristalográficos ou da mudança da forma dos grãos e de suas bordas. Ainda 
que as escalas sejam diferentes, os processos de distribuição da deformação comportam-se de maneira 
similar tanto em macroescala quanto em microescala. No entanto, é comum, para terrenos 
polideformados, que a deformação desenvolva estruturas mais pronunciáveis preferencialmente em 
algumas litologias mais suscetíveis à deformação. Um cenário similar de distribuição heterogênea de 
feições deformadas pode ser observado, por exemplo, ao longo de toda região relativa à Faixa de 
Dobramentos Brasília, e por extensão ao longo do Bloco Almas-Dianópolis-Cavalcante. 
Em função da sua estruturação particular em bandas composicionais onde há alternância sucessiva de 
camadas ricas em óxidos de ferro e camadas ricas em quartzo, as formações-ferríferas também se 
mostram como rochas particularmente suscetíveis aos processos tectônicos, funcionando como 
verdadeiras zonas de concentração da deformação. Os princípios de particionamento da deformação em 
tectonitos poliminéralicos são já bastante estudados tanto no contexto do comportamento da litosfera, 
quanto em modelagem de sistemas (e.g. Lister & Williams 1983). A maioria das abordagens é de escala 
regional e evidencia, em maior ou menor intensidade, a influência do contraste de comportamento de 
rochas com a variação da resistência e forma dos minerais, bem como com a diferente geometria do 
campo de tensão. Da mesma forma, é notável que, ainda se considerando a deformação em escala 
litosférica, por exemplo em uma borda de placa, não é possível ignorar a influência da deformação 
localizada (e.g Kirby 1985). Trabalhos desenvolvidos em formações-ferríferas do Quadrilátero Ferrífero já 
mostraram o comportamento do campo de tensão regional atuando e sendo evidenciado pelo seu reflexo 
direto no desenvolvimento de estruturas tectônicas de média a larga escala nessa região (e.g. Ferreira et 
al. 2016; Ávila et al. 2015; Barbosa & Lagoeiro 2012; Lagoeiro & Barbosa 2010). 
Assim, as formações-ferríferas vinculadas ao Bloco Almas-Dianópolis-Cavalcante foram escolhidas como 
objeto de estudo por apresentarem comportamento bastante peculiar frente ao campo de tensão regional. 
A hipótese desse projeto é que a formação-ferrífera no Greenstone Belt de Almas atua como um 
localizador dos processos metamórficos e deformacionais, funcionando como regiões de maior facilidade 
de escape de matéria e interação fluido-rocha, considerado até então restrito, na maior parte, às zonas 
de cisalhamento regionais. Dessa forma, a proposta norteadora desse projeto é a caracterização 
sistemática das formações-ferríferas da Formação Morro do Carneiro. Essa caracterização, tanto química, 
quanto estrutural, é importante pois fornecerá mais dados indicativos de processos responsáveis pela 
evolução geoquímica e geotectônica do greenstone belt de Almas, entendimento esse diretamente 
correlacionado à melhor compreensão dos processos responsáveis pela configuração atual da Faixa 
Brasília. 
Objetivos 
O primeiro objetivo da pesquisa é o reconhecimento de diferentes tipos de formações-ferríferas, suas 
variações entre óxidos e demais silicatos. Embora sejam consideradas como um grupo, formações-
ferríferas silicáticas, carbonáticas, magnetíticas etc. carregam consigo diversas questões genéticas que 
podem ser comparadas com formações-ferríferas mundiais já classicamente estudadas. 



 

O segundo objetivo é a aquisição dos dados geoquímicos de rocha total das principais amostras dessas 
formações-ferríferas do greenstone belt de Almas para a identificação de padrões de elementos. Em 
seguida, esses resultados serão comparados àqueles classicamente obtidos e já publicados para 
formações-ferríferas de mesma idade no mundo e a expectativa é que seja possível observar quão 
semelhantes essas ocorrências são às demais já estudadas, sendo possível que se trace um paralelo às 
informações de evolução das principais formações-ferríferas mundiais e a formação-ferrífera do projeto. 
O terceiro objetivo é a descrição sistemática das microestruturas presentes nessas formações ferríferas. 
A mineralogia modal e a geoquímica das formações-ferríferas são informações importantes, no entanto é 
necessário o entendimento da dinâmica de evolução em escala de grão dessas rochas. Mecanismos de 
deformação cristalina e transformação de fases são amplamente conhecidos para os principais minerais 
presentes nessas rochas em variáveis condições geológicas. Por isso, um dos objetivos do projeto é 
caracterizar oticamente e cristalográficamente as microestruturas das formações-ferríferas do greenstone 

de Almas para que se tracem sistematicamente os processos responsáveis pela sua feição atual. 
Materiais e Métodos 
A área de amostragem coincide com a área utilizada durante o trabalho final do curso de Geologia do ano 
de 2016 (Figura 1). A amostragem já foi totalmente realizada, sendo feita parte no trabalho final de 
Graduação em 2016 e foi complementada em um campo posterior visando a compartimentação estrutural 
e uma distribuição regional satisfatória. 
As técnicas analíticas são: 1) análise petrográfica 2) análise geoquímica e 3) caracterização 
microestrutural e microtextural. 
1 – Análise petrográfica - Cada amostra coletada foi laminada. As lâminas foram descritas através de 
microscopia ótica e, eventualmente para casos especiais, microscopia eletrônica de varredura (MEV). A 
descrição ótica compreendeu principalmente a determinação da mineralogia modal das rochas. Talvez 
pela variabilidade mineral restrita, haja um menor número de trabalhos clássicos sobre petrografia de 
formações-ferríferas (e.g. Klein 2005; Beukes et al. 1989), embora seja essencial para o correto 
entendimento do sistema mineral. Além disso, a deformação progressiva e o metamorfismo regional são 
fatores atuantes na variação mineralógica dessas rochas. 
2 – Análise geoquímica - Uma réplica de cada amostra laminada foi enviada para preparo e análise de 
rocha total e elementos terras-raras no laboratório ALS Chemex (Vespasiano, MG). Em escala de grão, 
os elementos maiores dos silicatos (exceto o quartzo) foram determinados pelo uso de uma microssonda 
eletrônica JEOL JXA 8230, disponível no Laboratório de Microssonda & QEMSCAN do Instituto de 
Geociências da UnB. 
3 – Caracterização microtextural – As análises microestruturais foram, inicialmente, conduzidas com 
auxílio da microscopia ótica convencional e posteriormente caracterizadas texturalmente por EBSD. A 
preparação das amostras para determinação das texturas cristalográficas por EBSD foram feitas no 
Centro de Microscopia Eletrônica da UFPR. As análises de EBSD foram realizadas no laboratório de 
microscopia eletrônica do LAME-LACTEC. 
Resultados 
Geoquímica 
Foram selecionadas 15 amostras de diferentes porções do greenstone belt de almas, a fim de representar 

todas as variedades litológicas presentes. Os dados geoquímicos estão apresentados na tabela 1. 
Tabela 1 – Dados geoquímicos da formação-ferrífera de Almas. 

 
Análise Petrográfica 
Depois da etapa de campo foram selecionadas 26 amostras para a confecção de lâminas petrográficas e 
seções polidas para a descrição dos minerais opacos. Das 26 amostras 10 foram selecionadas para uma 
descrição da composição mais precisa, realizada pelo MEV com um sensor QUENSCAM acoplado. A 
figura 2 ilustra alguns exemplos do trabalho realizado. 



 

 
Figura 2 – a) Exemplos das lâminas petrográficas da formação-ferrífera de Almas. b) Fotomicrografias das lâminas 
petrográficas em Nicóis paralelos e cruzados. Exemplo de lâminas com deformação e sem deformação. c) Resultado 
analítico do QUENSCAM. Composição química de todos os minerais separados por diferentes cores.  
Caracterização Microtestrutural 
A caracterização Microestrutural se deu através do método do EBSD. Os dados gerados são 
representados através de mapas de fases, figuras de polo, figuras de polo inverso, histogramas que 
podem ser confeccionados a parir de vários parâmetros granulométricos e dados de orientação 
cristalográfica. Foram realizadas 16 seções de análise em diferentes amostras. A figura 3 ilustra os 
resultados da amostra MB-03. 

 
Figura 3 – a) Mapa de fases (Cores: Quartzo, amarelo; hematita, vermelho; magnetita, azul e goethita, verde). b) 
Figura de polo (quartzo, sistema hexagonal), figura de polo inverso (quartzo, sistema hexagonal), figura de polo 
(hematita, sistema cúbico), respectivamente. c) Histograma de misorientation angle distribution dos grãos de quartzo 
do mapa de fases em a). 
Discussões e Conclusões 
No contexto de estudo a formação-ferrífera é a litologia mais suscetível a deformação. Ela circunda Blocos 
TTG’s ( Tonalito, Trondhjemito, Granodiorito) que são reologicamente mais rígidos. Por ser mais 
deformável a formação-ferrífera de Almas funciona como uma unidade de localização da deformação. No 
entanto a deformação é bastante heterogênea o que se pode constatar pela variação da intensidade de 
deformação em diferentes amostras. Algumas amostras exibem textura cristalográficas fracas e 
microestruturas que indicam pouca deformação. Outras apresentam forte textura cristalográfica e 
microestruturas compatíveis com deformação de alta temperatura e tensão diferencial. Mesmo as 
amostras com pouca ou nenhuma deformação aparente, quando analisadas no EBSD mostram uma 
Orientação Cristalográfica Preferencial indicando um processo deformacional. 
O metamorfismo das formações-ferríferas é de difícil caracterização, uma vez que os óxidos de ferro e o 
quartzo ao serem expostos a diferentes temperaturas e pressões não variam sua paragênese mineral 
como na maioria das rochas silicáticas. Dessa forma as texturas cristalográficas e microestruturas de 
deformação e recristalização podem ser bons indicadores da temperatura do metamorfismo. Nas porções 
carbonáticas superiores do greenstone belt ocorre o aparecimento de anfibólio de cálcio, da série 
cumingtonita-grunerita, caracterizando um metamorfismo de fácies anfibolito. A orientação cristalográfica 
dos anfibólios é um ponto relevante a ser considerado pois essa análise permite identificar se a 
deformação teve seu ápice junto com o pico do metamorfismo regional. Além disso é importante salientar 
o resultado que a deformação junto com o metamorfismo provoca na (re)distribuição dos elementos 
químicos traços e terras raras nessas amostras. Há várias estruturas indicativas da atuação de processos 
de dissolução e repreciptiação dos óxidos de ferro. Dessa forma a análise geoquímica tem que ser 
integrada aos processos deformacionais e metamórficos, uma vez que o conteúdo de elementos químicos 
menores ou traços dos minerais pode ser modificado. Uma vez, portando, analisada as microestruturas 
e determinadas as texturas cristalográficas são analisados os dados geoquímicos a luz da história 
mecânica e térmica dos agregados que constituem as formações-ferríferas. 
Outro ponto importante a considerar é a contextualização das formações-ferríferas de Almas no que se 
refere a tectônica e metamorfismo regional. Não menos importante é fazer uma abordagem comparativa 



 

em termos de idade, estilo deformacional e metamórfico e geoquímico com as formações ferríferas 
brasileiras bem como de outras partes do mundo. 
Atividades Futuras 
Devido a pandemia do novo coronavírus vários processos planejados para o início de 2020 foram 
prejudicados. O principal foi a análise EBSD de 5 amostras. Esses dados são importantes para a 
composição do artigo científico. As amostras já estão prontas e espera-se que até outubro essas análises 
sejam realizadas, sendo esse o principal desafio do projeto. Com esses dados adquiridos teríamos as 
condições ideais para a confecção do artigo. 
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Introdução 
 A deformação na crosta é extremamente heterogênea e tende a se localizar ao longo de estruturas 
denominadas de zonas de cisalhamento (Fossen e Cavalcante. 2017). A origem destas estruturas está 
relacionada a processos de enfraquecimento crustal (ex. Mehl e Hirth, 2008), ocasionado pela atuação 
de diferentes mecanismos de deformação que levam ao strain softening (Burlini e Bruhn, 2005). Estudos 
de análise textural detalhada são, portanto, de suma importância para o entendimento de como a 
deformação é acomodada ao longo dessas estruturas, e, consequentemente, ao longo da litosfera. 
Estudos desta natureza são escassos no Brasil, especialmente em zonas de escala regional e de 
importante significado tectônico como a zona de cisalhamento Patos (ZCPa). Neste presente trabalho são 
investigados os mecanismos de deformação que permitiram a localização e acomodação da deformação 
em rochas quarto-feldspáticas ao longo da Zona de Cisalhamento Patos, com ênfase nas deformações 
de estado sólido pós-magmáticas. 

A Zona de Cisalhamento Patos (ZCPa) (Figura 1) é uma falha de rejeito direcional regional dextral 
de aproximadamente 600 Km de extensão e até 30 Km de espessura em seu segmento central (Viegas 
et al., 2013). Em seu segmento principal, ela separa o bloco norte, denominado Domínio Rio Grande do 
Norte (DRGN), constituído de rochas arqueadas a paleoproterozóicas que compõem o embasamento da 
Faixa Seridó, do bloco sul, que compreende rochas meso- a neoproterozóicas da Zona Transversal (Van 
Schmus et al., 1995). No contato com o bloco sul, a ZCPa é separada da faixa de baixo grau Cachoeirinha-
Salgueiro por uma faixa de milonitos a ultramilonitos de fácies xisto verde de 1 a 2 km de espessura 
(Vauchez et al., 1995). As principais unidades afetadas pela ZCPa correspondem ao embasamento 
gnáissico migmatítico arqueano-paleoproterozóico (Complexo Caicó e Granjeiro), faixas 
metassedimentares Neoproterozóicas (Faixa Seridó) além de diversos corpos plutônicos anatéticos 
sincinemáticos a orogenia Brasiliana (Figura 1). 
 

 
Figura 1 – Mapa simplificado da zona de cisalhamento Patos (modificado de Angelim et al., 2004). As estrelas 
vermelhas correspondem aos pontos de amostragem. 

 



 

Estado da Arte 
Informações acerca de como zonas de cisalhamento se desenvolvem ao longo da crosta são 

comumente registradas na forma de orientações cristalográficas preferenciais (OCPs), relações de 
misorientações entre os cristais e microestruturas que, quando integradas, revelam os mecanismos 
responsáveis pela acomodação da deformação na rocha. Tais informações podem ser obtidas por meio 
da técnica MEV-EBSD, que nas últimas duas décadas tem sido bastante utilizadas na aquisição de dados 
quantitativos cristalográficos e microestruturais de forma simples e rápida (Halfpenny et al., 2012). 

 Por outro lado, o acesso as condições de pressão e temperatura pode ser realizado a partir da 
técnica TitaniQ (titanium-in-quartz) (Wark e Watson, 2006), um termobarômetro que recentemente tem 
sido utilizado para aquisição de tais informações em milonitos quartzo-feldspáticos (e.x. Cavalcante et al., 
2014; Cross et al., 2015). A integração entre os mecanismos de deformação e as condições de pressão 
e temperatura em exemplos experimentais e naturais permitem a elaboração de leis de fluxo, que 
preditam o comportamento reológico das rochas durante a deformação (Tullis, 2002). 

Materiais e Métodos 
Para os propósitos deste trabalho foram coletadas 30 amostras orientadas em 21 pontos na ZCPa 

(Figura 1), dentre as quais 14 foram preparadas para análises de EBSD nesta primeira etapa. Na porção 
leste da área de estudo foram coletadas amostras representativas de diatexitos (PSZ-21) e 2 amostras 
de milonitos intermediários (PSZ-17 e PSZ-18). Na porção oeste da área, na região do duplex lavras de 
mangabeira foram coletadas amostras de augen gnaisse boudinado (LMD-12), paleossoma cisalhado 
(LMD-11), metatexitos milonitizados (LMD-01 e LMD-02), além de gnaisses milonitizados do complexo 
granjeiro (LMD-07A, B, C e D; LMD-09A) e dois tectonitos-L (LMD-09B e LMD-10). 

A preparação das seções delgadas para análise de EBSD foi realizada no Centro de Microscopia 
Eletrônica da UFPR, e consistiu em três estágios de polimento mecânico e um mecânico-químico. Para 
o polimento mecânico utilizou-se em cada uma pasta diamantada com partículas de tamanho 3, 1 e 0.25 
µm. As análises de EBSD foram conduzidas no Laboratório de Estruturas e Materiais do Instituto LACTEC 
(Curitiba, Brasil). Os dados de EBSD foram coletados utilizando a Microssonda Eletrônica de Varredura 
(MEV) FEG Mira3 LM equipado com um detector de elétrons retroespalhados OXFORD. O 
processamento dos dados foi realizado utilizando a plataforma MTEX toolbox para MATLAB. 
 
Resultados 

A área de estudo é marcada por uma diminuição progressiva na quantidade de material fundido 
de oeste, onde predominam diatexitos, para leste, na qual passam a coexistir ortognaisses, lentes 
graníticas e metatexitos. No núcleo do Duplex Lavras da Mangabeira predominam gnaisses milonitos sem 
evidência de fusão parcial.  Foliações magmáticas e tectônicas são subparalelas e possuem um alto 
ângulo de mergulho para norte ou sul. Lentes graníticas, veios pegmatíticos e de leucossoma 
frequentemente ocorrem boudinados ou formando estruturas do tipo pinch and swell. Patches de 
leucossomas também se encontram frequentemente cisalhados e formam bandas recristalizadas finas 
nos paleossoma milonitizados. Os milonitos e ultramilonitos, em geral, apresentam composição tonalítica 
a granítica, e a biotita e hornblenda constituem as fases máficas principais. A granulação varia desde 
muito grossa (nos augen gnaisses) a muito fina nas rochas ultramilonitizadas. A presença de dobras 
assimétricas intrafoliais, objetos de giro definidos por porfiroclastos e patches de leucossoma 
rotacionados e recristalizados, além da foliação milonítica subvertical e lineação de estiramento sub-
horizontal atestam a deformação transcorrente cisalhante dextral da ZCPa. 

O quartzo presente nos ribbons de milonitos e em agregados polifásicos granoblásticos 
apresentam microestruras típicas de deformação cristal-plástica, tais como extinção ondulante, bandas 
de deformação e ocasionalmente subgrãos e extinção do tipo xadrez. O quartzo nos ribbons presente nas 
amostras LMD-07B e C, LMD-09A e B, LMD-10 e ocasionalmente na LMD-01 apresentam bordas 
bastante lobadas e estruturas do tipo dissecação e left-over grains, além de uma granulação bastante 
variada (ribbons do tipo II). Por outro lado, os ribbons dos milonitos LMD-01, 02, 11 e PSZ-18 apresentam 
uma granulação fina, e por vezes definem uma foliação obliqua na rocha (ribbons do tipo I). 

O plagioclásio e feldspato potássico ocorrem como porfiroclastos em milonitos ou protomilonitos 
(LMD-02) e compõem agregados feldspáticos e quartzo-feldspáticos em ultramilonitos. Em todas as 
amostras foram observadas a presença de extinção ondulante e ocasionalmente geminação mecânica e 
kink bands. Os agregados feldspáticos das amostras LMD-07A, B e C, e LMD-10 mostram uma orientação 
preferencial de forma (OPFs), definida pelo alongamento de cristais euédricos tabulares. Nas amostras 
restantes, o feldspato apresenta formas anédricas, com bordas suturadas e ocasionalmente ocorre de 



 

forma intersticial. Microestruturas mimerquíticas e pertitas do tipo chama ocorrem de forma generalizada 
em quase todas as amostras. 

 

Figura 2 – Figuras de polo obtidas para quartzo, plagioclásio e feldspato potássico a partir das análises de EBSD. 

Orientações cristalográficas 
 Os ribbons de quartzo do tipo I são caracterizados por um máximo próximo ao eixo Y, com um 

leve espalhamento vertical sugerindo a ativação do sistema de deslizamento prisma -<a> e menor 

contribuição do romboedro-<a> (Figuras 2A, D). Os ribbons de quartzo do tipo II (FIGURAS 2B, C) 

apresentam padrões bastante variados formando guirlandas assimétricas do tipo II ou máximos únicos 

sugerindo a atuação consecutiva dos sistemas prisma-<a>, romboédrico-<a> e basal-<a>. O quartzo 

presente na matriz fina nas amostras LMD-11 e LMD-18 não apresentam uma textura cristalográfica, 

com os polos bastante dispersos. 

Em geral, as assimetrias das guirlandas e dos máximos corroboram com a cinemática dextral, mas 
as amostras dos tectonitos-L e LMD-12 sugerem uma cinemática sinistral, discordante do regional. 
 O feldspato presente nos agregados feldspáticos e quartzo-feldspáticos apresentam em geral uma 
textura moderada a forte (Figuras 2B, C). Os planos (001) e (011) do plagioclásio formam uma guirlanda 
singular simples perpendicular a OPF dos cristais, padrão similar mostrado pelos planos (001) e (100) do 
feldspato potássico. Os porfiroclastos (Figura 2A) apresentam uma textura cristalográfica moderada com 
OCPs que sugerem a ativação dos sistemas (001)[100] e (010)[001] no plagioclásio e feldspato potássico 



 

respectivamente. Já na matriz fina recristalizada (Figura 2D), embora tenham padrões de OCPs mais 
dispersos, os cristais de plagioclásio apresentam máximos próximos ao eixo z nos planos (011) e (10-1), 
enquanto o feldspato potássico apresenta máximos nos planos (100) e (010), sugerindo a atuação de 
sistemas de deslizamento. 
 
Misorientação entre os grãos 

Os histogramas de distribuição de ângulos de misorientação para o quartzo de ribbons do tipo I 
apresentam uma alta frequência relativa nos ângulos baixos de até 40° para misorientações correlatas e 
até 60° para não correlatas, na qual sugere a presença de subgrãos, e grãos vizinhos com orientações 
próximas. Este padrão também ocorre nos histogramas das amostras LMD-09B, LMD-10 e LMD-12, mas 
difere quanto a intensidade do pico em 60° da geminação dauphiné, bastante pronunciada nestes 
exemplares. O quartzo da amostra LMD-17 e presente no ribbon da amostra LMD-07B apresenta apenas 
um pico em torno de 60° associado a presença da geminação dauphiné. 

Os histogramas para o plagioclásio e feldspato potássico são similares. O padrão das amostras 
LMD-02, LMD-09B, LMD-10, LMD-12 e LMD-18 mostram uma sutil alta frequência relativa de ângulos 
baixos de até 65° e um padrão de misorientações não correlatas similar a curva de distribuição aleatória 
teórica, indicando a presença de subgrãos, mas possivelmente com ausência de grãos vizinhos com 
orientações próximas. Por outro lado, as amostras LMD-7B, LMD-17 apresentam distribuições de 
misorientações correlatas e não correlatas irregulares ou similares a curva de distribuição randômica 
teórica. Já a matriz fina da LMD-11 apresenta uma alta frequência relativa para ângulos baixos entre 10 
e 70° em misorientações correlatas. Os picos em torno de 180° são devido a presença de geminação. 
 
Discussões e Conclusões 

As microestruturas indicam que o quartzo presente em todas as amostras sofreu deformação 
cristal-plástica via fluência de deslocações, mas com diferentes tipos de recristalização. A presença de 
bordas extremamente lobadas, microestruturas de dissecação, pinning e left-over grains sugerem 
recristalização via migração de borda de grãos nos ribbons do tipo II. A forte OCP juntamente com o 
tamanho fino dos grãos e a alta frequência relativa de ângulos baixos nos histogramas sugerem que o 
quartzo presente nos ribbons do tipo II sofreu recristalização via rotação de subgrãos. Recristalização via 
bulging parece ter afetado o quartzo nas amostras LMD-10, LMD-17 e LMD-12, evidenciado pela 
presença de bordas serrilhadas, grãos finos nas bordas entre os grãos e uma alta frequência nos ângulos 
baixos entre pontos correlatos. Tais características são presentes nos porfiroclastos de feldspato nas 
amostras LMD-02 e LMD-01. 
 A presença de OCPs acentuados sem relação direta com a cinemática da rocha, ausência de 
microestruturas típicas de deformação cristal-plástica e OPF nos cristais de feldspato nos agregados 
feldspáticos e quartzo-feldspáticos são indicativos de fluência por dissolução e precipitação que podem 
gerar OCPs. Além disso, processos como reações de amolecimento (mimerquitização dos porfiroclastos) 
e precipitação de cristais em fraturas nos porfiroclastos sugerem que fluidos tiveram papel importante 
durante a deformação de mais baixa temperatura. A presença de orientações cristalográficas 
preferenciais em cristais de feldspato nas matrizes finas recristalizadas, além de presença de subgrãos 
sugerem a atuação de deslizamento de borda de grãos assistido por fluência de deslocações. Já as 
amostras LMD-12 e LMD-17 não parecem ter acumulado grandes quantidades de deformação cisalhante. 
Apenas a biotita parece ter exercido um papel importante acomodando a deformação inicial da rocha 
definindo a foliação milonítica e apresentando uma OCP. 
 Conclui-se, portanto, que os dados apresentados apontam uma deformação extremamente 
heterogênea, particionada em diferentes domínios microestruturais e acomodada por diferentes 
mecanismos de deformação. 
 
Atividades Futuras 

As atividades futuras envolvem a preparação e as análises das amostras LMD-01; LMD-07A, C e 
D; LMD-09A; e LMD-21, além do detalhamento em microzonas de cisalhamento e onde há processos de 
mistura de fases. Estão previstas análises de MEV-EDS afim de quantificar o tamanho de grão das fases 
feldspáticas e das matrizes compostas de cristais recristalizados de granulação muito fina. Esta técnica 
também auxiliará na observação de intercrescimentos e na diferenciação composicional principalmente 
nos feldspatos. Também estão previstas análises de TitaniQ, afim de estimar as condições de 
temperatura e pressão na qual ocorreu a deformação cisalhante. Tais informações serão correlacionadas 
com as microestruturas e texturas cristalográficas descritas. 
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Introdução 
 
O estudo de carbonatos travertinos ganhou novo significado econômico quando no ano 2006, foram 
descobertas reservas gigantescas de hidrocarbonetos na seção Aptiana da Bacia de Santos (conhecida 
como seção Pré-Sal), no sudeste do Brasil (Figura 1). Tratam-se dos reservatórios carbonáticos não-
convencionais da Formação Barra Velha descritos por Wright & Barnett (2015) como carbonatos 
precipitados em ambiente lacustre alcalino, semelhantes aos encontrados no Rifte do Leste Africano. 
Gomes et al. (2020) propuseram uma nova classificação de fácies baseada nas variações climáticas, no 
nível de base e na química desse do lago, enquanto de Farias et al. (2019) defende o modelo de uma 
bacia evaporítica para explicar esses depósitos. Della Porta et al. (2017) não excluíram a possibilidade 
da presença de travertinos hidrotermais em meio a esses reservatórios já que alguns poços perfurados 
no Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos (PPSBS) perfuraram e amostraram em alguns intervalos fácies 
semelhantes às descritas em sistemas travertínicos.  

 

Figura 1 - Localização da Bacia de Santos, com destaque para o Alto Externo (polígono 
hachurado) com a localização do poço SB-1 (Modificado de ANP, 2019 e Melo Garcia et al., 
2012). 

 

 



 

 

Uma das características marcantes destas rochas é seu distinto sistema poroso. A semelhança 
macroscópica observada entre os tipos porosos descritos em afloramentos de carbonatos travertinos em 
diversas regiões do mundo, e aqueles observados nas rochas testemunhadas no Pré-Sal, motivaram a 
Petrobras a buscar análogos que pudessem auxiliar na compreensão da gênese e do contexto 
paleoambiental em que foram depositadas essas rochas reservatórios. 

Um dos possíveis análogos para os carbonatos travertinos do Pré-Sal são os clássicos travertinos da 
região de Pamukkale, na Turquia. Nessa área, a Petrobras, em convênio com a Universidade de 
Pamukkale e a Universidade de Leuven da Bélgica, realizou a perfuração de 3 poços em 2011. 

As fontes termais de Pamukkale, na Turquia, constituem uma das ocorrências de travertinos mais 
estudadas do mundo, com dezenas de artigos publicados nas últimas décadas sobre os aspectos 
regionais tectônicos e acerca das atividades hidrotermais, hidrogeológicas e hidrogeoquímicas da área. 
O Campo Geotermal de Pamukkale (PGF) é um dentre dezenas que ocorrem numa depressão de direção 
NW-SE de 70 km de comprimento por 50 km de largura conhecida como Bacia do Denizli (Figura 2). Essa 
é uma das bacias extensionais localizadas numa região denominada de Província Extensional da Anatólia 
Oeste.  

Embora também esteja em um contexto extensional, a Bacia de Santos localizada na região sudeste do 
Brasil, evoluiu de uma bacia do tipo rifte para uma margem passiva e ocupa hoje cerca de 350.000 km2. 
Sua origem e evolução estão associadas ao processo de ruptura do Gondwana Ocidental e consequente 
abertura do Oceano Atlântico Sul, iniciado no Cretáceo (Moreira et al., 2007). 

O objetivo deste estudo é compreender as semelhanças e diferenças no ambiente deposicional e 
qualidade dos reservatórios dos carbonatos travertinos quaternários da Turquia, e das rochas aptianas 
descritas nos testemunhos do PPSBS. O objetivo visa a responder a seguinte pergunta: Os carbonatos 
travertinos da Turquia podem ser utilizados, pelo menos parcialmente, como análogos? 

 

 
 

Figura 2 - Localização da Bacia do Denizli, na Turquia. A estrela em branco na figura da esquerda indica a 
área de estudo onde estão localizados os 3 poços testemunhados (Modificado de Rausch et al., 2019) 

 
 
Estado da Arte 
 
Inicialmente explorado no Ocidente como a rocha preferida dos arquitetos romanos da Antiguidade, 
existem pedreiras de travertinos ao redor da cidade de Roma que estão em operação continua há mais 
de 2.000 anos (Pentecost, 2005). Embora seja utilizado até os dias de hoje na construção civil, o estudo 
de carbonatos travertinos, juntamente com o de outros carbonatos continentais ganharam novo 
significado nas últimas décadas, principalmente sob o ponto de vista científico. Talvez, o mais impactante 
seja a descoberta de que tufas e travertinos podem ser utilizados como indicadores de mudanças 



 

 

climáticas e revelar informações importantes sobre paleoambiente e paleoclima das regiões onde 
ocorrem. 

A ocorrência de carbonatos travertinos está quase sempre associada à uma fonte hidrotermal, geralmente 
um substrato falhado e fraturado que permita a circulação e ascensão de fluidos até a superfície, onde 
carbonato é precipitado (Ford & Pedley, 1996). A relação entre travertinos e tectônica é tão próxima que 
Hancock et al. (1999) recomendaram o uso do termo ‘‘travitonics’’ para enfatizar a importância desse tipo 
de depósito como ferramenta para estudos de neotectônica, associando esses depósitos a estudos de 
predição e simulação de terremotos e propagação de falhas e fraturas. 

Ainda não existe na literatura uma definição consensual sobre o termo ‘‘travertino’’. Discussões sobre a 
definição desse tipo de depósito carbonático, bem como classificações morfológicas, faciológicas, 
ambientais e discussões sobre a influência ou participação de bactérias no processo de deposição têm 
gerado inúmeras controvérsias até os dias de hoje. Por essa razão inúmeras definições e classificações 
foram propostas nas últimas décadas. Algumas enfatizam a temperatura da água, enquanto outras 
apontam como fatores preponderantes o ciclo hidrogeológico, a participação de bactérias no processo, a 
química da água, mudanças climáticas ou até mesmo a taxa de evaporação (Chafetz & Folk, 1984; Guo 
& Riding, 1998; Pentecost, 2005). 

Para este estudo adotou-se o trabalho de Guo & Riding (1998) que define  travertinos como carbonatos 
continentais formados onde águas quentes subterrâneas, enriquecidas em cálcio e bicarbonato, emergem 
de fontes termais. O degassing, que é a perda de CO2, resulta na rápida precipitação de depósitos 
carbonáticos (travertinos) restritos e internamente complexos. 

 
 
Material e Métodos 
 
Para compreender as semelhanças e diferenças no ambiente deposicional e na qualidade dos 
reservatórios entre os travertinos quaternários da Turquia e as rochas aptianas descritas nos testemunhos 
do PPSBS estão sendo utilizadas amostras de rochas provenientes de testemunhos de poços de ambas 
áreas de estudo. Na Bacia do Denizli estão disponíveis 3 testemunhos amostrados em pedreiras da 
Turquia (com 40m de extensão cada). Na área do PPSBS, será utilizado um poço denominado SB-1 que 
testemunhou um intervalo de aproximadamente 30m com rocha reservatório semelhante as fácies 
encontradas em depósitos de travertinos. 

Para as duas áreas estão sendo realizadas descrições macroscópicas e análises petrográficas para 
caracterizar as relações texturais, estruturais, composicionais, tipos de porosidade e evolução 
diagenética.  

A difratometria de raios-x será utilizada juntamente com a petrografia para auxiliar na identificação 
mineralógica e na caracterização paragenética dos carbonatos travertinos. Além disso, serão realizadas 
análises de fluorescência de raios-x e espectometria de massa (carbono e oxigênio) para auxiliar na 
caracterização paleoambiental e paleoclimática das duas áreas de estudo. 

 

 
Resultados e discussões preliminares 
 
 
Petrologia – Para área da Turquia foram identificadas as seguintes fácies: calcário peloidal micrítico, 
calcário granular bioclástico, caliche, brechas intraclásticas, arenitos e conglomerados de origem não 
carbonática, sendo que as duas primeiras correspondem às fácies dominantes. Para as rochas do 
testemunho do pré-sal foram identificadas até o momento as fácies calcário grumoso, calcário grumoso 
arborescente, calcário grumoso esferulítico, calcário peloidal micrítico, calcário arborescente e grainstone.  
 
Isótopos – Ao total foram realizadas 102 análises de isótopos de Carbono e Oxigênio nos testemunhos 
da Turquia, comtemplando todas as fácies descritas nos 3 testemunhos. Para δ18O os valores variaram 
entre -9‰ e -6‰ VPDB, enquanto que os valores para δ13C variaram entre -2‰ e +2‰ VPDB. Para as 

amostras do Pré-Sal a variação no δ18O ficou entre -4‰ e +2‰ VPDB, e os valores para δ13C variaram 

entre -20‰ e +2‰ VPDB (Figura 3). 

 



 

 

O predomínio das fácies peloidal micrítica e granular bioclástica nas rochas descritas da Turquia, sempre 
com a presença de porosidade do tipo móldica associada a carapaças de gastrópodes que podem atingir 
até 2 cm de comprimento, ostracodes e fitoporosidade mostram indícios de que essas rochas tenham 
sido depositadas em um ambiente distal, afastado o suficiente da fonte hidrotermal (vent), e com 
condições compatíveis com a vida destes animais e plantas. A ausência de crostas cristalinas nos 
testemunhos, bem como o aspecto majoritariamente maciço e mais raramente sub-horizontal destas 
rochas também corrobora para um paleoambiente distal já que a presença das crostas cristalinas de 
calcita estaria mais associada à fluxos de água mais rápidos e sua consequente desgaseificação 
geralmente em ambientes de declives íngremes (maiores de 40º), mas próximas aos vents. As rochas 
dos testemunhos da Turquia devem, portando estar mais próximas de um ambiente pantanoso ou de 

planícies aluviais. Os valores de δ18O para Turquia entre -9‰ e -6‰ VPDB, devem estar próximos ao 

δ18O da água da chuva da região, indicando a possível origem meteórica do fluído carreador de CO2, ou 
ainda a mistura do fluido carreador original com água da chuva. 
 

 
Figura 3 -  Gráfico δ18O - δ13C. Amostras da área de estudo da Turquia em tons de azul (Çynkaya, Faber e 
Simersan); poço SB-1 da Bacia de Santos em amarelo; comparadas com travertinos de diversas regiões do mundo. 
 

 
Os dados dos carbonatos do Pré-Sal indicam claramente uma bimodalidade nos resultados do δ13C 
(Figura 3, triângulos amarelos). Os valores mais negativos de δ13C encontram-se na porção superior mais 
fraturada do testemunho, ainda não descrita. Os valores de δ18O que variam entre -4‰ e +2‰ VPDB 

correspondem a rochas com fácies de travertinos mais clássicas, como as crostas calcíticas cristalinas e 
calcários grumosos que são observados na porção basal do testemunho, e que diferem da assinatura 
isotópica evaporítica proposta por Farias et al. (2019) para os carbonatos do Pré-Sal. Tanto os valores de 
δ13C quanto de δ18O para os dados da Bacia de Santos podem representar muitos processos sobrepostos 
e fluidos carreadores de diversas fases diagenéticas e ainda carecem de aprofundamento nos estudos.  
 
 
Atividades Futuras 
 
Com a continuidade do estudo espera-se identificar a origem do fluido formador dos depósitos das duas 
bacias, e por sua vez inferir os processos geradores, o paleoambiente durante a precipitação dessas 
rochas, e estabelecer as semelhanças e diferenças entre os depósitos travertínicos da Bacia do Denizli e 
da Bacia de Santos. Como atividades futuras estão previstas a descrição de aproximadamente mais 55 
metros de testemunho da Bacia de Santos, juntamente com a suas respectivas lâminas petrográficas, 
bem como a consolidação de todos os dados adquiridos para as duas áreas de estudo. 



 

 

 
Está prevista também a publicação de pelo menos um artigo, visando apresentar os resultados e as 
discussões geradas a partir deste projeto de mestrado.  
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Introdução  
 

A importância das rochas carbonáticas como reservatórios de petróleo é reconhecida quando se 
observa que cerca de 50% do óleo produzido atualmente tem essas rochas como armazenadoras (Yang 
et al. 2019). Devido às descobertas de hidrocarbonetos feitas pela PETROBRAS S.A. em rochas carbo-
náticas nas bacias marginais do Sul e Sudeste do Brasil, o estudo e caracterização dessas rochas são 
cada vez mais necessários para o entendimento evolutivo destes sistemas. 

Dada à dificuldade de acesso direto, e como estes reservatórios caracterizam-se por grande 
heterogeneidade em relação à porosidade e permeabilidade, é necessário o estudo de áreas análogas 
de reservatórios, como a Mina Rio Bonito (MRB) localizada no município de Campo Largo-PR (Figura 1). 
A área é dividida, por questões de cronologia exploratória, em Cava Antiga e Cava Nova (área alvo da 
pesquisa) e apresenta estudos anteriores que abordam processos de dolomitização, isótopos de C & O, 
inclusões fluidas, modificação de porosidade e caracterização de tipos texturais de carbonatos, viabili-
zando novos estudos complementares (Camargo 2019; Ferreira 2019; Pinto-Coelho et al. 2019). Ainda 
pouco compreendidos, os processos de dolomitização são influenciadores diretos na geração, modifica-
ção e redução de espaços porosos em rochas carbonáticas, sendo, portanto, alvo de grande interesse da 
indústria do petróleo. 

 

 
Figura 1. Geologia regional da área de estudo. (A) Província Mantiqueira (B) Cinturão Ribeira, porção central da 
Província Mantiqueira, localizado na porção leste do Estado do Paraná, Brasil. Retângulo branco indica a região 
que a MRB está inserida. (C) Retângulo da Figura B, localização da área de estudo, com destaque para a Formação 
Água Clara (azul) e MRB na porção sul da Formação Água Clara (martelos cruzados). Dados geotectônicos 
baseados em Campanha et al. (2008). Fonte: Adaptado de Pinto-Coelho et al. (2019). 



 

A área está inserida na porção central da Província Mantiqueira, com mais de 3.000km2 de ex-
tensão e desenvolvida durante o ciclo Brasiliano (1000-500Ma). Em sua porção central ocorre o Cinturão 
Ribeira, Paleo a Neoproterozoico com gnaisses migmatíticos, sequências metavulcanossedimentares e 
granitoides (Fiori 1990; Heilbron et al. 2004; Campanha et al. 2008; Passarelli et al. 2011). No leste do 
Estado do Paraná, ocorre a Formação Água Clara, com rochas carbonáticas meso a neoproterozoicas 
dolomitizadas, constituindo sequência metavulcanossedimentar com trend NE-SW, com mármores, me-
tamarga, mica xistos, anfibólio xistos, quartzitos e, subordinadamente, brecha dolomítica, metachert, me-
tabásicas e meta-tufos básicos a intermediários (Fiori 1990; Heilbron et al. 2004; Passarelli et al. 2011). 
Com forte influência das zonas de cisalhamento Lancinha e Morro Agudo, além de intenso magmatismo 
(630-590Ma), como o plúton Passa Três e o batólito Três Córregos, a região de estudo passou por diver-
sas fases que afetaram diretamente a geração de carbonatos na MRB (Prazeres Filho et al. 2003).   

Com o desenvolvimento de novas tecnologias, estes estudos atualmente podem ser feitos a par-
tir de técnicas hiperespectrais, propiciando métodos inovadores e incorporados a modelos digitais de 
afloramentos. Essas técnicas, quando aplicadas ao estudo de rochas carbonáticas dolomitizadas, tem 
como objetivo identificar, em escala de afloramento, as regiões dolomitizadas (Figura 2). Assim, pretende-
se estabelecer relações entre parâmetros químico-minerais e estruturais, em escala de afloramento, para 
rochas carbonáticas da Cava Nova da MRB. Objetivos específicos consistem na caracterização textural 
dos carbonatos, com definição de assinatura geoquímica detalhada e influências de fluidos magmáticos 
(graníticos ou básicos) na geração dos carbonatos.  
 
Estado da Arte  
 
 Imagens hiperespectrais combinadas com sensores que utilizam a técnica LIDAR (Light Detection 
and Ranging) podem proporcionar métodos inovadores quando incorporados a Modelos Digitais de 
Afloramentos (MDAs) para estudos de rochas carbonáticas dolomitizadas, brechadas e fraturadas. 
Enquanto imagens convencionais registram o visível com três bandas discretas (red, green, blue - RGB), 
imageadores hiperespectrais medem centenas de bandas em uma amostragem quase contínua do 
espectro eletromagnético, distinguindo carbonatos e silicatos pela absorção entre os intervalos de 
comprimentos de onda de 2,5 a 2,55µm e 2,3 a 2,35µm, respectivamente (Kurz et al. 2012). 
 A aquisição de imagens a partir de sensores hiperespectrais é relativamente recente e ainda há 
pouca aplicação nas Geociências. Porém, trabalhos recentes (Kurz et al. 2012) realizaram leituras 
hiperespectrais, em escala de afloramento, em rochas carbonáticas com processos de dolomitização 
hidrotermal e permitiram o reconhecimento de tipos de dolomita, cavidades hidrotermais e assinaturas 
químicas associadas a ferro, manganês, matéria orgânica, argila e água subterrânea, mostrando o 
potencial da técnica (Figura 2). 

Os primeiros trabalhos na MRB (Gallina 2005; Pinto-Coelho 2007; Lopes 2009) tiveram como foco, 
o estudo aplicado à produção de cimento observando variações nos teores de MgO, com uma 
caracterização inicial de tipos de carbonatos. Processos de dolomitização e caracterização textural destes 
carbonatos foram melhor abordados em trabalhos recentes (Camargo 2019; Ferreira 2019; Pinto-Coelho 
et al. 2019) também através do uso de novas técnicas analíticas como isótopos de C&O, inclusões fluidas, 
catodoluminescência, microCT e DRX. Porém, ainda não foram estudados minerais traçadores da 
dolomitização, como quartzo, apatita e fluorita, identificados na MRB, além de uma caracterização 
química de detalhe dos tipos texturais de carbonatos e suas relações com os processos de dolomitização, 
permitindo uma melhor reconstrução dos processos atuantes na região.  

A dolomitização é uma questão complexa, tratada como um “problema” há séculos (McKenzie 
1991). Além disso, dada a variedade de ambientes em que processos dolomitizantes são identificados, 
muitos autores focam seus estudos em ambientes mais específicos, como o hidrotermal, para tentar 
elucidar este processo de substituição (Yang et al. 2019). Apesar de amplamente estudada no Paleozoico 
e Mesozoico (Nader et al. 2004; Jacquemyn et al. 2014; Yang et al. 2019; entre outros), principalmente 
em contexto sedimentar e associada a depósitos metálicos tipo Mississippi Valley, estudos sobre 
dolomitização hidrotermal proterozoica ou em contexto metamórfico, ainda são escassos na literatura. 
Assim, o estudo químico de detalhe das rochas carbonáticas da MRB, aliado a dados hiperespectrais, 
podem proporcionar novos métodos de abordagem em rochas carbonáticas e contribuir para o 
entendimento da dolomitização.  
 



 

 

 
Figura 2. Face principal da Mina Pozalgua na Espanha. (A) Fotografia do afloramento. (B) Imageamento 

hiperespectral falsa-cor. (C) Fração de ruído mínimo (MNF) da imagem hiperespectral. Fonte: Kurz et al. (2012) 

 
Material e Métodos 
  

Inicialmente será feita revisão bibliográfica a respeito do tema. Posteriormente será realizado o 
mapeamento geológico, em veículo próprio, para aquisição de amostras georreferenciadas na Cava Nova 
da MRB; bússola de geólogo e GPS serão cedidos pelo Departamento de Geologia - DEGEOL (UFPR). 
A confecção das lâminas petrográficas e análises de microssonda eletrônica serão feitas em parceria com 
a Universidade Federal do Pará (UFPA). A análise de microssonda tem como objetivo identificar a 
presença de elementos indicadores de fluidos tardi a pós-magmáticos do granito Passa Três (Au, Ag e 
Cu), além de CaO, MgO, FeO, MnO, BaO, F e Cl. A descrição petrográfica microscópica será realizada 
no Laboratório de Pesquisa em Microscopia - LAPEM (UFPR) para definir os tipos texturais de carbonatos; 
análises por difratometria de raios X serão realizadas no Instituto Lactec (UFPR) e será feito o tratamento 
através do método de Rietveld. Por fim, os dados hiperespectrais serão adquiridos e tratados em parceria 
com o Laboratório Avançado de Visualização 3D e Geoinformática - MosisLab da Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos (UNISINOS) para identificação de processos dolomitizantes e magmáticos, em escala 
de afloramento, em rochas carbonáticas.  
 
 

   



 

Viabilidade do projeto  
 

As etapas de campo para coleta de amostras e mapeamento serão viabilizadas por meio da 
UNISINOS, em projetos de cooperação já existentes entre a Universidade e PETROBRAS. Confecção de 
seções petrográficas e análise por microssonda eletrônica serão realizadas em parceria entre UFPA e 
PETROBRAS, enquanto análises de difratometria de raios X serão feitas em parceria entre o Instituto 
Lactec (UFPR) e o Departamento de Geologia, ambos da UFPR. A equipe do MosisLab (UNISINOS) já 
adquiriu o equipamento de análise hiperespectral, sendo necessário apenas o levantamento de campo 
que será viabilizado com recursos dessa Universidade, oriundos de convênio com a PETROBRAS.  

 
Resultados esperados 
 

Os resultados esperados são: (I) Definição de procedimentos metodológicos para estabelecer 
correlações entre propriedades químico-minerais e mecânicas de rochas carbonáticas com dados 
hiperespectrais em escala de afloramento; (II) Mapa geológico de detalhe da Cava Nova da Mina Rio 
Bonito; (III) Caracterização em detalhe dos tipos texturais de carbonatos e minerais traçadores de 
dolomitização; e (IV) Avaliar a contribuição de fluidos tardi a pós-magmáticos do Granito Passa Três e 
dos fluidos magmáticos básicos de rochas do Grupo Serra Geral, nos processos de geração de 
carbonatos. 
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Introdução  

A relação entre a química das rochas do Grupo Serra Geral e a água subterrânea tem sido 
estudada por diversos autores (Gastmans et al. 2016, Athayde 2013, Athayde 2008, etc.). Contudo, são 
poucas as abordagens que consideram as diferenças composicionais do Sistema Aquífero Serra Geral 
(SASG). Licht (2018) apresenta uma nova proposta de subdivisão geoquímica do SASG, detalhada em 
no mapeamento geológico por Licht & Arioli (2018), onde constam informações robustas sobre a 
litogeoquímica das unidades litoestratigráficas do Grupo Serra Geral, divididas em Subgrupo Serra Geral 
Sul e Centro-Norte.  

A área da Bacia Paraná 3 (BP3) é contemplada com uma base de dados abrangente da 
composição química das rochas em superfície e em profundidade, bem como análises hidroquímica 
superficiais e subterrâneas. Além disso, essa região apresenta uma extensa área de afloramento das 
duas unidades litoestratigráficas principais do Subgrupo Serra Geral Centro-Norte, de composições 
bastante distintas. Com estas características, supõe-se que a composição química destas unidades tenha 
influência sobre a hidroquímica na área da BP3. Cabe destacar as altas concentrações de flúor (até 1.150 
ppm) nas rochas da Formação Pitanga, e teores altos em fluoreto (>5 mgL-1) em amostras de águas 
subterrâneas na região. 

Para avaliar a qualidade e obter uma melhor gestão dos recursos hídricos, é importante conhecer 
as propriedades químicas das rochas e das águas, estabelecendo relações entre os dois meios 
(UNESCO, OMS & UNEP 1996). Portando, pretende-se contribuir para a discussão acerca do quimismo 
das águas do SASG na BP3, analisando se há diferenças nos padrões hidroquímicos em uma região com 
tal heterogeneidade litogeoquímica. A Figura 1 apresenta a região da área de estudo. 

 
 

Figura 1 – Localização da BP3 no estado do Paraná. Base cartográfica: IBGE (2017) e IAT (2019) Mapa geológico: 
Adaptado de Licht & Arioli (2018).  
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De acordo com Licht & Arioli (2018), o Subgrupo Serra Geral Sul ocorre na porção Sul-sudeste do 

estado do Paraná, e seus derrames são basaltos e riolitos, com uma área de 10.620 km2.  O restante do 
Terceiro Planalto paranaense é ocupado por rochas do Subgrupo Serra Geral Centro-Norte, representada 
derrames de basaltos e andesibasaltos, de riodacitos porfiríticos e riolitos. Sobre elas se assentam os 
conglomerados e arenitos dos grupos Caiuá e Bauru. A área corresponde a 115.775 km2, incluindo a 
região coberta pelas rochas sedimentares dos grupos Caiuá e Bauru. Na área da BP3, ocorrem as 
Formações Pitanga e Paranapanema, incluídas no Subgrupo Serra Geral Centro-Norte. 

A Formação Pitanga possui derrames de lavas básicas faneríticas e hipohialinas, com 
predominância do tipo geoquímico 4 (baixos Si e Zr, altos Ti e P), assim como frequentes depósitos 
vulcanoclásticos associados. Também contempla derrames de rochas ácidas, que ocorrem em 
Guarapuava, Salto do Apucaraninha e Jacarezinho. A unidade ocorre na base do Subgrupo Serra Geral 
Centro-Norte. Alguns derrames básicos da Formação Pitanga, hipohialinos, são agrupados nos Membros 
Três Pinheiros, Assaí e Santa Amélia. Já as lavas ácidas, são atribuídas aos membros Guarapuava, 
Santo do Apucaraninha e Ourinhos (Licht & Arioli 2018). 

Licht & Arioli (2018) apresentam a Formação Paranapanema (baixos Si, Zr, Ti e P) composta por 
derrames basálticos, com ocorrência de pegmatitos básicos, raros depósitos vulcanoclásticos, com 
frequência decrescente da base para o topo. Esta unidade configura o topo do Subgrupo Serra Geral 
Centro-Norte. Apresenta os membros Salto do Lontra e Santa Amélia, formados por rochas básicas, 
ocorrendo pegmatitos básicos e poucos depósitos vulcanoclásticos. Assim como a Fm. Pitanga, a maior 
parte da Formação Paranapanema encontra-se indivisa.  

As principais diferenças composicionais das unidades descritas, que podem influenciar as águas 
subterrâneas, correspondem aos teores de SiO2, Na2O, K2O, P2O5, Ba, F, mais elevados na Formação 
Pitanga, assim como os teores em Fe2O3, MnO, MgO, CaO, mais altos na Formação Paranapanema 
(Gomes et al. 2018). Na BP3, as unidades descritas configuram o ambiente do SASG, que abastece 
grande parte dos municípios do Paraná (MMA 2015). Sua vazão mediana é de cerca de 9 m3h-1 na BP3, 
atribuindo à bacia classificação dois em produtividade (produção alta, com importância regional). 

O SASG é compartimentado por estruturas de resfriamento vulcânico e tectônicas, relacionados a 
eventos de deformação aos quais a Bacia do Paraná foi submetida (Athayde et al. 2012).  De acordo com 
Athayde (2008), a circulação e armazenamento das águas no aquífero dá-se principalmente por estas 
fraturas, sub-horizontais e verticais. Brechas associadas aos depósitos vulcanoclásticos da Formação 
Pitanga também podem contribuir com o aumento da permeabilidade, conforme geralmente ocorre nestes 
litotipos (Custodio 2003). Considerado como aquífero livre, o contorno do nível estático do SASG 
acompanha, em geral, a topografia do terreno (Athayde et al. 2012). Sua principal forma de recarga ocorre 
por meio de água pluvial, com destaque para as áreas com manto de alteração bem desenvolvido, onde 
o relevo é plano ou pouco acidentado e há considerável cobertura vegetal (PBP3 2014). O fluxo 
subterrâneo em escala regional (abrangência do SASG no estado do Paraná) ocorre de leste para oeste, 
com sentido às áreas de descarga situadas no oeste e noroeste paranaense. Sua principal área de 
descarga regional é o rio Paraná, seguido pelo rio Paranapanema (Athayde et al. 2012). 

Em sua hidroquímica, é observada uma correlação entre a profundidade da entrada de água nos 
poços e o aumento em teores de sódio, sólidos totais dissolvidos e pH. Quanto maior a profundidade, 
maior a concentração destes parâmetros, o que pode ser explicado pela maior interação com as rochas 
(Athayde & Athayde 2015). Os teores de Na+, SO4

2-, F- e pH são mais elevados para a região da BP3 
(compartimento hidroestrutural Foz do Iguaçu), em relação a demais compartimentos (Athayde 2013). 
Além disso, as concentrações de Ca2+, Mg2+, K+, Cl-, NO3

- e PO4
3- são mais baixas relativamente às 

medianas calculadas para a área de todo o SASG. De acordo com Bittencourt et al. (2003), a dissolução 
de minerais primários dos basaltos e equilíbrio com minerais secundários, além de misturas com águas 
de aquíferos sotopostos são os principais condicionantes do quimismo das águas do SASG.  
 
Estado da Arte  

A composição química das águas tem forte dependência dos minerais dissolvidos por ela. Esta 
composição é sempre modificada por processos de sorção e troca iônica, reações ácido-base e de 
oxirredução, precipitação de compostos durante concentração de evaporitos, misturas e diluições, entre 
outros (Faure 1998, Freeze & Cherry 2017). Dessa forma, espera-se uma correspondência geral entre a 
composição da água e dos minerais sólidos com os quais a água teve contato (Hem 1989). Temperatura, 
pH, Eh, atividade biológica, profundidade do nível da água também influenciam no produto final (Appelo 
& Postma 2005, Hem 1989). 

Além da influência direta dos minerais sobre a composição da água, o intemperismo químico 
também produz minerais secundários e/ou sólidos amorfos. Em silicatos e óxidos minerais em contato 



com a água, ocorre liberação da sílica dissolvida (H4SiO4) e cátions como Ca2+, Na+, Mg2+ e K+. Formam-
se produtos secundários quando há disponibilidade de alumínio e ferro nos minerais primários. Neste 
caso, podem surgir argilominerais com propriedades eletrostáticas favoráveis às reações de troca iônica 
que contribuem para a evolução química natural da água. Por exemplo, quando há intemperismo de 
biotita, formando caulinita, ocorre aumento da alcalinidade da solução (HCO3

-). Em outro caso, quando 
há intemperismo de K-feldspato, formando óxido de ferro amorfo, observa-se aumento do pH (OH-) da 
solução (Appelo & Postma 2005, Giampá & Gonçales 2013). Essa mudança de pH influencia na taxa de 
ocorrência das reações químicas, pois quanto maior a concentração do íon H+, as reações ocorrem de 
forma mais rápida. Por outro lado, essa taxa é diminuída com o aumento da atividade de outros produtos 
dissolvidos (Schott et al. 2009). 

Outros fatores de influência para as reações químicas são: (i) a área da superfície dos sólidos 
expostos por unidade de volume da solução, e (ii) as taxas de transporte de íons das superfícies dos 
sólidos, pelo movimento da água através das interfaces de interação. Os minerais presentes nas rochas 
geralmente apresentam estabilidades diferentes, o que afeta sua solubilidade em água. Muitas vezes, os 
minerais mais influentes na composição química da água são constituintes minoritários nas rochas, como 
por exemplo o cimento carbonático de arenitos, que são cujo arcabouço é principalmente composto por 
sílica na forma de quartzo, mas as águas que interagem com eles são compostas principalmente por 
Ca2+ e HCO3- (Hem 1989). 

Apesar de cerca de 95% da crosta terrestre ser composta de rochas ígneas (Hem 1989), elas 
constituem a menor parte do ambiente dos aquíferos em relação às rochas sedimentares. Em sistemas 
aquíferos de rochas ígneas, as oportunidades de reações químicas entre água e rocha são restritas, 
devido à circulação e armazenamento da água ocorrer em fraturas, o que influencia no tempo de 
residência e no contato com a superfície de interação (UNESCO, OMS & UNEP 1996, Custodio 2003).  

Há diferenças na alteração de rochas ígneas extrusivas e intrusivas, mesmo quando elas possuem 
composições químicas similares. As rochas extrusivas reagem quimicamente de forma mais fácil que as 
intrusivas. Isso se deve ao fato de que elas apresentam maior superfície exposta para reação e que são 
parcialmente compostas por vidro vulcânico. A textura e estrutura das rochas ígneas também apresentam 
influência na superfície de exposição ao ataque químico do intemperismo (Hem 1989).  

Para aquíferos em regiões de rochas básicas é esperada uma presença significativa dos íons Fe2+ 
e Mg2+ na água subterrânea, visto que sua principal fonte nas águas deriva do intemperismo de piroxênios 
e anfibólios. Os minerais com cálcio e magnésio em sua composição também formam fontes importantes 
para os íons Ca2+ e Mg2+ nas águas destes aquíferos (Brantley & Chen 1995). 

A composição da água se altera conforme ela se move pelo solo e rocha. Quando há interação de 
água com feldspatos ricos em sódio, a quantidade de sílica produzida pelo íon de hidrogênio é maior em 
relação a outros minerais. Dessa forma, águas associadas com granito ou riolito tendem a apresentar 
maior concentração de sílica do que águas associadas com basaltos ou rochas ultrabásicas, pois nessas 
rochas, feldspatos ricos em sódio são raros ou ausentes (Hem 1989).  
  
Material e Métodos  

O banco de dados contempla 24 análises geoquímicas de amostras de rocha de superfície, e 398 
de amostras de calha de 4 poços tubulares, com profundidades de até 1.588 metros, bem como 51 
resultados da Carta das Águas do Paraná (MMA 2015) e 39 de amostras do Projeto Hidrosfera (2020). 
Em relação às análises hidroquímicas, foram medidas concentrações de H4SiO4, HCO3

-, CO3
2-, PO4

3-, 
SO4

2-, NO3
-, NO2

-, Br-, Ca2+ dissolvido/total, Mg2+ diss./total, Na+ diss./total, K+ diss./total, Fe2+ diss./total, 
Mn2+ diss./total, Al3+ diss./total, Cd2+ diss./total, Cr3+ diss./total, Cu2+ diss./total, Zn2+ diss./total, As3+ e Pb2+ 
dissolvidos. Os dados litológicos foram cedidos pelo Instituto Aguas e Terra do Paraná – IAT, e serão 
utilizados seus teores em SiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, P2O5, As, Cd, Cr, Cu, F, Pb, 
e Zn para comparações com a hidroquímica. A figura 2 apresenta a distribuição dos dados mencionados 
na região de abrangência da Bacia Paraná 3. 

Assim como as informações de localização, estão disponíveis dados de cota altimétrica dos dados 
litogeoquímicos e das entradas de água dos poços com análises hidroquímicas. Em estudos de Licht et 
al. (2016), Licht (2018), entre outros, são apresentadas 3 seções geológicas compostas (orientações a 
NW e NE) que cruzam a BP3, e permitem interpolar as cotas dos contatos entre as Formações Pitanga e 
Paranapanema, bem como associar as cotas das entradas de água das análises hidroquímicas às 
respectivas unidades geológicas. Através de representações estatísticas uni, bi e multivariadas, 
associadas a demonstrações gráficas dos dados litogeoquímicos e hidroquímicos (Güler et al. 2002), será 
possível compreender as relações de influência litológica na composição da água do SASG na BP3. A 
compreensão do tipo de processo geoquímico, responsável pela variação hidroquímica da água, será 
mediante a análise das relações iônicas das variáveis envolvidas nas diferentes formações 



litogeoquímicas da área. Para tanto, serão utilizados softwares como Diagrammes®, Phreeqc, Qualigraf 
(análises hidroquímicas), ArcGIS® e Leapfrog Geo® (modelamento geológico).  

 
Figura 2: Distribuição espacial das análises litogeoquímicas e hidroquímicas na Bacia do Paraná 3. Base 
cartográfica: IBGE (2017) e IAT (2019). 
 

Resultados 
Os resultados esperados nesta pesquisa incluem a determinação de diferenças hidroquímicas na 

água do SASG da BP3, e a compreensão da influência dos processos hidrogeoquímicos de cada uma 
das unidades geológicas predominantes na área: Formação Pitanga e Formação Paranapanema.  
 
Discussões e Conclusões  

As Formações Pitanga e Paranapanema apresentam diferenças composicionais significativas, 
sendo a Formação Pitanga composta por basaltos com tendência alcalina e a Paranapanema constituída 
principalmente por rochas básicas toleíticas. Em adição, na BP3 aflora o contato transicional entre as 
duas unidades, e há poços com entradas de água totalmente inseridas em cada formação, bem como em 
regiões de transição, podendo assim fornecer informações inéditas e importantes acerca das 
características hidroquímicas das rochas da BP3. Sendo assim, é esperada uma correspondência 
composicional entre as águas e as rochas da região. Contudo, há outros fatores influentes no quimismo 
da água do SASG, como a compartimentação estrutural, que podem dificultar as análises comparativas. 
De qualquer forma, situações como essa abrem espaço para investigações futuras. 
 
Atividades Futuras  

As atividades futuras correspondem ao aprofundamento teórico e processamento dos dados 
hidroquímicos e litogeoquímicos relacionados à BP3, com vistas ao entendimento dos principais 
processos hidrogeoquímicos desenvolvidos nas formações Pitanga e Paranapanema.  Os 
processamentos envolvem estatística uni, bi e multivariada (análises de agrupamentos, de componentes 
principais), bem como a confecção de gráficos como Stiff, Piper e Schoeller. Também está prevista uma 
modelagem em 3D das rochas da BP3, com contextualização dos dados hidroquímicos. 
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Introduction 
 
Located at the foothills of Torres del Paine massif, in the Southern Patagonian Andes of Chile, a group of 
alkaline lakes isolated from the nearby periglacial hydrological system (Fig. 1) preserve an outstanding 
record of low temperature microbialites (Solari et al., 2010). The basement of the area is constituted by 
the marine rocks of the Cerro Toro Formation, a mainly turbiditic syntectonic unit of deep-water channel 
bodies deposited in an axial foredeep depocenter during Andean uplift in the Late Cretaceous (Fosdick et 
al., 2011). Four frontal moraines systems generated during the Antarctic Cold Reversal glacial advance 
(c. 12.5 – 16.8 kyr BP, Garcia et al., 2014) damn the microbialite lakes at their eastern edge, while a series 
of conjugated NE to NW-trending tectonic lineaments have been interpreted as a strike-slip system 
controlling the shape of the hollows containing the water bodies (Gonzalez and Aydin, 2008; see Fig. 1), 
these local faults are over imposed to the NNW-trending regional folds and thrust faults associated with 
the  Patagonian Andes uplift in this sector (Fosdick et al., 2011). Sedimentological and geomorphological 
evidence has been used to propose the existence of a wide proglacial lake in the area during latest 
Pleistocene to early Holocene, the Great Tehuelche Paleo-lake (GTP), whose final drainage occurred 
previously to c. 7.1 Cal kyr BP, since then, a similar lake configuration as the modern was stablished in 
the area and cyanobacteria communities have proliferated (Solari et al., 2012). 
 
The fine-grain facies of the Cerro Toro Formation include carbonate-rich horizons, and their leaching is 
interpreted as the more obvious source of nutrients for the microbialites, nevertheless, carbonate cements 
filling breccias, veins and stockworks are a common feature in the polydeformed strata of the Cerro Toro 
Formation, indicating episodical, yet abundant, reworking of the sedimentary carbonate in association with 
brittle deformation. At present, carbonate fluids additions are still active at Laguna Amarga, where a 
laminated carbonate crust precipitates from a water spring (Solari et al., 2010). This leads to an important 
question about the nature of the phenomena:  
 

Is there a tectonic control in the formation of the modern hydrological system of the post-glacial 
microbialite-bearing alkaline lakes of the Torres del Paine area? 

 
The hypothesis of this study relates the generation of the alkaline microbialite-bearing lakes with the 
occurrence of latest Quaternary events of carbonate fluid circulation rather than the continuous leaching 
of the sedimentary carbonates of the Cerro Toro Formation as the responsible for the establishment of the 
current hydro-chemical character in the lacustrine systems. The fluid circulation during these episodes 
would have occurred through discrete brittle structures reactivated due changes in the local stress 
configuration, likely triggered by lithostatic decompression during ice lobes retreat. Vertical movements 
due glacial-isostatic response in the area has been advocated to explain the c. 30 m of difference between 
the paleo-shorelines of the GTP over a transect of 30 km (Garcia et al., 2014), and geodetic GNSS 
measurements record uplift rates between 10-20 mm/yr over the last two decades (Richter et al., 2016). 
Fluvio-glacial erosion appear to be the main factor controlling denudation in the area since latest Miocene 
as suggested by Fosdick et al. (2013) based on (U-Th)/He apatite low-temperature thermochronology. 
This agrees with the field observations of Altenberger et al. (2003) who postulate the establishment of 
transtensional to tensional tectonics in the study area since late Miocene. 

mailto:paulo.quezada@ufpr.br


 

 

 
To address the above mentioned, the following objectives are pursued.  
1. Structural characterization and analysis of paleo-fluids pathways: Understand the relationship 
between brittle deformation and the generation of carbonate veins, stockworks and breccia (VSB) in the 
study area, with emphasis in determine the conduits used by carbonate fluids during Quaternary events 
of circulation. 
2. Detailed analysis of Quaternary carbonate fluids: Determine the physical-chemical conditions of the 
crystallizing carbonate fluids associated to the Quaternary circulation events, trace their sources, and 
determine their absolute age of crystallization. 
 
The relevance of the present research is associated with the understanding of the interplay between 
tectonics and paleofluid dynamics, encompassing fluid sources and pathways, with applications to 
Quaternary (paleo)hydrogeological systems, and the proliferation of primitive ways of life, such as 
microbialites, in periglacial environments.  
 

 

Figure 1. Geological map of the study area modified from Fosdick et al. (2011). Geochronological data after Garcia 

et al. (2018) and references therein. The white dotted line is the approximate limit of the endoreic basins, and its 

extent is similar to the area to be investigated. Note the Toro B-1 well core location SE of L. Sarmiento. 

 
State of the art  
 
The assessment of the paleo-fluid during the evolution of basins can be study trough the investigation of 
fracture minerals (e.g., Blaise et al., 2015) crystallizing during brittle failure (e.g., Bons et al., 2012; Evans 
and Fisher, 2012). The precipitated minerals during these fluid circulation events constitute a proxy of the 
hydrogeological system at the time of their formation, the which can be addressed through the coupled 
use of mineralogical and geochemical techniques. Among the fracture minerals, calcite is considered one 
of the best suited minerals for paleo-hydrogeological studies because it can precipitate in a wide range of 
conditions, including hydrothermal and low temperature conditions (see Tullborg et al., 2008).  



 

 

 
Due the complexity of paleo-fluids, to better constrain the fluids sources, timings of formation and their 
physical conditions of emplacement, detailed analysis of their structural, petrological, and geochemical 
characteristics is necessary (e.g., Beaudoin et al., 2014). 14C and U-series dating of carbonaceous 
cements filling breccias and fractures can time-constraint the brittle deformation and associated fluid 
phase, particularly the latter is applicable to date events as older as c. 500 kyr (e.g, Nuriel et al., 2017), 
thus allowing reconstructions until Middle Pleistocene times.  
 
Materials and methods 
 
Objective 1. Structural characterization and analysis of paleo-fluids pathways 
 
1.a. GIS Analysis: i) Morphometric analysis of drainage system in ArcGIS 10.3 using a 30-m resolution 

DEM and ii) statistical analysis of lineaments using FracPaQ Tollbox for Matlab. 
1.b. Field work: i) 1:25.000 geological and structural mapping, and ii) Outcrop scale structural mapping of 

fault-planes, fractures, carbonate VBS and mafic dykes. 
1.c. Well core log: description and sampling of the Toro B-1 ENAP well drilled in the SE sector of the study 

area. 
1.d. Geological and structural characterization: i) Large-scale: elaboration of W-E and N-S sections 

characterizing the surface geometry of the structural elements identified, ii) Meso-scale: 
characterization, field relationships and kinematic analysis of fault-planes, sets of fractures and 
carbonate VBS, iii) Micro-scale: mineralogical and textural characterization under the transmitted and 
reflected light optical microscope of carbonate VBS, mafic dykes and their host rocks, with emphasis 
in the determination of the mineral paragenesis, growth morphology and kinematic of the carbonate 
minerals. 

1.e. 3-D structural analysis: Integration of the micro, meso and large-scale structural data for the 
generation of a kinematic model of the brittle deformation using the software Move.  

 
Objective 2. Detailed analysis of Quaternary carbonate fluids 
 
Based on the results obtained in the previous section, representative key-samples of carbonate fracture 
minerals whose crosscutting relationships suggest they were likely generated during Quaternary times will 
be chosen for detailed analysis. Also, representative samples of carbonate reservoirs identified in the study 
area will be selected and analyzed.  
 
2.a. Detailed mineralogical analysis: XRD, SEM, Micro-CT and cathodoluminescence. 
2.b. Physic-chemical characterization of the paleo fluids and determination of their possible sources: i) 

Geochemical analyses of major (XRF) and REE-Y elements (ICP-MS), and ii) 87Sr/86Sr and 
143Nd/144Nd radiogenic isotopes determinations, iii) δ13C, δ18O stable isotope and carbonate clumped-
isotope analyses. 

2.c. Geochronology: U-series LA-ICP-MS dating of carbonates. 
 
Expected results  
 
Objective 1. 
 
1.a. Evaluate the influence of recent tectonics in the formation of the studied endorheic microbialite-

bearing lacustrine systems. 
1.b. Elaborate a 1:25.000 geological and structural map of the area, including information of the distribution 

of carbonate in brittle structures as well as the surface spatial distribution of carbonate reservoirs in 
the Cerro Toro Fm.  

1.c. Determine the possible subsurface occurrence of carbonate sources hosted in geological units older 
than the Cerro Toro Formation. 

1.d. Determine the relative timing and kinematics of the regional thrust faulting (and their associated folds) 
and the local strike-slip faulting, stablishing a genetic relationship of these with the precipitation of 
carbonates. 

1.e. Generate a sub-surface model for the geometry of faults and evaluate their role as conduits for the 
migration of carbonate fluids.  

 



 

 

Objective 2. 
 
2.a. Determine if carbonate veins, breccias and stockworks with similar micro- and meso-structural 

characteristics are genetically related by classifying them based on their mineralogy and textural 
characteristics, including growth morphology and crystal zonation. Also, this step will allow the 
selection of proper samples for the application of analytical techniques, avoiding clay-bearing 
specimens and samples affected by post-crystallization effects capable of obscure the original 
signature of the paleo-fluids.  

2.b. Determine the geochemical signature of the paleo-fluids, comparing them with the sources identified 
in the area. Major and trace elements will be used to determine the redox conditions of the paleo-
fluids and to evaluate their chemical similarity with the host rock, thus, a qualitative estimation of large 
or small-scale flow can be estimated. The characteristics of the waters from which the carbonates 

precipitated will be constrained by 18O stable isotopes and 87Sr/86Sr and 143Nd/144Nd radiogenic 

isotopes. 13C isotopes will allow to determine the nature of the dissolved CO2, and therefore shed 
light about the carbon sources. Clumped isotope data will allow the determination of the temperature 
of crystallization of carbonates, and therefore estimate the depth of the hydrological reservoir involved 
in the paleo-fluid formation. 

2.c. Absolute age determinations of the latest events (<500 kyr BP) of carbonate precipitation in veins. 
 
Future activities 
 
The principal activities during the four years of development of the study are included in Table 1. Note the 
activities are separated by the objectives of the study.  
 

 

Table 1. Schedule of activities of this study. Capital letters in the second row refers to the months of the year, being 

the first may (M). 
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Introdução  

A Província Ígnea Paraná-Etendeka (PIPE) é produto do maior evento magmático do Cretáceo Inferior 
(134,7 Ma) e precede a abertura do Oceano Atlântico Sul (Thiede & Vasconcelos 2010). É vinculada a 
um vulcanismo fissural associado aos campos distensionais que culminaram na desagregação da porção 
sul do supercontinente Gondwana (Machado 2009). Na África, as rochas da PIPE estão representadas 
principalmente pelo Grupo Etendeka (Milner et al. 1994; Miller 2008). Na América do Sul, a Província 
Ígnea do Paraná (PIP) é representada no Brasil e na Argentina pelo Grupo Serra Geral, Formações  
Arapei e Cuaró no Uruguai e Formação Alto Paraná no Paraguai (Frank et al. 2009; Licht 2018; Rossetti 
et al. 2018). A PIP possui área de ~917.000 km2 , com volume de pelo menos 600.000 km3 (Frank et al. 
2009). Ocorre em ordem decrescente de volume no Brasil, Uruguai, leste do Paraguai e norte da Argentina 
(Peate et al. 1997). É formada majoritariamente por basaltos e andesibasaltos (97 %), e rochas ácidas 
em menor quantidade (3 %) (Bellieni et al. 1986; Peate et al. 1992). Essas rochas basálticas encontram-
se sobrepostas aos arenitos eólicos da Formação Botucatu, sendo observadas intercalações entre os 
derrames de lava e sedimentos, indicando que em determinado período o vulcanismo ocorreu 
simultaneamente com a sedimentação da Formação Botucatu. O presente projeto de mestrado está 
centrado nas ocorrências de rochas vulcanoclásticas observadas por Licht et al. (2012), Arioli & Licht 
(2013), Licht & Arioli (2018) e na região entre os municípios de Saudade do Iguaçu, Coronel Vivida e 
Itapejara d’Oeste, sudoeste do estado do Paraná. Esses depósitos estão intercalados aos derrames de 
basaltos e andesibasaltos, e são compostos por brechas, tufo-brechas e tufos, inclusive tufos vitroclásticos 
(Silveira et al. 2012; Höfig et al. 2017). Na região de estudo foram identificadas as estruturas circulares 
de Laranjeiras do Sul, Vista Alegre e Mariópolis, que estariam relacionadas aos alinhamentos do Rio 
Iguaçu (Paiva Filho 2000). Estruturas circulares são citadas em outras províncias basálticas e campos 
vulcânicos no mundo, sendo associadas a diferentes origens como impactos de meteoritos (astroblema), 
dutos de alimentação, lagos de lava e também eventos hidrovulcânicos ou freatomagmáticos: maares, 
colapsos de caldeira e cones de tufo. Foram descritas e associadas a vulcanismo freatomagmático e/ou 
hidrovulcanismo na Nova Zelândia (Houghton & Hackett 1984), nos maares de East Eifel na Alemanha 
(Houghton & Schmincke, 1986), em Sinker Butte, Idaho, EUA (Brand & White 2007), na República dos 
Camarões (Ngwa et al. 2010), e no Campo Vulcânico de Auckland, Nova Zelândia (Németh et al. 2012). 
Alguns trabalhos (Licht et al. 2012; Arioli & Licht 2013; Valore 2015, Licht & Arioli 2018) têm sugerido que 
o hidrovulcanismo na Formação Serra Geral teve papel importante no modelo eruptivo de sua histórica 
geológica, como na geração de eventos explosivos. Com isso, o principal objetivo é estudar os depósitos 
vulcanoclásticos gerados durante os eventos explosivos da Formação Serra Geral e estabelecer sua 
relação com as estruturas circulares de Vista Alegre (PR). 

Estado da Arte  
 
Estruturas circulares no Grupo Serra Geral 

No Grupo Serra Geral, nos estados do sul do Brasil, em uma área de aproximadamente 50.000 
km², Paiva Filho (2000) descreveu treze estruturas circulares, considerando a de Vargeão (SC) como um 



astroblema. As outras doze estruturas, foram associadas pelo autor a grandes lineamentos regionais. 
Araújo (1982) descreveu onze estruturas circulares que ocorrem na região do Salto da Água Vermelha, na 
divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo e associa uma origem vulcânica a estas estruturas, 
caracterizando-as como canais alimentadores com um histórico explosivo. Pacheco et al. (2017) 
corroboram as mesmas conclusões. Tratz (2017) descreveram doze estruturas circulares na região de 
Guarapuava (PR) agrupadas na intersecção de dois grandes lineamentos de direções NW-SE, associados 
ao Arco de Ponta Grossa, e NE-SW. Tratz (2017) identificaram depósitos vulcanossedimentares 
associados às estruturas circulares atribuindo-lhes uma origem de caldeira basáltica com fases explosivas 
no desenvolvimento pós-caldeira, devido ao contato do magma com água externa e a disponibilidade de 
voláteis. 

Estruturas circulares no Grupo Etendeka 
 Na porção africana da província Paraná-Etendeka ocorre o Complexo Ígneo de Messum, definido 
como uma estrutura circular de aproximadamente 18 km de diâmetro que ocorre em uma zona de falha 
do Cretáceo Inferior (~132 Ma), com tendência ENE (Ewart et al. 1998, Ewart et al. 2002). Ewart et al. 
(2002) descrevem os estágios de desenvolvimento da estrutura, evoluindo de um vulcão basáltico tipo 
escudo para uma subsidência de caldeira com falhas anelares. Com a subsequente intrusão de outros 
litotipos entre estas falhas e o núcleo do complexo, foi gerada uma suíte granitóide que ainda não 
completamente solidificada, foi contaminada por intrusões gabróicas, causando hibridização e mistura de 
magmas que geraram litologias híbridas dioríticas. 
 
Estruturas circulares na área de estudo 

Paiva Filho (2000) descreve as estruturas de Coronel Vivida (aqui tratada como de Vista Alegre) e de 
Laranjeiras do Sul. A primeira com um diâmetro de aproximadamente 10 km, com lineamentos radiais e anelares 
visíveis em um raio de cerca de 15 km, está situada na faixa dos Alinhamentos do Rio Iguaçu. E a segunda, 
uma estrutura circular com cerca de 15 km de diâmetro, marcada por diaclasamentos anelares e radiais, 
localizado ao sul dos Alinhamentos do Rio Piquiri e a norte da faixa de lineamentos do Rio Iguaçu. Paiva Filho 
(2000) não sugere uma origem para ambas as estruturas. Crosta et al. (2010) estudaram a estrutura de Vista 
Alegre, mapeando blocos de arenito deformados em seu interior e os relacionaram com as Formações 
Piramboia e/ou Botucatu. Além disso, notificaram a ocorrência de brechas polimíticas que por vezes apresentam 
cones de estilhaçamento. Com essas evidências, sugerem a origem da estrutura de Vista Alegre a um impacto 
meteórico. 

A Figura 1 apresenta as ocorrências de estruturas circulares e depósitos vulcanoclásticos que ocorrem 
na região de interesse. 

 



Figura 1. Localização e geologia regional da área de estudo (retângulo vermelho) contendo: estruturas circulares, 
falhas regionais e depósitos vulcanoclásticos. Fonte: compilado de Menezes (1982), Paiva Filho (2000), Arioli & 
Licht (2008), Licht (2013), Tratz (2017). 

Material e Métodos: 
A pesquisa será realizada a partir de etapas de campo e em laboratório com os seguintes métodos 

e objetivos: Geoprocessamento - compilação de base de dados georreferenciados em ambiente SIG, 
composta por imagens de satélite e de radar, e fotografias aéreas (1:25.000). O objetivo de usar esse 
método é o de caracterizar os limites da estrutura de Vista Alegre e da distribuição espacial dos depósitos 
vulcanoclásticos, morfologia e relação com as estruturas circulares. Análise faciológica e estratigráfica - 
estabelecer relações estratigráficas e identificação de fácies vulcanosedimentares. Serão realizados 
trabalhos de campo com a coleta de amostras em uma malha de pontos regular nos limites identificados 
durante o geoprocessamento, existindo também o interesse, caso se torne viável, de trabalhos de campo 
no Complexo Messum na Namíbia para comparação com as estruturas circulares vistas na porção de 
Etendeka da PIPE. Além disso, será consultado o acervo de amostras de rocha e lâminas petrográficas 
produzidas durante a execução do projeto de Mapeamento Geológico do Grupo Serra Geral no Estado 
do Paraná, pela Mineropar e Instituto de Terras, Cartografia e Geologia – ITCG, o acervo conta com 20 
amostras da área, das quais 17 possuem lâminas petrográficas. Análise estrutural - visa identificar e 
correlacionar padrões estruturais e vetores de deslocamento dos fluxos piroclásticos, com as estruturas 
obtidas nas etapas de campo. Petrografia - confecção de lâminas petrográficas das amostras coletadas 
durante os trabalhos de campo a fim de identificar estruturas e feições que indiquem a origem 
hidrovulcânica. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) - obtenção de grande detalhe visual das 
amostras, para identificação de feições com gênese associada à interação geofluídos-magma. 
Espectroscopia por energia dispersiva (EDS) - análise pontual em amostras para obtenção da 
composição química e zonalidade em detalhe. Microtomografia - em amostras de tufo para análise de sua 
estrutura interna, para estimativas da porosidade e permeabilidade, relação matriz x clastos, identificação 
de estruturas deposicionais, modelagem de vazios e sua conectividade. Fluorescência de Raios X (FRX) 
- obtenção da química total de elementos maiores em forma de seus óxidos e elementos menores. 

Viabilidade do projeto 
Com o acervo do projeto de mapeamento do ITCG citado anteriormente, o presente projeto já 

conta com a disponibilidade de um grande acervo de lâminas e amostras das rochas alvo, com a 
possibilidade de produção de novas lâminas a partir das amostras do acervo. Como a área de estudo 
está situada no estado do Paraná, é possível contar com assistência de campo do Serviço Geológico do 
Brasil (CPRM/SGB).  

Resultados Esperados 
Mapa geológico caracterizando as relações de contato dos depósitos vulcanoclásticos com os 

derrames. Mapa com a delimitação do aparelho vulcânico onde ocorreram os eventos explosivos. Mapa 
de distribuição dos depósitos vulcanoclásticos que circundam a estrutura circular de Vista Alegre (PR). 
Mapa de delimitação espacial das fácies dos depósitos vulcanoclásticos que circundam a estrutura 
circular de Vista Alegre. Coluna estratigráfica da região de pesquisa assim como colunas estratigráficas 
de secções representativas em locais selecionados. Modelo tridimensional do aparelho vulcânico (se for 
comprovado o modelo da hipótese).  
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Palavras-Chave: Barra bioclástica; depósitos de washover; tempestitos lacustres. 

Introdução Considerado o maior campo de petróleo em águas profundas do mundo, o Campo de 
Búzios (Fig. 1) vem quebrando recordes de produção desde 2010 (PETROBRAS, 2020). O campo 
localiza-se na porção offshore da Bacia de Santos e tem 852 km². Parte de seus reservatórios está 
localizada na sequência de coquinas da Formação Itapema do Barremiano-Aptiano (K38; Moreira et al., 
2007). Amplamente estudada na Bacia de Campos, esta sequência ainda é pouco compreendida na 
Bacia de Santos. Com a alta produção de óleo nesses reservatórios, é imprescindível o entendimento 
da forma de ocorrência das coquinas para reduzir riscos e acurar alvos exploratórios. Para tanto, o 
presente trabalho visa a reconstrução ambiental das coquinas no Campo de Búzios a partir da análise 
das fácies, dos processos atuantes, da geologia estrutural e da paleogeomorfologia. 

 

 
Figura 1: Mapa da área de estudo com o Campo de Búzios, levantamentos de sísmica 2D e 3D e poços 
selecionados.  

 

Estado da Arte Após a quebra do Gondwana Oeste, altos estruturais isolados com depósitos de 
coquinas compunham parte importante do ambiente lacustre do Pré-sal do Barremiano ao Aptiano 
(Eocretáceo; Moreira et al., 2007; Oliveira et al., 2019). Na década de 1970, as coquinas da Bacia de 
Campos começaram a ser estudadas com base em modelos lacustres (Bertani & Carozzi, 1985). 
Entretanto, a alta produtividade dos moluscos bivalves, condições climáticas e dimensões dos 
paleolagos conferem ao contexto deposicional uma complexidade cujos modelos lacustres 
convencionais não contemplam (Mizuno et al., 2018). Para tanto, modelos costeiros com base na 
tafonomia das conchas têm sido amplamente utilizados para descrição das coquinas na bacia (Muniz & 
Bosence, 2018; Mizuno et al., 2018; Oliveira et al., 2019). A tafonomia, aliada com a textura das rochas, 
permite que fácies de coquinas com diferentes graus de retrabalhamento, processos deposicionais e 
interpretações ambientais sejam interpretadas. 
 



Material e Métodos As etapas do desenvolvimento da reconstrução ambiental concluídas até o 
momento são: (1) descrição das amostras, (2) descrição dos testemunhos, (3) análise de fácies e (4) 
interpretação da petrofísica. Para o desenvolvimento da pesquisa, foram selecionados 15 poços dentre 
os quais 12 apresentam fotografias de rocha (Fig. 1). No total, foram descritas 622 fotografias de 
lâminas de rocha, 59 fotografias de amostras laterais (3-BRSA-944) e 109,45 metros de testemunho (2-
ANP-2A, 3-BRSA-944 e 9-BUZ-1). O intervalo entre as amostras vai de 3 mm até dezenas de metros e 
a espessura da sequência de coquinas nos poços varia entre 98 (3-BRSA-1064) e 314 metros (2-ANP-
1). As fácies, processos sedimentares e sistemas deposicionais foram interpretados a partir da revisão 
bibliográfica compilada na Tabela 1.  

A descrição da textura das rochas carbonáticas seguiu a proposta de Dunham (1962). Com base em 
Kidwell (1986), os parâmetros tafonômicos descritivos utilizados foram fragmentação, abrasão, seleção, 
orientação, conectividade e espessura relativa das valvas. Além disto, foram descritos: cimentação, 
porosidade, estruturas sedimentares, presença de óleo, preservação da anatomia interna, dissolução, 
bioerosão e evidências diagenéticas. Os perfis petrofísicos foram interpretados a partir da plotagem das 
informações de rocha utilizando o software de desenho Inkspace. Os perfis foram convertidos da 
extensão DLIS para LAS utilizando o software DLIS to LIS da Schlumberger. A interpretação sísmica 
está sendo feita com o software Opendtect 6.2 sobre 10 linhas 2D do survey 0258 e sobre o volume 
FLORIM_FRANCO_BS500 (Fig. 1). 

 
Resultados Nas amostras de rocha, o principal bioclasto são as conchas de bivalves. Além disto, 
ocorrem ostracodes e, de forma localizada, gastrópodes. A ecologia das últimas duas foi decisiva na 
caracterização das fácies O e Rg (Tabela 1). Por outro lado, a análise faciológica das amostras de 
rochas com moluscos bivalves foi desenvolvida a partir da combinação da tafonomia dos bioclastos com 
a textura da rocha. No total, 15 fácies foram estabelecidas (Tabela 1). Compreendidos os possíveis 
processos deposicionais e interpretações para cada uma das fácies, três sucessões foram definidas: (1) 
barra bioclástica, (2) backshore e (3) rampa carbonática (Fig. 2). Devido à ausência de maré no lago, o 
foreshore e o shoreface foram diferenciados entre si pelo grau de retrabalhamento das conchas (e.g. 
Mizuno et al., 2018). A maioria das amostras pertence às fácies da barra bioclástica. 

 

 

Figura 1: Modelo esquemático fora de escala do sistema deposicional de barra bioclástica com os elementos 
backshore, barra e rampa carbonática proposto para as coquinas da área de estudo. FSH = foreshore; SHF = 
shoreface; OFT = offshore transition; OFF = offshore; NOTB = nível de base de ondas de tempo bom; NOT = nível 
de base de ondas de tempestade.  

 
O termo barra é utilizado aqui no sentido de um corpo alongado composto por subsistemas como 
cristas, swales (depressões entre barras), washovers, entre outros (Otvos, 2000; Jahnert et al., 2012). A 
barra é formada por coquinas organizadas de crista (fácies Rhf) e maciças de washover (fácies Rmhf). 
Em ambas as fácies, as conchas estão altamente fragmentadas. O grau de abrasão é distintivamente 
alto na fácies Rhf e variável na Rmhf. O perfil de Raios Gama indica que uma camada de coquinas da 
fácies Rhf pode permanecer constante por até dezenas de metros até ser interrompida por depósitos 
métricos da fácies Rmhf. Ostracoditos (O) associados indicam períodos de contração do lago (Bertani & 
Carozzi, 1985) com possível exposição subaérea e brechamento (B). As brechas relacionam-se com 
altos picos no perfil de Raios Gama. As fácies de barra comumente dominam o topo das coquinas e os 
contatos com as fácies do backshore e da rampa são graduais. 

Em direção à rampa carbonática, depósitos litorâneos (foreshore; fácies PGhf) indicam a transição entre 
a barra e o shoreface dominado por depósitos de tempestitos bimodais organizados (fácies FRlf) e 
maciços (fácies FRb). A bimodalidade distintiva destas fácies é indicativa da mistura de sedimentos 
rasos e profundos da rampa durante um evento de tempestade. Coquinas com conchas pouco 



retrabalhadas e articuladas (fácies Rmat) podem indicar locais menos energéticos próximos da base da 
ação de ondas de tempestade (Mizuno et al., 2018). As fácies do offshore transition e offshore ocorrem 
de forma incipiente na base da sequência e são formadas, respectivamente, por coquinas com conchas 
pouco fragmentadas intercaladas com lama (Fat) e por lamitos (L). O backshore é formado por 
depósitos lagunares da fácies FRebv que ocorrem intercalados com as fácies da barra e, localmente, da 
rampa. Possíveis estromatólitos (fácies ETR) ocorrem associados tanto às fácies da rampa como às do 
backshore. Coquinas com oncóides (fácies WPGo) intercalam-se com os estromatólitos e com as fácies 
da rampa. Carbonatos cristalinos ocorrem intercalados com todas as fácies e localmente correspondem 
a picos no perfil de Raios Gama. 

 

Tabela 1: Tabela de fácies com os respectivos processos e interpretações preliminares.  

Código Descrição  Processo Sedimentar Interpretação 

CC Carbonato Cristalino Obliteração da textura original  
 Alterações durante momentos de baixo nível do 
lago ou durante eodiagênese (Bertani&Carozzi, 

1985; Bustilloet al., 2002) 

Backshore 

ETR 
Estromatólitos laminados ou 

maciços. Estruturas arborescente, 
dendriforme,esferulítica e shrub 

Precipitação química ou trapping-
and-binding (Logan et al., 1964) 

Embaiamentos em lagunas ou ambientes 
estressantes que limitam o ataque de predadores 

(Jahnert& Collins, 2012) 

FRebv 

Rudstones e floatstones com 
conchas organizadas pouco 

fragmentadas alongadas e finas 
intercaladas com lama carbonática  

Deposição da lama por suspensão 
e transporte autóctone de 

bioclastos próximo da posição de 
vida 

Lagunas no backshoreou nos swalesrecarregadas 
por volumes de overwash (Schwartz, 1975). 

Alongamento das conchas ocorre em substratos 
lamosos (Scholle, 1978).  

Barra bioclástica 

Rhf 
Rudstones bem selecionados com 

conchas organizadas altamente 
fragmentadas e intraclastos 

Swashgerado por volumes de 
água que chegam até as 

cristas(Jahnertet al., 2012) 

Crista da barra (Jahnertet al., 2012). 
Floatstonesdesta fácies podem estar relacionados 

à deposição das laterais da crista dabarra. 

Rmhf 
Rudstones e floatstones mal 
selecionados com conchas 
fragmentadas e intraclastos 

Washoverem eventos de 
tempestade ou fluxos 

gravitacionais (Schwartz, 1975; 
Oliveira et al., 2019) 

Leques/terraços de washover (Schwartz, 1975; 
Williams, 2011; Jahnertet al., 2012) e depósitos 

gravitacionais (Oliveira et al., 2019) 

O 
Ostracodito organizado com 
textura wacke a packstone 

 Remobilização in-situdos 
bioclastos por correntes fracas ou 

ondas (Bertani&Carozzi, 1985) 

Contração do lago e aumento da salinidade e 
alcalinidade em momentos de baixo nível do lago 

(playa; Bertani&Carozzi, 1985) 

B 
Brechas localmente com gretas de 

contração 
Dissecação, dissolução, 

brechamento e preenchimento 
Exposição subaérea (Mizunoet al., 2018)  

Rampa Carbonática 

F
or

es
h.

 

PGhf 
Packstones e grainstones 
organizados com conchas 

fragmentadas 

Swash e backswash de 
ondas(Walker &Plint, 1992) 

Praia (Walker &Plint, 1992)  

S
ho

re
fa

ce
 

WPGo 

Wackestones, packstones e 
grainstones com oncóides com 
núcleo de valvas de bivalves 

fragmentadas 

Retrabalhamento das valvas em 
ambiente de alta energia e 

posterior revestimento pelo EPS 
secretado por cianobactérias  

Porção do shoreface com energia relativamente 
alta para manter as valvas núcleo em movimento, 
mas não tão alta a ponto de gerar oóides (Logan 

et al., 1964; Turbayet al., 2013) 

Rg 

Rudstones com conchas de 
gastrópodes, bivalves e oncóides. 
Ocorrência localizada da fácies no 

poço 3-BRSA-944 (Fig. 1) 

Processo de peneiramento 
(Oliveira et al., 2019) 

Gastrópodes indicam a adaptação da biota às 
condições extremas de salinidade e alcalinidade 
presentes no fim da deposição da K38 (Leme, 

1995; Bertani&Carozzi, 1985) 

FRlf 

Rudstones e floatstones 
organizados com conchas com 

variados graus de fragmentação 
ou bimodais. As camadas ocorrem 

com gradação normal  

Processo de transporte e 
deposição dos sedimentos 

combinado por (1) ondas de 
tempestade e (2) correntes de 

fundo (Aigner, 1982) 

Tempestitos proximais. Gradação normal indica a 
diminuição da energia do fluxo em direção ao topo 

e organização dos bioclastos indica menor 
energia do fluxo em relação aos tempestitos da 

fácies FRb (Aigner, 1982, Li et al., 2014) 

 

 

 



Tabela 1: continuação 
S

ho
re

fa
ce

 FRb 
Floatstones e rudstones maciços 

bimodais com modas com 
diferentes graus de fragmentação 

Fluxo similar ao da fácies acima, 
porém mais energético (Mizunoet 

al., 2018) 

Tempestitos proximais. Textura maciça indica alta 
energia do fluxo (Aigner, 1982, Li et al., 2014; 

Mizunoet al., 2018) 

Rmat 
Rudstones maciços com conchas 

articuladas 
Retrabalhamento e peneiramento 

(Mizunoet al., 2018) 

Local de baixa energia (Mizunoet al., 2018) ou 
indicação de que alguns bivalves suportavam 
locais com alta energia (Oliveira et al., 2019) 

O
ff.

 T
ra

n.
 

Fat 
Floatstones comumente com 

conchas articuladas e organizadas 
intercaladas com níveis de lama  

Deposição de lama em suspensão 
e transporte dos bioclastos por 

ondas ou correntes de tempestade 

Acumulações de conchas na proximidade do local 
de vida de bivalves retrabalhadas durante eventos 

de tempestade (Mizunoet al., 2018) 

O
ffs

ho
re

 

L 
Lamitos (wackestone, mudstones, 

siltito e folhelho)  

Deposição de lama em suspensão 
ou por correntes de fundo de 

tempestades  

Deposição de lama carbonática abaixo da base 
das ondas de tempestade (Mizunoet al., 2018) 

etempestitos distais (Aigner, 1982; Li et al., 2014) 

 

Discussões e Conclusões A análise dos processos indica que ondas e correntes de tempestade são 
os principais agentes de transporte dos sedimentos na área de estudo. Um evento de tempestade inicia 
com o deslocamento da superfície da água e uma superelevação do nível do lago no onshore (Walker & 
Plint, 1992). Assim que a superfície da água é deslocada, um gradiente altimétrico entre o onshore e o 
offshore é estabelecido. A fim de normalizar este gradiente, um fluxo de fundo em direção ao offshore é 
desencadeado e desviado pela força de Coriolis dando origem a uma corrente geoestrófica (Walker & 
Plint, 1992). Segundo Aigner (1982), a circulação desta corrente é responsável pela remoção, 
transporte lateral e deposição alóctone de sedimentos do fundo. Durante o evento, também são geradas 
ondas de tempestade as quais removem e retrabalham os sedimentos in-situ. Ambas as componentes 
(correntes e ondas) estão envolvidas no processo deposicional dos tempestitos (fácies FRlf e FRb; 
Aigner, 1982). As ondas de tempestade também são responsáveis pela geração dos volumes de água 
(overwash) que podem sobrepor as barras e avançar até o backshore formando depósitos de washover 
(fácies Rmhf). Parte da água que ultrapassa a barra fica retida em depressões ou em swales e abastece 
as lagunas. Durante a tempestade, desestabilizações na rampa e barra podem desencadear fluxos 
densos (fácies Rmhf; Oliveira et al., 2019). No final das tempestades, sedimentos finos em suspensão 
decantam gerando os tempestitos profundos (fácies L; Li et al., 2014). Entre os eventos de tempestade, 
a barra e o shoreface são dominados por ondas de tempo bom (fácies Rhf e PGhf; Walker & Plint, 
1992). No backshore, camadas lamosas (FRebv) sobrepondo depósitos de washover indicam a 
estabilização do sistema após a entrada dos volumes de overwash (Aigner, 1982). No offshore transition 
e offshore a deposição entre tempestades ocorre também por decantação de finos. 

O empilhamento das sucessões de fácies nos poços indica um raseamento gradativo do ambiente em 
direção ao topo, em concordância com o que é observado por Mizuno et al. (2018) nas coquinas na 
Bacia de Campos. Concomitantemente, há o aumento da alcalinidade e da salinidade do paleolago, 
demarcado pela presença dos gastrópodes (Leme, 1995), brechas e estromatólitos no topo da 
sequência em detrimento da frequência de coquinas de bivalves. O raseamento ocorre possivelmente 
com a progradação do sistema de barras em direção ao offshore. Folhelhos lacustres profundos 
marcam o contato do topo as coquinas e indicam o afogamento da sequência no Aptiano. Estudos mais 
completos são necessários para que o potencial reservatório seja avaliado. Até o momento, é possível 
afirmar que entre as fácies descritas, a que apresenta maior potencial é a Rhf.  
 
Atividades Futuras A seguir, os poços serão correlacionados a fim de entender a distribuição das 
fácies dentro da área de estudo. Posteriormente, os principais horizontes do pré-sal serão mapeados na 
sísmica 3De os mapas de contorno e possíveis mapas de geomorfologia sísmica a serem selecionados 
serão gerados. Os perfis serão então amarrados com a sísmica para finalizar a reconstrução ambiental.  
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Introdução  

Microfósseis constituídos por carapaças mineralizadas apresentam aplicações em estudos 
paleoambientais, paleoecológicos e bioestratigráficos de bacias sedimentares paleozoicas (Scomazzon 
et al., 2016; Haig e Mory, 2016). Na Bacia do Paraná, os estratos de idade eopermiana do Grupo Guatá 
apresentam paleoambientes deposicionais transicionais e marinhos com potencial para estudos 
micropaleontológicos. 

Composto pelas formações Rio Bonito e Palermo, o Grupo Guatá define a unidade sobrejacente 
aos depósitos glacio-influenciados do Grupo Itararé. A Formação Rio Bonito apresenta paleoambientes 
flúvio-deltaicos, estuarinos e marinhos (Tognoli, 2006) com um rico conteúdo fossilífero (Rocha-Campos, 
1970; Souza, 2006; Iannuzzi, 2010). Sobrejacente à Formação Rio Bonito, a Formação Palermo é definida 
por depósitos marinhos marcados por intensa bioturbação e apresenta o marco de máxima inundação da 
bacia (Holz et al., 2010). Porém, nota-se a carência de estudos sobre microfósseis de carapaça 
mineralizada, na qual o único relato para as rochas do Grupo Guatá, refere-se a relatórios técnicos 
resultantes de análises feitas a partir de poços perfurados no estado de São Paulo (Paulipetro, 1981). 

Nesse âmbito, estudos sobre microfósseis de carapaça mineralizada representam uma importante 
ferramenta que pode vir a auxiliar no refinamento da bioestratigrafia e dos paleoambientes da unidade. 
Almeja-se, portanto, investigar o conteúdo micropaleontológico através da identificação dos microfósseis 
recuperados e analisar sua distribuição estratigráfica a fim de verificar as implicações paleoambientais 
para o Grupo Guatá na faixa aflorante no Centro-Leste de Santa Catarina (Figura 1A). 
 

 
Figura 1 – Contextualização da área de estudo. A, Figura de localização dos afloramentos. B, Carta 
cronoestratigráfica adotada para o intervalo estudado (modificado de Holz et al., 2010). 



 

Contexto Geológico e Paleontológico 

O Grupo Guatá, composto pelas formações Rio Bonito, inferior, e Palermo, superior, faz parte da 
Supersequência Gondwana I depositada entre o Carbonífero e Eotriássico da Bacia do Paraná (Milani et 
al., 2007). Caracterizado por apresentar tendência transgressiva, o Grupo Guatá é delimitado na base 
pelo limite de sequência SB-3, representado pelo contato dos pelitos da Formação Rio do Sul (topo do 
Grupo Itararé) com os arenitos flúvio-deltaicos da Formação Rio Bonito e no topo pelo limite de sequência 
SB-5 que marca uma queda de nível de base regional e delimita o contato da Formação Palermo com a 
base do Grupo Passa Dois (Holz et a., 2010). 

A Formação Rio Bonito, base do Grupo Guatá, representa uma sucessão de depósitos flúvio-
deltaicos e marinhos em que se encontram os principais depósitos de carvão da Bacia do Paraná 
(Iannuzzi, 2010). Juntamente, nela registra-se diversos grupos fósseis de paleoinvertebrados (Rocha-
Campos, 1970), fósseis vegetais (Rösler, 1978; Iannuzzi, 2010) e palinomorfos (Souza, 2006) que 
fornecem informações em relação aos paleoambientes e idade (Figura 1B). Em sua porção intermediária, 
Membro Paraguaçú, destaca-se a ocorrência de uma assembleia fossilífera dominada por moluscos 
bentônicos, atribuída à ambiente shoreface inferior - offshore correlata à Fauna de Eurydesma do 
Permiano da Austrália, que aflora na região de Taió em Santa Catarina (Rocha-Campos, 1970; Simões 
et al., 1998; Schmidt-Neto et al., 2014). 

Os depósitos tipicamente marinhos da unidade sobrejacente, Formação Palermo, são constituídos 
por siltitos, siltitos arenosos e arenitos com marcada bioturbação. Esta unidade, destaca-se por 
apresentar um nível de folhelhos cinza-escuros que compõem um horizonte de correlação regional 
referente à máxima inundação da Supersequência Gondwana I (Milani et al., 2007). 

Até o momento o estudo micropaleontológico mais abrangente que engloba rochas do Grupo 
Guatá registra, para a transição entre os grupos Itararé e Guatá (Formação Tatuí) no estado de São 
Paulo, os foraminíferos Rhabdammina? sp. e Earlandia sp., os gêneros de ostracodes Baslerrela sp., 
Cavellina? sp., Bairdia sp. cf. B. glennensis, Carbonatita? sp. (Sthephaniano-Kazaniano), Healdia? sp., 
Bairdia? sp. (Mississipiano-Kazaniano), Macrocypris? sp., Bythocypris? sp. (Siluriano - Triássico) e 
Haworthina? sp. (Kunguriano ao Kazaniano), além de escamas de paleonisciformes (Paulipetro,1981). A 
importância dos estudos dos microfósseis de carapaça mineralizada é devido a eles serem extremamente 
sensíveis a mudanças paleoambientais, o que permite um registro estratigráfico em alta resolução 
(Armstrong e Brasier, 2005). 
 
Material e Métodos 

O trabalho envolveu a realização de trabalhos de campo, com coleta de 32 amostras provenientes 
de afloramentos nos municípios de Mirim Doce, Rio do Oeste e Taió, localizados no estado de Santa 
Catarina. Ao todo, foi descrito um intervalo não-contínuo de aproximadamente 290 metros da sucessão 
sedimentar que perfaz as formações Rio Bonito e Palermo. 

A preparação seguiu os procedimentos padrões adotados para a recuperação de microfósseis de 
carapaças mineralizadas em rochas siliciclásticas (Green 2001). Primeiramente, a rocha foi desagregada 
mecanicamente. Após a desagregação, o material foi embebecido em solução de 15% de Peróxido de 
Hidrogênio (H2O2) e lavado em uma série de cinco peneiras superpostas com malhas de 
preferencialmente 500, 420, 200, 180 e 74 µm. As porções retidas em cada peneira foram secadas em 
temperatura ambiente e triadas no microscópio estereoscópico. Também foi separado parte das amostras 
menos intemperizadas para a confecção de 18 lâminas petrográficas. Durante a triagem, com base na 
abundância de microfósseis observada em cada amostra delimitou-se cinco classe: raro (1-5), comum (6-
10) e abundante (11-15). Adicionalmente realizou-se a captura de imagens por Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV) e fotomicrografias. 
 
Resultados Preliminares 

Foram identificados ostracodes, foraminíferos, fragmentos fosfáticos, fitoclastos, icnofósseis e 
material de provável origem biológica ainda indeterminado (Figura 2). Posteriormente, os dados 
micropaleontológicos foram integrados com os perfis geológicos levantados em campo (Figura 3). 

Os foraminíferos observados apresentam constituição aglutinante, porcelanosa e calcítica 
microgranular. As espécies aglutinantes são representadas pelos taxa Thuramminoides? sp. (Plummer, 
1945) caracterizado por apresentar testa esferoidal, sem abertura reconhecível e composta por 
sedimentos finos (Figura 2E) e outros ainda não identificados (Figura 2F). Também foram encontrados 
foraminíferos porcelanosos, porém estes ainda não foram classificados taxonomicamente (Figura 2G). 
Espécimes tubulares encontradas foram atribuídas a Earlandia sp. (Plummer, 1930) que apresenta testa 



unilocular, tubular, indivisa e de composição calcítica microgranular (Figura 2H). A ocorrência do gênero 
Earlandia vai do Cambriano ao Triássico, com ocorrências duvidosas para o Cretáceo (Vachard et al., 
2010). 

Os ostracodes identificados são referentes a três morfotipos diferentes e ocorrem como moldes 
internos, sem a preservação da carapaça quitino-calcítica, o que dificulta sua classificação taxonômica 
(Figura 2A, B, C e D). Ademais, foram observados fitoclastos e fragmentos fosfáticos. Os fitoclastos 
(Figura 2J) são fragmentos do tecido lignocelulósico de plantas terrestres (Tyson, 1995). Eles apresentam 
formas alongadas retangulares (fitoclastos translúcidos) ou granulares (fitoclastos opacos) e o 
comprimento vai de 2 mm a 100 μm. Os fragmentos fosfáticos identificados referem-se a constituintes de 
tecidos de vertebrados, partes de ossos (Figura 2I) e escamas. Observados em lâmina e recuperados na 
triagem micropaleontológica e apresentam coloração variando de castanho a cinza escuro. 
 

 
Figura 2 – Principais microfósseis identificados e fotomicrografias. A-D, Ostracodes.  E-H, Foraminíferos. A, 
Morfotipo 1, vista lateral esquerda. AM02P01, B, Morfotipo 1, vista lateral direita, AM02P01. C, Morfotipo 2, vista 
lateral esquerda, AM02P01. D, Morfotipo 3, vista lateral esquerda, AM14P06. E, Thuramminoides? sp., vista lateral, 

AM14P06. F, Foraminífero aglutinante ainda não classificado, AM12P04. G, Foraminífero porcelanoso, vista 

lateral, AM16P06. H, Earlandia sp. vista lateral, AM08P03. I, AM6P01 Fragmento fosfático, provavelmente parte de 
osso de vertebrado, AM06P01. J, Fitoclasto observado em lâmina petrográfica, AM10P03. K, Icnofóssil observado 
em lâmina, AM11P04. L - Provável foraminífero aglutinante arenoso, AM15P06. Barras de escala de A a I: 200 μm. 
 

Em relação à recuperação dos microfósseis, em 7 das 28 amostras triadas não foi recuperado 
nenhum microfóssil. Ademais, quando ocorrem, os grupos de microfósseis recuperados apresentam-se 
em baixa abundância, considerados raros (1 a 5 microfósseis por grupo) na maior parte das amostras. As 
exceções estão relacionadas a amostras em que foraminíferos aglutinantes, fitoclastos e ostracodes são 
considerados comuns (6 a 10) e em uma amostra na qual os fragmentos fosfáticos são considerados 
abundantes (10-15). 

Os dados de campo resultaram na construção de um perfil composto para a área de estudo no 
qual realizou-se a distribuição dos fósseis ao longo do intervalo de estudo (Figura 3). Observou-se que 
ostracodes e fragmentos fosfáticos ocorrem ao longo de todo o intervalo. Os fitoclastos apresentam-se 
restritos na porção inferior, enquanto os foraminíferos ocorrem a partir da porção média e em todas as 
amostras analisadas a partir de determinado intervalo. 

 



 
Figura 3 – Perfil composto do intervalo estudado com a relação das amostras descritas e grupos de microfósseis 
identificados. 

 
Discussões e Conclusões 

Até o momento, os grupos de microfósseis identificados com maior diversidade correspondem aos 
foraminíferos aglutinantes e ostracodes. Todavia, esses grupos ocorrem em uma baixa abundância que 
pode estar ligada a condições ambientais ou pós-deposicionais relacionadas a preservação dos 
microfósseis. Sobre a variação da diversidade dos grupos de microfósseis, destacam-se os intervalos 
correspondentes a porção média da Formação Rio Bonito, intervalo 135-146 m do perfil, e aos folhelhos 
da Formação Palermo, 278 - 284m, que apresentam uma maior diversidade de grupos de microfósseis. 
Esse aumento de diversidade, principalmente em relação aos foraminíferos bentônicos (ocorrência de 
formas aglutinantes em conjunto com formas porcelanosas ou microgranulares) está relacionado ao 
estabelecimento de condições marinhas de maior profundidade, abaixo do nível de ação de ondas de 
tempestade. 

A transição, da base para o topo, da ocorrência de microfósseis de origem continental para 
microfósseis marinhos observada é consoante com a marcada tendência regional transgressiva atribuída 
para o Grupo Guatá (Milani et al., 2007; Holz et al., 2010). Todavia, é importante ressaltar a falta de dados 
oriundos da porção superior da Formação Rio Bonito e base da Formação Palermo, intervalo 146-276 m 
do perfil, que não apresentam exposições significativas na área de estudo. 

O estudo possibilitou a delimitação da ocorrência de microfósseis para o Grupo Guatá na área de 
trabalho. Deste modo, demonstrou-se o potencial do intervalo siliciclástico do Paleozoico Superior da 
Bacia do Paraná para a realização de estudos com microfósseis de carapaça mineralizada. 



 
Atividades Futuras 

Adiante, espera-se realizar a triagem das amostras restantes e uma revisão dos dados 
micropaleontológicos obtidos. Também está previsto a realização de mais análises de MEV de material 
já separado e o refinamento da taxonomia dos ostracodes. Ademais, pretende-se delimitar parâmetros 
(análise de biofácies, variação da diversidade dos grupos) para verificar as implicações paleoambientais 
dos microfósseis identificados. 
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Palavras
 
Introdução
A indústria petrolífera tem dado grande atenção aos 
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 
em sistemas petrolíferos de águas profundas 
intensidade
de sedimentos (Rodrigues et al., 2020), resultando em rochas 
de diamictitos no 
da extensão do
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu
Gondwana (Vesely et al., 2018). 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
depósitos de deglaciação no Grupo Itara
relacionados a processos de transporte em massa
(SC)
al., 2019) e Alfredo Wagner (SC) (Fallgatter e Paim, 2019
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 
litoestratigráficas 
Bacia do Paraná, realizadas por Schneider et al. (1974), 
conta com um acervo com
recuperação contínua
última correspondendo à porção superior do Grupo Itararé. 
para o conhecimento estratigráfico 
reconhecimento de DTM´s e fácies associadas 
correlacionando estes depósitos 
estabelecendo
diamictitos 
massa produzidos pela instabil
sedimentar
 
Estado da Arte 
DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 
instabilidades em taludes 
(Posamentier e Martinsen, 2011), ou por glácio
ambientes subaéreos quanto subaquosos, sendo 
inclinação inferior a 1º pode 
produtos de 
al., 2011), excluindo 
turbulência. Deslizamentos 
produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com
deformadas. 
ocorrência 
Escorregamentos são movimentos rotacionais 
consol

D

Palavras

Introdução
A indústria petrolífera tem dado grande atenção aos 
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 
em sistemas petrolíferos de águas profundas 
intensidade
de sedimentos (Rodrigues et al., 2020), resultando em rochas 
de diamictitos no 
da extensão do
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu
Gondwana (Vesely et al., 2018). 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
depósitos de deglaciação no Grupo Itara
relacionados a processos de transporte em massa
(SC) 
al., 2019) e Alfredo Wagner (SC) (Fallgatter e Paim, 2019
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 
litoestratigráficas 
Bacia do Paraná, realizadas por Schneider et al. (1974), 
conta com um acervo com
recuperação contínua
última correspondendo à porção superior do Grupo Itararé. 
para o conhecimento estratigráfico 
reconhecimento de DTM´s e fácies associadas 
correlacionando estes depósitos 
estabelecendo
diamictitos 
massa produzidos pela instabil
sedimentar

Estado da Arte 
DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 
instabilidades em taludes 
(Posamentier e Martinsen, 2011), ou por glácio
ambientes subaéreos quanto subaquosos, sendo 
inclinação inferior a 1º pode 
produtos de 
al., 2011), excluindo 
turbulência. Deslizamentos 
produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com
deformadas. 
ocorrência 
Escorregamentos são movimentos rotacionais 
consol

Depósitos de transporte em massa 

Palavras

Introdução
A indústria petrolífera tem dado grande atenção aos 
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 
em sistemas petrolíferos de águas profundas 
intensidade
de sedimentos (Rodrigues et al., 2020), resultando em rochas 
de diamictitos no 
da extensão do
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu
Gondwana (Vesely et al., 2018). 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
depósitos de deglaciação no Grupo Itara
relacionados a processos de transporte em massa

 (Aquino et al., 2016
al., 2019) e Alfredo Wagner (SC) (Fallgatter e Paim, 2019
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 
litoestratigráficas 
Bacia do Paraná, realizadas por Schneider et al. (1974), 
conta com um acervo com
recuperação contínua
última correspondendo à porção superior do Grupo Itararé. 
para o conhecimento estratigráfico 
reconhecimento de DTM´s e fácies associadas 
correlacionando estes depósitos 
estabelecendo
diamictitos 
massa produzidos pela instabil
sedimentar

Estado da Arte 
DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 
instabilidades em taludes 
(Posamentier e Martinsen, 2011), ou por glácio
ambientes subaéreos quanto subaquosos, sendo 
inclinação inferior a 1º pode 
produtos de 
al., 2011), excluindo 
turbulência. Deslizamentos 
produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com
deformadas. 
ocorrência 
Escorregamentos são movimentos rotacionais 
consolidados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

epósitos de transporte em massa 

Palavras-Chave:

Introdução
A indústria petrolífera tem dado grande atenção aos 
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 
em sistemas petrolíferos de águas profundas 
intensidade
de sedimentos (Rodrigues et al., 2020), resultando em rochas 
de diamictitos no 
da extensão do
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu
Gondwana (Vesely et al., 2018). 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
depósitos de deglaciação no Grupo Itara
relacionados a processos de transporte em massa

(Aquino et al., 2016
al., 2019) e Alfredo Wagner (SC) (Fallgatter e Paim, 2019
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 
litoestratigráficas 
Bacia do Paraná, realizadas por Schneider et al. (1974), 
conta com um acervo com
recuperação contínua
última correspondendo à porção superior do Grupo Itararé. 
para o conhecimento estratigráfico 
reconhecimento de DTM´s e fácies associadas 
correlacionando estes depósitos 
estabelecendo
diamictitos 
massa produzidos pela instabil
sedimentar

Estado da Arte 
DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 
instabilidades em taludes 
(Posamentier e Martinsen, 2011), ou por glácio
ambientes subaéreos quanto subaquosos, sendo 
inclinação inferior a 1º pode 
produtos de 
al., 2011), excluindo 
turbulência. Deslizamentos 
produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com
deformadas. 
ocorrência 
Escorregamentos são movimentos rotacionais 

idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

epósitos de transporte em massa 

Orientador: 

Chave:

Introdução 
A indústria petrolífera tem dado grande atenção aos 
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 
em sistemas petrolíferos de águas profundas 
intensidade dos processos 
de sedimentos (Rodrigues et al., 2020), resultando em rochas 
de diamictitos no 
da extensão do
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu
Gondwana (Vesely et al., 2018). 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
depósitos de deglaciação no Grupo Itara
relacionados a processos de transporte em massa

(Aquino et al., 2016
al., 2019) e Alfredo Wagner (SC) (Fallgatter e Paim, 2019
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 
litoestratigráficas 
Bacia do Paraná, realizadas por Schneider et al. (1974), 
conta com um acervo com
recuperação contínua
última correspondendo à porção superior do Grupo Itararé. 
para o conhecimento estratigráfico 
reconhecimento de DTM´s e fácies associadas 
correlacionando estes depósitos 
estabelecendo
diamictitos presentes n
massa produzidos pela instabil
sedimentar, fornecido pelo recuo de geleiras em fase de deglaciação

Estado da Arte 
DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 
instabilidades em taludes 
(Posamentier e Martinsen, 2011), ou por glácio
ambientes subaéreos quanto subaquosos, sendo 
inclinação inferior a 1º pode 
produtos de processos 
al., 2011), excluindo 
turbulência. Deslizamentos 
produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com
deformadas. E
ocorrência  de 
Escorregamentos são movimentos rotacionais 

idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

epósitos de transporte em massa 

Orientador: 

Chave:

A indústria petrolífera tem dado grande atenção aos 
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 
em sistemas petrolíferos de águas profundas 

dos processos 
de sedimentos (Rodrigues et al., 2020), resultando em rochas 
de diamictitos no 
da extensão do 
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu
Gondwana (Vesely et al., 2018). 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
depósitos de deglaciação no Grupo Itara
relacionados a processos de transporte em massa

(Aquino et al., 2016
al., 2019) e Alfredo Wagner (SC) (Fallgatter e Paim, 2019
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 
litoestratigráficas 
Bacia do Paraná, realizadas por Schneider et al. (1974), 
conta com um acervo com
recuperação contínua
última correspondendo à porção superior do Grupo Itararé. 
para o conhecimento estratigráfico 
reconhecimento de DTM´s e fácies associadas 
correlacionando estes depósitos 
estabelecendo os possíveis controles na distribuição destes 

presentes n
massa produzidos pela instabil

fornecido pelo recuo de geleiras em fase de deglaciação

Estado da Arte 
DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 
instabilidades em taludes 
(Posamentier e Martinsen, 2011), ou por glácio
ambientes subaéreos quanto subaquosos, sendo 
inclinação inferior a 1º pode 

processos 
al., 2011), excluindo 
turbulência. Deslizamentos 
produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com

Envolve movimentos translacionais 
de  feições 

Escorregamentos são movimentos rotacionais 
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

epósitos de transporte em massa 

Orientador: 

Chave: diamictitos, 

A indústria petrolífera tem dado grande atenção aos 
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 
em sistemas petrolíferos de águas profundas 

dos processos 
de sedimentos (Rodrigues et al., 2020), resultando em rochas 
de diamictitos no G

 manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu
Gondwana (Vesely et al., 2018). 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
depósitos de deglaciação no Grupo Itara
relacionados a processos de transporte em massa

(Aquino et al., 2016
al., 2019) e Alfredo Wagner (SC) (Fallgatter e Paim, 2019
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 
litoestratigráficas formações 
Bacia do Paraná, realizadas por Schneider et al. (1974), 
conta com um acervo com
recuperação contínua
última correspondendo à porção superior do Grupo Itararé. 
para o conhecimento estratigráfico 
reconhecimento de DTM´s e fácies associadas 
correlacionando estes depósitos 

os possíveis controles na distribuição destes 
presentes n

massa produzidos pela instabil
fornecido pelo recuo de geleiras em fase de deglaciação

Estado da Arte  
DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 
instabilidades em taludes 
(Posamentier e Martinsen, 2011), ou por glácio
ambientes subaéreos quanto subaquosos, sendo 
inclinação inferior a 1º pode 

processos 
al., 2011), excluindo 
turbulência. Deslizamentos 
produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com

nvolve movimentos translacionais 
feições 

Escorregamentos são movimentos rotacionais 
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

epósitos de transporte em massa 

Orientador: 

diamictitos, 

A indústria petrolífera tem dado grande atenção aos 
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 
em sistemas petrolíferos de águas profundas 

dos processos 
de sedimentos (Rodrigues et al., 2020), resultando em rochas 

Grupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 
manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 

comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu
Gondwana (Vesely et al., 2018). 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
depósitos de deglaciação no Grupo Itara
relacionados a processos de transporte em massa

(Aquino et al., 2016
al., 2019) e Alfredo Wagner (SC) (Fallgatter e Paim, 2019
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

formações 
Bacia do Paraná, realizadas por Schneider et al. (1974), 
conta com um acervo com
recuperação contínua
última correspondendo à porção superior do Grupo Itararé. 
para o conhecimento estratigráfico 
reconhecimento de DTM´s e fácies associadas 
correlacionando estes depósitos 

os possíveis controles na distribuição destes 
presentes n

massa produzidos pela instabil
fornecido pelo recuo de geleiras em fase de deglaciação

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 
instabilidades em taludes 
(Posamentier e Martinsen, 2011), ou por glácio
ambientes subaéreos quanto subaquosos, sendo 
inclinação inferior a 1º pode 

processos 
al., 2011), excluindo 
turbulência. Deslizamentos 
produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com

nvolve movimentos translacionais 
feições 

Escorregamentos são movimentos rotacionais 
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

epósitos de transporte em massa 

Orientador: Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

diamictitos, 

A indústria petrolífera tem dado grande atenção aos 
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 
em sistemas petrolíferos de águas profundas 

dos processos 
de sedimentos (Rodrigues et al., 2020), resultando em rochas 

rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 
manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 

comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu
Gondwana (Vesely et al., 2018). 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
depósitos de deglaciação no Grupo Itara
relacionados a processos de transporte em massa

(Aquino et al., 2016
al., 2019) e Alfredo Wagner (SC) (Fallgatter e Paim, 2019
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

formações 
Bacia do Paraná, realizadas por Schneider et al. (1974), 
conta com um acervo com
recuperação contínua (figura
última correspondendo à porção superior do Grupo Itararé. 
para o conhecimento estratigráfico 
reconhecimento de DTM´s e fácies associadas 
correlacionando estes depósitos 

os possíveis controles na distribuição destes 
presentes na porção superior 

massa produzidos pela instabil
fornecido pelo recuo de geleiras em fase de deglaciação

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 
instabilidades em taludes 
(Posamentier e Martinsen, 2011), ou por glácio
ambientes subaéreos quanto subaquosos, sendo 
inclinação inferior a 1º pode 

processos gravitacionais 
al., 2011), excluindo os 
turbulência. Deslizamentos 
produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com

nvolve movimentos translacionais 
feições  

Escorregamentos são movimentos rotacionais 
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

epósitos de transporte em massa 

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

diamictitos, 

A indústria petrolífera tem dado grande atenção aos 
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 
em sistemas petrolíferos de águas profundas 

dos processos 
de sedimentos (Rodrigues et al., 2020), resultando em rochas 

rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 
manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 

comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu
Gondwana (Vesely et al., 2018). 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
depósitos de deglaciação no Grupo Itara
relacionados a processos de transporte em massa

(Aquino et al., 2016), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald
al., 2019) e Alfredo Wagner (SC) (Fallgatter e Paim, 2019
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

formações 
Bacia do Paraná, realizadas por Schneider et al. (1974), 
conta com um acervo com

(figura
última correspondendo à porção superior do Grupo Itararé. 
para o conhecimento estratigráfico 
reconhecimento de DTM´s e fácies associadas 
correlacionando estes depósitos 

os possíveis controles na distribuição destes 
a porção superior 

massa produzidos pela instabil
fornecido pelo recuo de geleiras em fase de deglaciação

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 
instabilidades em taludes 
(Posamentier e Martinsen, 2011), ou por glácio
ambientes subaéreos quanto subaquosos, sendo 
inclinação inferior a 1º pode 

gravitacionais 
 depósitos de turbiditos, para os quais o mecanismo de supo

turbulência. Deslizamentos 
produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com

nvolve movimentos translacionais 
 de 

Escorregamentos são movimentos rotacionais 
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

epósitos de transporte em massa 

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

diamictitos, 

A indústria petrolífera tem dado grande atenção aos 
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 
em sistemas petrolíferos de águas profundas 

dos processos deposicionais
de sedimentos (Rodrigues et al., 2020), resultando em rochas 

rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 
manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 

comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu
Gondwana (Vesely et al., 2018). 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
depósitos de deglaciação no Grupo Itara
relacionados a processos de transporte em massa

), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald
al., 2019) e Alfredo Wagner (SC) (Fallgatter e Paim, 2019
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

formações Campo do Tenente e Mafra, subdivisõe
Bacia do Paraná, realizadas por Schneider et al. (1974), 
conta com um acervo com 

(figura 
última correspondendo à porção superior do Grupo Itararé. 
para o conhecimento estratigráfico 
reconhecimento de DTM´s e fácies associadas 
correlacionando estes depósitos 

os possíveis controles na distribuição destes 
a porção superior 

massa produzidos pela instabil
fornecido pelo recuo de geleiras em fase de deglaciação

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 
instabilidades em taludes por elevado
(Posamentier e Martinsen, 2011), ou por glácio
ambientes subaéreos quanto subaquosos, sendo 
inclinação inferior a 1º pode 

gravitacionais 
depósitos de turbiditos, para os quais o mecanismo de supo

turbulência. Deslizamentos refere
produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com

nvolve movimentos translacionais 
de  cisalhamento

Escorregamentos são movimentos rotacionais 
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

epósitos de transporte em massa 

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

diamictitos, homogeneização, glacial.

A indústria petrolífera tem dado grande atenção aos 
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 
em sistemas petrolíferos de águas profundas 

deposicionais
de sedimentos (Rodrigues et al., 2020), resultando em rochas 

rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 
manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 

comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu
Gondwana (Vesely et al., 2018). 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
depósitos de deglaciação no Grupo Itara
relacionados a processos de transporte em massa

), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald
al., 2019) e Alfredo Wagner (SC) (Fallgatter e Paim, 2019
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

Campo do Tenente e Mafra, subdivisõe
Bacia do Paraná, realizadas por Schneider et al. (1974), 

 cerca de 300 metros de
 1), que 

última correspondendo à porção superior do Grupo Itararé. 
para o conhecimento estratigráfico 
reconhecimento de DTM´s e fácies associadas 
correlacionando estes depósitos 

os possíveis controles na distribuição destes 
a porção superior 

massa produzidos pela instabilização de taludes deposicionais, como conse
fornecido pelo recuo de geleiras em fase de deglaciação

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

por elevado
(Posamentier e Martinsen, 2011), ou por glácio
ambientes subaéreos quanto subaquosos, sendo 
inclinação inferior a 1º pode promover a instabilidade gravitacional. 

gravitacionais 
depósitos de turbiditos, para os quais o mecanismo de supo

refere
produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com

nvolve movimentos translacionais 
cisalhamento

Escorregamentos são movimentos rotacionais 
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

epósitos de transporte em massa 

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

homogeneização, glacial.

A indústria petrolífera tem dado grande atenção aos 
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 
em sistemas petrolíferos de águas profundas 

deposicionais
de sedimentos (Rodrigues et al., 2020), resultando em rochas 

rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 
manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 

comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu
Gondwana (Vesely et al., 2018). E
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
depósitos de deglaciação no Grupo Itara
relacionados a processos de transporte em massa

), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald
al., 2019) e Alfredo Wagner (SC) (Fallgatter e Paim, 2019
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

Campo do Tenente e Mafra, subdivisõe
Bacia do Paraná, realizadas por Schneider et al. (1974), 

cerca de 300 metros de
, que 

última correspondendo à porção superior do Grupo Itararé. 
para o conhecimento estratigráfico 
reconhecimento de DTM´s e fácies associadas 
correlacionando estes depósitos com

os possíveis controles na distribuição destes 
a porção superior 

ização de taludes deposicionais, como conse
fornecido pelo recuo de geleiras em fase de deglaciação

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

por elevado
(Posamentier e Martinsen, 2011), ou por glácio
ambientes subaéreos quanto subaquosos, sendo 

promover a instabilidade gravitacional. 
gravitacionais 

depósitos de turbiditos, para os quais o mecanismo de supo
refere-se

produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com
nvolve movimentos translacionais 

cisalhamento
Escorregamentos são movimentos rotacionais 

idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

epósitos de transporte em massa 

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

homogeneização, glacial.

A indústria petrolífera tem dado grande atenção aos 
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 
em sistemas petrolíferos de águas profundas 

deposicionais
de sedimentos (Rodrigues et al., 2020), resultando em rochas 

rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 
manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 

comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu

Esta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
depósitos de deglaciação no Grupo Itara
relacionados a processos de transporte em massa

), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald
al., 2019) e Alfredo Wagner (SC) (Fallgatter e Paim, 2019
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

Campo do Tenente e Mafra, subdivisõe
Bacia do Paraná, realizadas por Schneider et al. (1974), 

cerca de 300 metros de
, que 

última correspondendo à porção superior do Grupo Itararé. 
para o conhecimento estratigráfico e deposicional 
reconhecimento de DTM´s e fácies associadas 

com
os possíveis controles na distribuição destes 

a porção superior 
ização de taludes deposicionais, como conse

fornecido pelo recuo de geleiras em fase de deglaciação

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

por elevado
(Posamentier e Martinsen, 2011), ou por glácio
ambientes subaéreos quanto subaquosos, sendo 

promover a instabilidade gravitacional. 
gravitacionais de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 

depósitos de turbiditos, para os quais o mecanismo de supo
se 

produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com
nvolve movimentos translacionais 

cisalhamento
Escorregamentos são movimentos rotacionais 

idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

epósitos de transporte em massa 

Ronaldo Paulo Kraft

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

homogeneização, glacial.

A indústria petrolífera tem dado grande atenção aos 
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 
em sistemas petrolíferos de águas profundas 

deposicionais
de sedimentos (Rodrigues et al., 2020), resultando em rochas 

rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 
manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 

comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu

sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
depósitos de deglaciação no Grupo Itara
relacionados a processos de transporte em massa

), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald
al., 2019) e Alfredo Wagner (SC) (Fallgatter e Paim, 2019
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

Campo do Tenente e Mafra, subdivisõe
Bacia do Paraná, realizadas por Schneider et al. (1974), 

cerca de 300 metros de
, que contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 

última correspondendo à porção superior do Grupo Itararé. 
e deposicional 

reconhecimento de DTM´s e fácies associadas 
com sequências deglaciais reconhecidas nas áreas 

os possíveis controles na distribuição destes 
a porção superior 

ização de taludes deposicionais, como conse
fornecido pelo recuo de geleiras em fase de deglaciação

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

por elevado 
(Posamentier e Martinsen, 2011), ou por glácio
ambientes subaéreos quanto subaquosos, sendo 

promover a instabilidade gravitacional. 
de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 

depósitos de turbiditos, para os quais o mecanismo de supo
 tanto 

produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com
nvolve movimentos translacionais 

cisalhamento
Escorregamentos são movimentos rotacionais 

idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

epósitos de transporte em massa 

Ronaldo Paulo Kraft
ropkraft@gmail.com

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

homogeneização, glacial.

A indústria petrolífera tem dado grande atenção aos 
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 
em sistemas petrolíferos de águas profundas 

deposicionais condicionantes 
de sedimentos (Rodrigues et al., 2020), resultando em rochas 

rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 
manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 

comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu

sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
depósitos de deglaciação no Grupo Itararé têm registrado a ocorrência de diamictitos, os quais são 
relacionados a processos de transporte em massa

), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald
al., 2019) e Alfredo Wagner (SC) (Fallgatter e Paim, 2019
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

Campo do Tenente e Mafra, subdivisõe
Bacia do Paraná, realizadas por Schneider et al. (1974), 

cerca de 300 metros de
contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 

última correspondendo à porção superior do Grupo Itararé. 
e deposicional 

reconhecimento de DTM´s e fácies associadas 
sequências deglaciais reconhecidas nas áreas 

os possíveis controles na distribuição destes 
a porção superior desta unidade

ização de taludes deposicionais, como conse
fornecido pelo recuo de geleiras em fase de deglaciação

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

 aporte sedimentar, 
(Posamentier e Martinsen, 2011), ou por glácio
ambientes subaéreos quanto subaquosos, sendo 

promover a instabilidade gravitacional. 
de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 

depósitos de turbiditos, para os quais o mecanismo de supo
tanto 

produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com
nvolve movimentos translacionais 

cisalhamento  basal 
Escorregamentos são movimentos rotacionais 

idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

epósitos de transporte em massa e fácies associadas 

Ronaldo Paulo Kraft
ropkraft@gmail.com

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

homogeneização, glacial.

A indústria petrolífera tem dado grande atenção aos 
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 
em sistemas petrolíferos de águas profundas 

condicionantes 
de sedimentos (Rodrigues et al., 2020), resultando em rochas 

rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 
manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 

comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu

sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 

ré têm registrado a ocorrência de diamictitos, os quais são 
relacionados a processos de transporte em massa

), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald
al., 2019) e Alfredo Wagner (SC) (Fallgatter e Paim, 2019
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

Campo do Tenente e Mafra, subdivisõe
Bacia do Paraná, realizadas por Schneider et al. (1974), 

cerca de 300 metros de
contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 

última correspondendo à porção superior do Grupo Itararé. 
e deposicional 

reconhecimento de DTM´s e fácies associadas 
sequências deglaciais reconhecidas nas áreas 

os possíveis controles na distribuição destes 
desta unidade

ização de taludes deposicionais, como conse
fornecido pelo recuo de geleiras em fase de deglaciação

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

aporte sedimentar, 
(Posamentier e Martinsen, 2011), ou por glácio
ambientes subaéreos quanto subaquosos, sendo 

promover a instabilidade gravitacional. 
de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 

depósitos de turbiditos, para os quais o mecanismo de supo
tanto ao processo quanto 

produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com
nvolve movimentos translacionais 

basal 
Escorregamentos são movimentos rotacionais 

idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

e fácies associadas 
Catarina

Ronaldo Paulo Kraft
ropkraft@gmail.com

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

homogeneização, glacial.

A indústria petrolífera tem dado grande atenção aos 
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 
em sistemas petrolíferos de águas profundas 

condicionantes 
de sedimentos (Rodrigues et al., 2020), resultando em rochas 

rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 
manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 

comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu

sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 

ré têm registrado a ocorrência de diamictitos, os quais são 
relacionados a processos de transporte em massa

), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald
al., 2019) e Alfredo Wagner (SC) (Fallgatter e Paim, 2019
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

Campo do Tenente e Mafra, subdivisõe
Bacia do Paraná, realizadas por Schneider et al. (1974), 

cerca de 300 metros de
contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 

última correspondendo à porção superior do Grupo Itararé. 
e deposicional 

reconhecimento de DTM´s e fácies associadas 
sequências deglaciais reconhecidas nas áreas 

os possíveis controles na distribuição destes 
desta unidade

ização de taludes deposicionais, como conse
fornecido pelo recuo de geleiras em fase de deglaciação

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

aporte sedimentar, 
(Posamentier e Martinsen, 2011), ou por glácio
ambientes subaéreos quanto subaquosos, sendo 

promover a instabilidade gravitacional. 
de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 

depósitos de turbiditos, para os quais o mecanismo de supo
o processo quanto 

produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com
nvolve movimentos translacionais 

basal 
Escorregamentos são movimentos rotacionais sobre superfícies côncavas 

idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

e fácies associadas 
Catarina

Ronaldo Paulo Kraft
ropkraft@gmail.com

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

homogeneização, glacial.

A indústria petrolífera tem dado grande atenção aos 
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 
em sistemas petrolíferos de águas profundas (Posamentier e Martinsen, 2011)

condicionantes 
de sedimentos (Rodrigues et al., 2020), resultando em rochas 

rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 
manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 

comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu

sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 

ré têm registrado a ocorrência de diamictitos, os quais são 
relacionados a processos de transporte em massa, como apontados para a região de Doutor Pedrinho 

), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald
al., 2019) e Alfredo Wagner (SC) (Fallgatter e Paim, 2019
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

Campo do Tenente e Mafra, subdivisõe
Bacia do Paraná, realizadas por Schneider et al. (1974), 

cerca de 300 metros de
contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 

última correspondendo à porção superior do Grupo Itararé. 
e deposicional 

reconhecimento de DTM´s e fácies associadas n
sequências deglaciais reconhecidas nas áreas 

os possíveis controles na distribuição destes 
desta unidade

ização de taludes deposicionais, como conse
fornecido pelo recuo de geleiras em fase de deglaciação

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

aporte sedimentar, 
(Posamentier e Martinsen, 2011), ou por glácio-isost
ambientes subaéreos quanto subaquosos, sendo mais eficientes

promover a instabilidade gravitacional. 
de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 

depósitos de turbiditos, para os quais o mecanismo de supo
o processo quanto 

produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com
nvolve movimentos translacionais de blocos sobre superfícies planares

basal sobre superfícies inconsolidadas (Shanmugam, 2015).
sobre superfícies côncavas 

idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

e fácies associadas 
Catarina

Ronaldo Paulo Kraft
ropkraft@gmail.com

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

homogeneização, glacial.

A indústria petrolífera tem dado grande atenção aos depósitos de transporte em massa (DTM)
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 

(Posamentier e Martinsen, 2011)
condicionantes 

de sedimentos (Rodrigues et al., 2020), resultando em rochas 
rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 

manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu

sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 

ré têm registrado a ocorrência de diamictitos, os quais são 
, como apontados para a região de Doutor Pedrinho 

), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald
al., 2019) e Alfredo Wagner (SC) (Fallgatter e Paim, 2019
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

Campo do Tenente e Mafra, subdivisõe
Bacia do Paraná, realizadas por Schneider et al. (1974), 

cerca de 300 metros de
contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 

última correspondendo à porção superior do Grupo Itararé. 
e deposicional da porção superior do Grupo Itararé

nestes
sequências deglaciais reconhecidas nas áreas 

os possíveis controles na distribuição destes 
desta unidade

ização de taludes deposicionais, como conse
fornecido pelo recuo de geleiras em fase de deglaciação

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

aporte sedimentar, 
isost
mais eficientes

promover a instabilidade gravitacional. 
de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 

depósitos de turbiditos, para os quais o mecanismo de supo
o processo quanto 

produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com
de blocos sobre superfícies planares
sobre superfícies inconsolidadas (Shanmugam, 2015).

sobre superfícies côncavas 
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

e fácies associadas 
Catarina 

Ronaldo Paulo Kraft
ropkraft@gmail.com

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

homogeneização, glacial. 

depósitos de transporte em massa (DTM)
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 

(Posamentier e Martinsen, 2011)
condicionantes 

de sedimentos (Rodrigues et al., 2020), resultando em rochas 
rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 

manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu

sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 

ré têm registrado a ocorrência de diamictitos, os quais são 
, como apontados para a região de Doutor Pedrinho 

), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald
al., 2019) e Alfredo Wagner (SC) (Fallgatter e Paim, 2019
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

Campo do Tenente e Mafra, subdivisõe
Bacia do Paraná, realizadas por Schneider et al. (1974), 

cerca de 300 metros de 
contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 

última correspondendo à porção superior do Grupo Itararé. 
da porção superior do Grupo Itararé

estes 
sequências deglaciais reconhecidas nas áreas 

os possíveis controles na distribuição destes 
desta unidade

ização de taludes deposicionais, como conse
fornecido pelo recuo de geleiras em fase de deglaciação

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

aporte sedimentar, 
isostasia
mais eficientes

promover a instabilidade gravitacional. 
de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 

depósitos de turbiditos, para os quais o mecanismo de supo
o processo quanto 

produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com
de blocos sobre superfícies planares
sobre superfícies inconsolidadas (Shanmugam, 2015).

sobre superfícies côncavas 
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

e fácies associadas 
 

Ronaldo Paulo Kraft
ropkraft@gmail.com

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

depósitos de transporte em massa (DTM)
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 

(Posamentier e Martinsen, 2011)
condicionantes dos DTM´s, pode

de sedimentos (Rodrigues et al., 2020), resultando em rochas 
rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 

manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu

sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 

ré têm registrado a ocorrência de diamictitos, os quais são 
, como apontados para a região de Doutor Pedrinho 

), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald
al., 2019) e Alfredo Wagner (SC) (Fallgatter e Paim, 2019
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

Campo do Tenente e Mafra, subdivisõe
Bacia do Paraná, realizadas por Schneider et al. (1974), a partir de 

 testemunhos 
contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 

última correspondendo à porção superior do Grupo Itararé. 
da porção superior do Grupo Itararé

 testemunhos de 
sequências deglaciais reconhecidas nas áreas 

os possíveis controles na distribuição destes 
desta unidade correspond

ização de taludes deposicionais, como conse
fornecido pelo recuo de geleiras em fase de deglaciação

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

aporte sedimentar, 
asia 

mais eficientes
promover a instabilidade gravitacional. 

de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 
depósitos de turbiditos, para os quais o mecanismo de supo

o processo quanto 
produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com

de blocos sobre superfícies planares
sobre superfícies inconsolidadas (Shanmugam, 2015).

sobre superfícies côncavas 
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

e fácies associadas 

Ronaldo Paulo Kraft
ropkraft@gmail.com 

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

depósitos de transporte em massa (DTM)
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 

(Posamentier e Martinsen, 2011)
dos DTM´s, pode

de sedimentos (Rodrigues et al., 2020), resultando em rochas 
rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 

manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu

sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 

ré têm registrado a ocorrência de diamictitos, os quais são 
, como apontados para a região de Doutor Pedrinho 

), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald
al., 2019) e Alfredo Wagner (SC) (Fallgatter e Paim, 2019). A região de Mafra, estado de Santa 
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

Campo do Tenente e Mafra, subdivisõe
a partir de 

testemunhos 
contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 

última correspondendo à porção superior do Grupo Itararé. Este trabalho tem como objetivos contribuir 
da porção superior do Grupo Itararé

testemunhos de 
sequências deglaciais reconhecidas nas áreas 

os possíveis controles na distribuição destes 
correspond

ização de taludes deposicionais, como conse
fornecido pelo recuo de geleiras em fase de deglaciação

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

aporte sedimentar, sismi
 (McCabe et al, 1994). 

mais eficientes
promover a instabilidade gravitacional. 

de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 
depósitos de turbiditos, para os quais o mecanismo de supo

o processo quanto 
produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com

de blocos sobre superfícies planares
sobre superfícies inconsolidadas (Shanmugam, 2015).

sobre superfícies côncavas 
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

e fácies associadas 

Ronaldo Paulo Kraft 

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

depósitos de transporte em massa (DTM)
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 

(Posamentier e Martinsen, 2011)
dos DTM´s, pode

de sedimentos (Rodrigues et al., 2020), resultando em rochas denominadas de
rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 

manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu

sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 

ré têm registrado a ocorrência de diamictitos, os quais são 
, como apontados para a região de Doutor Pedrinho 

), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald
). A região de Mafra, estado de Santa 

Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 
Campo do Tenente e Mafra, subdivisõe

a partir de 
testemunhos 

contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 
Este trabalho tem como objetivos contribuir 

da porção superior do Grupo Itararé
testemunhos de 

sequências deglaciais reconhecidas nas áreas 
os possíveis controles na distribuição destes depósitos

correspond
ização de taludes deposicionais, como conse

fornecido pelo recuo de geleiras em fase de deglaciação

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

sismi
(McCabe et al, 1994). 

mais eficientes
promover a instabilidade gravitacional. 

de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 
depósitos de turbiditos, para os quais o mecanismo de supo

o processo quanto 
produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com

de blocos sobre superfícies planares
sobre superfícies inconsolidadas (Shanmugam, 2015).

sobre superfícies côncavas 
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

e fácies associadas 

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

depósitos de transporte em massa (DTM)
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 

(Posamentier e Martinsen, 2011)
dos DTM´s, pode

denominadas de
rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 

manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu

sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 

ré têm registrado a ocorrência de diamictitos, os quais são 
, como apontados para a região de Doutor Pedrinho 

), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald
). A região de Mafra, estado de Santa 

Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 
Campo do Tenente e Mafra, subdivisõe

a partir de 
testemunhos 

contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 
Este trabalho tem como objetivos contribuir 

da porção superior do Grupo Itararé
testemunhos de 

sequências deglaciais reconhecidas nas áreas 
depósitos

correspond
ização de taludes deposicionais, como conse

fornecido pelo recuo de geleiras em fase de deglaciação

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

sismicidade
(McCabe et al, 1994). 

mais eficientes neste último, onde superfícies com 
promover a instabilidade gravitacional. 

de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 
depósitos de turbiditos, para os quais o mecanismo de supo

o processo quanto ao produto deposicional, sendo este 
produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com

de blocos sobre superfícies planares
sobre superfícies inconsolidadas (Shanmugam, 2015).

sobre superfícies côncavas 
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

e fácies associadas do Grupo Itararé

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

depósitos de transporte em massa (DTM)
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 

(Posamentier e Martinsen, 2011)
dos DTM´s, pode

denominadas de
rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 

manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu

sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 

ré têm registrado a ocorrência de diamictitos, os quais são 
, como apontados para a região de Doutor Pedrinho 

), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald
). A região de Mafra, estado de Santa 

Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 
Campo do Tenente e Mafra, subdivisões inferior e média do Grupo Itararé, 

a partir de  
testemunhos 

contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 
Este trabalho tem como objetivos contribuir 

da porção superior do Grupo Itararé
testemunhos de 

sequências deglaciais reconhecidas nas áreas 
depósitos

correspondam
ização de taludes deposicionais, como conse

fornecido pelo recuo de geleiras em fase de deglaciação. 

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

cidade
(McCabe et al, 1994). 

neste último, onde superfícies com 
promover a instabilidade gravitacional. 

de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 
depósitos de turbiditos, para os quais o mecanismo de supo

o produto deposicional, sendo este 
produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com

de blocos sobre superfícies planares
sobre superfícies inconsolidadas (Shanmugam, 2015).

sobre superfícies côncavas 
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

do Grupo Itararé

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

depósitos de transporte em massa (DTM)
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 

(Posamentier e Martinsen, 2011)
dos DTM´s, pode

denominadas de
rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 

manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu

sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 

ré têm registrado a ocorrência de diamictitos, os quais são 
, como apontados para a região de Doutor Pedrinho 

), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald
). A região de Mafra, estado de Santa 

Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 
s inferior e média do Grupo Itararé, 

 dados de superfície. Esta região 
testemunhos referentes a 5

contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 
Este trabalho tem como objetivos contribuir 

da porção superior do Grupo Itararé
testemunhos de 

sequências deglaciais reconhecidas nas áreas 
depósitos. 

am 
ização de taludes deposicionais, como conse

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

cidade, escape de hidratos de gás 
(McCabe et al, 1994). 

neste último, onde superfícies com 
promover a instabilidade gravitacional. Correspondem principalmente 

de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 
depósitos de turbiditos, para os quais o mecanismo de supo

o produto deposicional, sendo este 
produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com

de blocos sobre superfícies planares
sobre superfícies inconsolidadas (Shanmugam, 2015).

sobre superfícies côncavas 
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

do Grupo Itararé

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

depósitos de transporte em massa (DTM)
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 

(Posamentier e Martinsen, 2011)
dos DTM´s, pode 

denominadas de
rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 

manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estu

sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 

ré têm registrado a ocorrência de diamictitos, os quais são 
, como apontados para a região de Doutor Pedrinho 

), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald
). A região de Mafra, estado de Santa 

Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 
s inferior e média do Grupo Itararé, 

dados de superfície. Esta região 
referentes a 5

contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 
Este trabalho tem como objetivos contribuir 

da porção superior do Grupo Itararé
testemunhos de sondagens

sequências deglaciais reconhecidas nas áreas 
 A hipótese adotada é que os 
 a depósitos de transporte em 

ização de taludes deposicionais, como conse

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

, escape de hidratos de gás 
(McCabe et al, 1994). 

neste último, onde superfícies com 
orrespondem principalmente 

de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 
depósitos de turbiditos, para os quais o mecanismo de supo

o produto deposicional, sendo este 
produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com

de blocos sobre superfícies planares
sobre superfícies inconsolidadas (Shanmugam, 2015).

sobre superfícies côncavas de sedimentos parcialmente
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

do Grupo Itararé

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

depósitos de transporte em massa (DTM)
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 

(Posamentier e Martinsen, 2011)
 ocorrer

denominadas de
rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 

manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 
relação aos diamictitos de origem subglacial, pode colaborar para os estudos paleogeográficos do 

sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 
correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 

ré têm registrado a ocorrência de diamictitos, os quais são 
, como apontados para a região de Doutor Pedrinho 

), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald
). A região de Mafra, estado de Santa 

Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 
s inferior e média do Grupo Itararé, 

dados de superfície. Esta região 
referentes a 5

contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 
Este trabalho tem como objetivos contribuir 

da porção superior do Grupo Itararé
sondagens

sequências deglaciais reconhecidas nas áreas 
A hipótese adotada é que os 
a depósitos de transporte em 

ização de taludes deposicionais, como conseqüência do elevado aporte 

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

, escape de hidratos de gás 
(McCabe et al, 1994). 

neste último, onde superfícies com 
orrespondem principalmente 

de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 
depósitos de turbiditos, para os quais o mecanismo de supo

o produto deposicional, sendo este 
produto caracterizado por um bloco rígido ou uma massa coerente, com estruturas internas pouco 

de blocos sobre superfícies planares
sobre superfícies inconsolidadas (Shanmugam, 2015).

de sedimentos parcialmente
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

do Grupo Itararé

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

depósitos de transporte em massa (DTM)
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 

(Posamentier e Martinsen, 2011)
ocorrer

denominadas de diamictitos. A presença 
rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 

manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 

dos paleogeográficos do 
sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 

correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
ré têm registrado a ocorrência de diamictitos, os quais são 

, como apontados para a região de Doutor Pedrinho 
), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald

). A região de Mafra, estado de Santa 
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

s inferior e média do Grupo Itararé, 
dados de superfície. Esta região 
referentes a 5

contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 
Este trabalho tem como objetivos contribuir 

da porção superior do Grupo Itararé
sondagens

sequências deglaciais reconhecidas nas áreas 
A hipótese adotada é que os 
a depósitos de transporte em 

qüência do elevado aporte 

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

, escape de hidratos de gás 
(McCabe et al, 1994). 

neste último, onde superfícies com 
orrespondem principalmente 

de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 
depósitos de turbiditos, para os quais o mecanismo de supo

o produto deposicional, sendo este 
estruturas internas pouco 

de blocos sobre superfícies planares
sobre superfícies inconsolidadas (Shanmugam, 2015).

de sedimentos parcialmente
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

do Grupo Itararé

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

depósitos de transporte em massa (DTM)
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 

(Posamentier e Martinsen, 2011)
ocorrer 

diamictitos. A presença 
rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 

manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 

dos paleogeográficos do 
sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 

correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
ré têm registrado a ocorrência de diamictitos, os quais são 

, como apontados para a região de Doutor Pedrinho 
), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald

). A região de Mafra, estado de Santa 
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

s inferior e média do Grupo Itararé, 
dados de superfície. Esta região 
referentes a 5

contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 
Este trabalho tem como objetivos contribuir 

da porção superior do Grupo Itararé
sondagens

sequências deglaciais reconhecidas nas áreas 
A hipótese adotada é que os 
a depósitos de transporte em 

qüência do elevado aporte 

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

, escape de hidratos de gás 
(McCabe et al, 1994). 

neste último, onde superfícies com 
orrespondem principalmente 

de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 
depósitos de turbiditos, para os quais o mecanismo de supo

o produto deposicional, sendo este 
estruturas internas pouco 

de blocos sobre superfícies planares
sobre superfícies inconsolidadas (Shanmugam, 2015).

de sedimentos parcialmente
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

do Grupo Itararé

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

depósitos de transporte em massa (DTM)
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 

(Posamentier e Martinsen, 2011). Dependendo da 
 a homogeneização 

diamictitos. A presença 
rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 

manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 

dos paleogeográficos do 
sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 

correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
ré têm registrado a ocorrência de diamictitos, os quais são 

, como apontados para a região de Doutor Pedrinho 
), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald

). A região de Mafra, estado de Santa 
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

s inferior e média do Grupo Itararé, 
dados de superfície. Esta região 
referentes a 5 

contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 
Este trabalho tem como objetivos contribuir 

da porção superior do Grupo Itararé
sondagens 

sequências deglaciais reconhecidas nas áreas 
A hipótese adotada é que os 
a depósitos de transporte em 

qüência do elevado aporte 

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

, escape de hidratos de gás 
(McCabe et al, 1994). Ocorrem

neste último, onde superfícies com 
orrespondem principalmente 

de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 
depósitos de turbiditos, para os quais o mecanismo de supo

o produto deposicional, sendo este 
estruturas internas pouco 

de blocos sobre superfícies planares, 
sobre superfícies inconsolidadas (Shanmugam, 2015).

de sedimentos parcialmente
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

do Grupo Itararé em

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

depósitos de transporte em massa (DTM)
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 

. Dependendo da 
a homogeneização 

diamictitos. A presença 
rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 

manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 

dos paleogeográficos do 
sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 

correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
ré têm registrado a ocorrência de diamictitos, os quais são 

, como apontados para a região de Doutor Pedrinho 
), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald

). A região de Mafra, estado de Santa 
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

s inferior e média do Grupo Itararé, 
dados de superfície. Esta região 

 sondagens com 
contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 

Este trabalho tem como objetivos contribuir 
da porção superior do Grupo Itararé

 e afloramentos
sequências deglaciais reconhecidas nas áreas à sul de

A hipótese adotada é que os 
a depósitos de transporte em 

qüência do elevado aporte 

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

, escape de hidratos de gás 
Ocorrem

neste último, onde superfícies com 
orrespondem principalmente 

de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 
depósitos de turbiditos, para os quais o mecanismo de suporte do fluxo é a 

o produto deposicional, sendo este 
estruturas internas pouco 

, sendo comum a 
sobre superfícies inconsolidadas (Shanmugam, 2015).

de sedimentos parcialmente
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

em 

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR)

depósitos de transporte em massa (DTM)
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 

. Dependendo da 
a homogeneização 

diamictitos. A presença 
rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 

manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 

dos paleogeográficos do 
sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 

correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
ré têm registrado a ocorrência de diamictitos, os quais são 

, como apontados para a região de Doutor Pedrinho 
), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald

). A região de Mafra, estado de Santa 
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

s inferior e média do Grupo Itararé, 
dados de superfície. Esta região 

sondagens com 
contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 

Este trabalho tem como objetivos contribuir 
da porção superior do Grupo Itararé, 

e afloramentos
à sul de

A hipótese adotada é que os 
a depósitos de transporte em 

qüência do elevado aporte 

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

, escape de hidratos de gás 
Ocorrem

neste último, onde superfícies com 
orrespondem principalmente 

de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 
rte do fluxo é a 

o produto deposicional, sendo este 
estruturas internas pouco 

sendo comum a 
sobre superfícies inconsolidadas (Shanmugam, 2015).

de sedimentos parcialmente
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

 Santa 

Professor Doutor Fernando Farias Vesely (Departamento de Geologia, UFPR) 

depósitos de transporte em massa (DTM) 
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 

. Dependendo da 
a homogeneização 

diamictitos. A presença 
rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 

manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 

dos paleogeográficos do 
sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 

correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
ré têm registrado a ocorrência de diamictitos, os quais são 

, como apontados para a região de Doutor Pedrinho 
), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald

). A região de Mafra, estado de Santa 
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

s inferior e média do Grupo Itararé, 
dados de superfície. Esta região 

sondagens com 
contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 

Este trabalho tem como objetivos contribuir 
, através do

e afloramentos
à sul de

A hipótese adotada é que os 
a depósitos de transporte em 

qüência do elevado aporte 

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

, escape de hidratos de gás 
Ocorrem tanto em 

neste último, onde superfícies com 
orrespondem principalmente 

de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 
rte do fluxo é a 

o produto deposicional, sendo este 
estruturas internas pouco 

sendo comum a 
sobre superfícies inconsolidadas (Shanmugam, 2015).

de sedimentos parcialmente
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

Santa 

 devido à 
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 

. Dependendo da 
a homogeneização 

diamictitos. A presença 
rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 

manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 

dos paleogeográficos do 
sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 

correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
ré têm registrado a ocorrência de diamictitos, os quais são 

, como apontados para a região de Doutor Pedrinho 
), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Vald

). A região de Mafra, estado de Santa 
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

s inferior e média do Grupo Itararé, 
dados de superfície. Esta região 

sondagens com 
contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 

Este trabalho tem como objetivos contribuir 
através do

e afloramentos
à sul de Mafra,

A hipótese adotada é que os 
a depósitos de transporte em 

qüência do elevado aporte 

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

, escape de hidratos de gás 
tanto em 

neste último, onde superfícies com 
orrespondem principalmente 

de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 
rte do fluxo é a 

o produto deposicional, sendo este 
estruturas internas pouco 

sendo comum a 
sobre superfícies inconsolidadas (Shanmugam, 2015).

de sedimentos parcialmente
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

Santa 

devido à 
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 

. Dependendo da 
a homogeneização 

diamictitos. A presença 
rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 

manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 

dos paleogeográficos do 
sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 

correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
ré têm registrado a ocorrência de diamictitos, os quais são 

, como apontados para a região de Doutor Pedrinho 
), Presidente Getúlio (SC) (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (SC) (Valdez et 

). A região de Mafra, estado de Santa 
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

s inferior e média do Grupo Itararé, 
dados de superfície. Esta região 

sondagens com 
contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 

Este trabalho tem como objetivos contribuir 
através do

e afloramentos
Mafra,

A hipótese adotada é que os 
a depósitos de transporte em 

qüência do elevado aporte 

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

, escape de hidratos de gás 
tanto em 

neste último, onde superfícies com 
orrespondem principalmente 

de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 
rte do fluxo é a 

o produto deposicional, sendo este 
estruturas internas pouco 

sendo comum a 
sobre superfícies inconsolidadas (Shanmugam, 2015).

de sedimentos parcialmente
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas

devido à 
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 

. Dependendo da 
a homogeneização 

diamictitos. A presença 
rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 

manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 

dos paleogeográficos do 
sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 

correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
ré têm registrado a ocorrência de diamictitos, os quais são 

, como apontados para a região de Doutor Pedrinho 
ez et 

). A região de Mafra, estado de Santa 
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

s inferior e média do Grupo Itararé, 
dados de superfície. Esta região 

sondagens com 
contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 

Este trabalho tem como objetivos contribuir 
através do

e afloramentos, 
Mafra,

A hipótese adotada é que os 
a depósitos de transporte em 

qüência do elevado aporte 

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

, escape de hidratos de gás 
tanto em 

neste último, onde superfícies com 
orrespondem principalmente a

de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 
rte do fluxo é a 

o produto deposicional, sendo este 
estruturas internas pouco 

sendo comum a 
sobre superfícies inconsolidadas (Shanmugam, 2015).

de sedimentos parcialmente
idados ou inconsolidados (Shanmugam, 2015), com deformações plásticas como dobras, falhas 

 

devido à 
expressiva ocorrência volumétrica em diversas bacias sedimentares, sendo associados a reservatórios 

. Dependendo da 
a homogeneização 

diamictitos. A presença 
rupo Itararé, Bacia do Paraná, foi preteritamente interpretada como uma evidência 

manto de gelo sobre o Gondwana (França e Potter, 1991), uma vez que este litotipo é 
comum em ambientes glaciais. Diferenciar diamictitos formados por processos de ressedimentação em 

dos paleogeográficos do 
sta diferenciação requer análise detalhada de fácies e associações 

correspondentes, além de um controle do posicionamento estratigráfico e espacial. Estudos em 
ré têm registrado a ocorrência de diamictitos, os quais são 

, como apontados para a região de Doutor Pedrinho 
ez et 

). A região de Mafra, estado de Santa 
Catarina, corresponde ao local de definição das seções tipo representativas das unidades 

s inferior e média do Grupo Itararé, 
dados de superfície. Esta região 

sondagens com 
contemplam amostras das  formações Mafra e Rio do Sul, esta 

Este trabalho tem como objetivos contribuir 
através do 

, 
Mafra, 

A hipótese adotada é que os 
a depósitos de transporte em 

qüência do elevado aporte 

DTM são produzidos pela remobilização de sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, 
por processos gravitacionais coesos, onde o mecanismo de disparo pode ter origens diversas, como 

, escape de hidratos de gás 
tanto em 

neste último, onde superfícies com 
a 

de deslizamentos, escorregamentos e fluxos de detritos (Nelson et 
rte do fluxo é a 

o produto deposicional, sendo este 
estruturas internas pouco 

sendo comum a 
sobre superfícies inconsolidadas (Shanmugam, 2015). 

de sedimentos parcialmente 



 

 
Figura 1 - (A) Bacia do Paraná e faixa de afloramentos do Grupo Itararé, modificado de Vesely et al. (2015); (B) 
sondagens rasas na região de Mafra e áreas com perfis verticais correlacionados; (C) posição estratigráfica da 
área de estudo, com subdivisões de Schneider et al. (1974), modificado de Vesely et al. (2015). 
 

com pequenos rejeitos, imbricação de clastos, superfícies de cisalhamento interno e crenulações, que 
podem ser utilizadas como indicadores cinemáticos do transporte deposicional (Alsop e Marco, 2014). 
Fluxos de detritos são caracterizados pelo comportamento plástico, onde o principal mecanismo de 
suporte dos sedimentos é devido a coesão da matriz do sedimento, para os quais uma pequena 
concentração de argila na ordem de 5% já promovem forças de coesão (Mulder e Cochonat, 1996). A 
deposição ocorre por congelamento e sedimentação em massa, sem segregação granulométrica 
(Shanmugam, 2015), quando a coesão da matriz torna-se maior do que a tensão cisalhante, resultando 
depósitos maciços sem gradação, ou maciços com gradação inversa, com clastos e blocos dispersos. 
 
Material e Métodos 
Correspondem a testemunhos de sondagens, afloramentos, e perfis estratigráficos, além de imagens de 
satélite, e programas computacionais para gerenciamento de banco de dados georreferenciado. Foram 
descritos mais de 300 metros de testemunhos de 5 sondagens rotativas, denominados de VR01 (Vila 
Ruthes), com 57,70 metros, SL02 (São Lourenço), com 58,60 metros, RB03 (Rio Butiá), com 58,35 
metros, TC04 (Terreno Campáleo), com 78,60 metros, e BR05 (Rodovia BR280), com 48,00 metros. As 
fácies foram descritas em bancada, em escala vertical de 1:20, com posterior agrupamento em 
associações, tendo como critérios os processos deposicionais que controlaram a sedimentação. Os 
poços individuais foram correlacionados, resultando num perfil contínuo representativo do empilhamento 
deposicional, o qual foi complementado com descrições dos testemunhos denominados PM06 (Pedreira 
Motocross) e PP10 (Projeto Pioneiro) disponíveis nos trabalho de Weinschütz e Castro (2004, 2006). 
Perfis estratigráficos posicionados a sul da área de Mafra, disponíveis em publicações recentes, foram 
padronizados em escala vertical e granulométrica, os quais foram representados de acordo com as 
interpretações assumidas pelos respectivos autores, correspondendo às áreas de Doutor Pedrinho 
(Aquino et al., 2016), Presidente Getúlio (Schemiko et al., 2019), Vidal Ramos (Valdez et al., 2019) e 
Alfredo Wagner (Fallgatter e Paim, 2019). Isto permitiu a elaboração de uma seção com orientação 
aproximada norte – sul, sobre a qual foram correlacionadas sequências deposicionais limitadas por 
superfícies de discordâncias e concordâncias correlativas. Além disso, afloramentos localizados junto à 
pedreiras e cortes de estradas têm sido descritos e  catalogados, o que irá colaborar no entendimento 
espacial da distribuição dos depósitos de transporte em massa, e, juntamente com a análise de 
sensores remotos, resultará em um mapa geológico de detalhe.  
 
Resultados  
As análises dos testemunhos e afloramentos resultaram no reconhecimento de 33 fácies sedimentares, 
composta por arenitos, diamictitos, heterolitos, pelitos e conglomerados. Estas fácies foram agrupadas 



 

em 5 associações, que puderam ser empilhadas estratigraficamente (figura 2). A associação A são 
arenitos, heterolitos, diamictitos, pelitos e conglomerados, correspondendo a coalescência de leques e 
canais de outwash subaquosos, alimentados por água de degelo em base de geleiras em recuo. A 
associação B é representada por folhelhos com e sem clastos caídos, indicando um estágio com 
predomínio de decantação, com influência glacial corroborada pela presença de clastos que perturbam 
a laminação, provenientes do desprendimento de gelo flutuante. O registro destes clastos diminui para o 
topo, e os folhelhos assumem características fossilíferas, correspondendo ao folhelho Lontras. A 
associação C corresponde a heterolitos e arenitos gradados, depositados como turbiditos delgados, 
provavelmente condicionados a sistemas de leques submarinos distais. Clastos caídos presentes nesta 
associação são evidências da influência glacial ainda ativa. A associação D é representada pela 
ocorrência de espessos depósitos de diamictitos maciços, de matriz síltico arenosa, com grânulos, 
seixos e blocos sem segregação. Provavelmente são produtos da homogeneização de fácies 
previamente depositadas, por processos de transporte em massa em ambiente subaquoso, evidenciado 
pela presença de clastos caídos em heterolitos dispostos acima e abaixo desta associação. A 
associação E corresponde a camadas amalgamadas e estratificadas de arenitos, com deposição basal 
erosiva e presença de intraclastos pelíticos. A ausência de camadas expressivas de folhelhos ao longo 
do intervalo sugere a constância no aporte sedimentar, de modo que são interpretados como turbiditos 
espessos formados por processos hiperpicnais de origem fluvial, em condição climática mais quente. 
  

 
Figura 2 - Perfil composto com distribuição das fácies e associações de fácies, nas sondagens descritas. 



 

Discussões e Conclusões 
A seção de correlação regional entre o empilhamento sedimentar da área de Mafra e os perfis de áreas 
posicionadas à sul (figura 3) permitiu estabelecer 5 sequências deposicionais de deglaciação, 
denominadas de S1 a S5, limitadas por discordâncias ou concordâncias correlativas. A S1 exibe DTMs 
nas áreas de Mafra, Dr. Pedrinho e Pres. Getúlio, sendo ausente por onlap a sul. S2 é condicionada em 
paleovales nas áreas de Alfredo Wagner e Vidal Ramos, tendo deposição desconfinada para norte, 
onde depósitos de outwash são presentes no intervalo inferior enquanto o topo é marcado pela 
presença do folhelho Lontras (máxima inundação). Na porção inferior da S3, de sul para norte, as fácies 
 

 
Figura 3 - Seção de correlação entre Mafra e as áreas a sul. Empilhamento estratigráfico da área de Mafra 
complementado com dados de Weinschütz e Castro (2004; 2006). Datum utilizado: folhelho Lontras. 
 

proximais são depósitos de turbiditos confinados, os quais passam para turbiditos desconfinados com 
contribuição conglomerática, exibindo fácies arenosas finas à heterolíticas em posição distal. Os DTM´s 
estão presentes na porção média e superior desta sequência em todas as áreas, os quais são 
depositados diretamente sobre os sistemas turbidíticos, com exceção da área de Doutor Pedrinho, o 
que pode representar um diacronismo nos DTMs das áreas. A S4 tem configuração restrita, relacionado 
a depósitos de turbiditos e hiperpicnitos, cuja distribuição, com caráter mais arenoso para norte, pode 
significar uma mudança de área fonte, ou mesmo sistemas deposicionais distintos. S5 é referente à 
transição de um ambiente com influência glacial (Grupo Itararé) para um ambiente com clima mais 
ameno (Formação Rio Bonito), sendo relacionados a depósitos de frentes deltáicas. Conclue-se que em 
relação aos depósitos de transporte em massa da sequência S3, existe uma correlação genética entre 
os diamictitos com os depósitos de turbiditos, de modo que a instabilidade do talude deposicional em 
frentes de leques turbidíticos ou mesmo de leques de outwash, condicionada pelo alto suprimento 
sedimentar em fases de recuo glacial, evoluiram para escorregamentos que, por processos de 
homogeneização, formaram diamictitos com blocos parcialmente desagregados e imersos em uma 
matriz de constituição síltico argilosa, correspondendo aos depósitos de transporte em massa na região.  
 



 

Atividades Futuras 
Correspondem a elaboração de um segundo artigo com foco na distribuição espacial dos DTMs, 
incluindo a finalização de trabalhos de campo na porção nordeste da área; edição de mapa geológico; 
correlação do perfil composto com perfis de poços profundos; comparação de geometrias e dimensões 
entre DTMs da área com os reconhecidos em escala sísmica na Bacia de Santos. 
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Introdução 
 

O início do ano de 2011 ficou marcado pela ocorrência de movimentos gravitacionais de massa altamente 
destrutivos na região sul e sudeste do Brasil. Segundo Dourado et al. (2012), entre os dias 11/01/2011 e 
12/01/2011 a região serrana do Estado do Rio de Janeiro foi atingida por um dos maiores eventos de 
movimentos de massa generalizados do Brasil, causando a morte de 947 pessoas.  
 

No município de Paranaguá/PR, conforme a Defesa Civil do Estado do Paraná (2019), no dia 11/03/2011 
ocorreu um dos maiores desastres do litoral paranaense, o evento resultou em uma série de 
deslizamentos e enxurradas de lama e detritos que afetaram milhares de pessoas, totalizando mais de 
2500 chamados de ocorrências na região.  
 

Lopes (2006) condiciona aspectos do meio físico como geologia, geomorfologia e clima, associados ao 
crescimento desordenado das cidades, a maior frequência de movimentos de massa nas encostas dos 
morros. Ainda segundo o autor, as áreas degradadas em decorrência da ocupação urbana irregular dos 
últimos anos e com maiores variações de amplitude topográfica são preferencialmente afetadas.  
 

Em vista disso, Varnes (1984) retratava, naquela época, que estudos para mitigação e redução dos riscos 
decorrentes de movimentos gravitacionais de massa eram os principais alvos de pesquisa no setor de 
geociências de instituições internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e Cultura (UNESCO). Demonstrando a importância de estudos para predição de deslizamentos. 
  

Atualmente, segundo Zuquette (2017), a eficiência dos estudos de predictabilidade dos eventos depende 
de muitos aspectos. Ela está diretamente relacionada com a qualidade e quantidade de dados, 
conhecimento dos profissionais envolvidos, tipos de eventos, escala espacial utilizada, condições 
temporais consideradas, além da fonte das informações disponibilizadas. 
 

Isto posto, a presente pesquisa analisa dois estudos técnicos distintos de predictabilidade para ocorrência 
de movimentos gravitacionais de massa. O primeiro concebido pela CPRM e PMNF (2007), referindo-se 
à elaboração de um Plano Municipal de Redução de Riscos em assentamentos urbanos precários do 
município de Nova Friburgo/RJ. O segundo desenvolvido pela MINEROPAR e IBAMA (2005), trata-se 
igualmente de um relatório técnico, porém relativo ao mapeamento de susceptibilidade para ocorrência 
de movimentos de massa no Parque Nacional Saint Hilaire Lange (PNSHL). 
 

Ambas áreas de estudo foram severamente atingidas nos eventos do início do ano de 2011, estando elas 
inseridas no contexto geomorfológico da Serra do Mar. Logo, as regiões compreendem um relevo irregular 
repleto de desnivelamentos e declividades acentuadas. De acordo com CPRM e PMNF (2007), a geologia 
do município de Nova Friburgo/RJ corresponde, em sua maioria, as rochas de natureza granito-gnáissica 
acompanhadas de inúmeros sistemas de falhamentos e fraturas, além de depósitos de tálus nas 
encostas, o que associado as altas declividades da região aumenta a possibilidade de deslizamentos. 
 

A geologia da área ao norte do PNSHL que engloba parte da denominada Serra da Prata do Paraná, 
segundo MINEROPAR e IBAMA (2005), compreende uma ampla gama de complexos litológicos distintos. 
Esses constituídos predominantemente por granitos, gnaisses, e migmatitos repletos de foliações e 
bandamentos, estando inseridos em uma densa quantidade de estruturas tectônicas de sentido NW-SE.  
 

Embora com características do meio físico similares, a figura 1 abaixo demonstra a respectiva localização 
das áreas de estudo, e evidencia a diferença entre os contextos das regiões. Sendo uma área de proteção 
ambiental no Estado do Paraná, e outra fixada em zonas intensamente urbanizadas em Nova Friburgo/RJ. 



 
 

Figura 1: Mapa de localização das áreas de estudo.  
Fonte imagens/base cartográfica: Google Earth™ (2020) e IBGE (2016). 

 

Em virtude disso, a hipótese desta pesquisa é que ambos os estudos técnicos apresentaram resultados 
satisfatórios quanto ao grau de acertos de seus respectivos mapeamentos. Assim, o objetivo geral nesta 
pesquisa é justamente identificar e comprovar a exatidão dos estudos elaborados pela CPRM e PMNF 
(2007), e pelo convênio entre a MINEROPAR e IBAMA (2005). Existe igualmente um objetivo secundário 
neste trabalho acadêmico, que é defrontar os resultados publicados previamente aos incidentes com o 
cenário resultante após os eventos, permitindo exercer uma avaliação de cada método empregado.  
 

Estado da Arte 
 

Segundo CPRM e PMNF (2007), o objetivo principal do Plano Municipal de Redução de Riscos elaborado 
para a cidade de Nova Friburgo/RJ, foi municiar o município de informações técnicas para a gestão de 
situações de risco de assentamentos urbanos precários em estado de vulnerabilidade social e ambiental.  
 

Para isso, CPRM e PMNF (2007) tomaram como base a definição de risco de Carvalho e Galvão (2006) 
ao trabalhar com gestão de riscos, em que o termo indica a probabilidade de ocorrer algum fenômeno 
físico ou perigo, em local e intervalo de tempo específico, resultando em danos às pessoas ou bens em 
função da vulnerabilidade do meio exposto, e que pode ser modificado pelo grau de gerenciamento. 
 

CPRM e PMNF (2007) realizaram inicialmente o mapeamento de riscos nos assentamentos escolhidos, 
levando em consideração os critérios estabelecidos por Carvalho e Galvão (2006), além de antigos dados 
e informações levantadas pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Nova Friburgo/RJ no ano de 
2003. Estes critérios compreendem algumas etapas e procedimentos, como a caracterização do meio 
físico, interpretação de fotos aéreas, análise de imagens de satélites, além do levantamento de eventos 
anteriores ocorridos nos assentamentos. 
 

Estas informações iniciais foram processadas em um SIG e serviram de base para trabalhos de campo 
subsequentes, possibilitando a identificação de processos de instabilidade passados ou em curso. Nesta 
atividade, seguiu-se um diagnóstico com base em diversos elementos, como exemplo: talude natural ou 
corte, altura destes taludes, nível de ocupação urbana, distância das residências, declividade, presença 
de resíduos, existência ou não de vegetação, evidências de movimentações nos terrenos, bem como, 
locais de concentração de água ou com vazamentos de tubulações (CPRM e PMNF, 2007). 
 

Segundo CPRM e PMNF (2007), após o levantamento de todos estes dados foram delimitadas as áreas 
analisadas em quatro setores de risco distintos, risco baixo, risco médio, risco alto e risco muito alto. Estes 
setores traduzem a probabilidade e graus de risco de ocorrência de processos de escorregamentos nas 
encostas ocupadas, e solapamento de margens de córregos.  
 

Conforme MINEROPAR e IBAMA (2005), o estudo do PNSHL para a geração do mapa de 
susceptibilidade para movimentos de massa foi desenvolvido utilizando uma prévia revisão bibliográfica 



e ampla base cartográfica, além de levantamentos posteriores em campo. Permitindo a caracterização 
do meio físico local, alocação e processamento de dados em um SIG. Esta base cartográfica utilizada 
compreendeu, por exemplo, cartas planialtimétricas, fotografias aéreas, cartas geológicas, dentre outras.  
 

Analisando posteriormente todos os dados obtidos até o momento, juntamente com a realização de 
diversas reuniões técnicas, foram planejadas e executadas duas fases de trabalhos de campo. Nesta 
etapa os técnicos descreveram uma série de perfis em estradas e trilhas, buscando sempre cruzar as 
unidades geomorfológicas identificadas previamente durante a fotointerpretação (MINEROPAR e IBAMA, 
2005). 
 

Após o levantamento de campo e geoprocessamento dos dados, MINEROPAR e IBAMA (2005) 
confeccionaram diversos mapas temáticos, nos quais compreenderam, por exemplo, atributos do meio 
físico como a declividade do terreno e geomorfologia regional. Ao cruzar estes mapas temáticos entre si, 
juntamente com as atividades minerais e antrópicas inseridas ao entorno e no PNSHL, obteve-se o mapa 
de susceptibilidade para movimentos de massa, sendo dividido na classe alta, média e baixa. 
 

Materiais e Métodos 
 

A metodologia aplicada para a verificação do grau de acertos dos estudos da MINEROPAR e IBAMA 
(2005) e da CPRM e PMNF (2007), precedentes aos eventos de 2011, seguiu a aplicação de dois métodos 
denominados quantitativo e qualitativo. Ambos consistem essencialmente na realização da comparação 
entre as áreas antes e após os desastres, e foram executados utilizando o software livre QGIS. 
 

O método quantitativo consistiu, resumidamente, no cálculo de área total de cada classe de ambos os 
estudos e da área total das cicatrizes dos escorregamentos. Aplicando posteriormente uma sobreposição 
de dados, descrita em detalhe a seguir. O método qualitativo teve a mesma premissa, porém ao invés da 
execução dos cálculos de áreas totais, foram considerados alguns atributos do meio físico como geologia, 
e declividade, permitindo verificar a ocorrência das cicatrizes dos escorregamentos sobre cada atributo. 
 

Assim, previamente a aquisição de dados para aplicação dos métodos, no dia 10/04/2019, foi realizada 
uma atividade em campo de simples reconhecimento da Serra do Mar e das cicatrizes dos 
escorregamentos nas encostas. A região escolhida para o campo estava inserida na Bacia Hidrográfica 
do Rio Jacareí, situada ao norte do PNSHL. Após a atividade de campo, iniciou-se o processo de revisão 
bibliográfica e caracterização das áreas definidas para o estudo.  
 

Visando o cruzamento de dados prévios e posteriores ao evento de 2011, foi inicialmente executado o 
processo de vetorização das cicatrizes dos escorregamentos nos assentamentos contemplados pela 
CPRM e PMNF (2007), selecionando os três mais afetados. Para isso, foram obtidas imagens de satélite 
da empresa privada americana Maxar Technologies, sendo elas disponibilizadas gratuitamente por 
intermédio do software Google Earth™.  
 

Após o processo de vetorização das cicatrizes dos escorregamentos nos assentamentos, em que foram 
desconsideradas as corridas de fluxo porque elas não estão contempladas no estudo sob análise, foi 
efetuada a vetorização dos mapas de risco de cada assentamento. Este processo seguiu exatamente o 
pré-estabelecido pela CPRM e PMNF (2007), em que foram traçados os polígonos de cada classe de 
risco - baixo, médio, alto e muito alto. 
 

No entanto, para a área do Estado do Paraná, tanto as cicatrizes dos escorregamentos quanto os 
polígonos do mapa de susceptibilidade para movimentos de massa, divididos na classe alta, média e 
baixa, já se encontravam devidamente vetorizados. As cicatrizes dos escorregamentos foram 
identificadas e vetorizadas por Avelar e Ângulo (2016), e os arquivos digitais em formato shapefile do 
mapa de susceptibilidade para movimentos de massa se encontram disponíveis juntamente com o estudo 
da MINEROPAR e IBAMA (2005).  
 

Em uma etapa posterior do método quantitativo, a sobreposição entre a incidência das cicatrizes dos 
escorregamentos com os mapas e suas respectivas classes, foi efetuada através da aplicação da 
ferramenta interseção do QGIS. Este processo consiste na identificação de cada feição vetorial e a sua 
respectiva posição espacial, confrontando as camadas escolhidas pelo usuário, e gerando um arquivo 
shapefile final apenas com as áreas em comum que se sobrepõem.  
 

Seguidamente, os arquivos de interseção gerados para cada área de estudo foram classificados, ou seja, 
foi exercida a separação das cicatrizes dos escorregamentos em acordo com a respectiva classe que se 
encontraram. O resultado deste procedimento pode ser observado na figura 2.  
 

Imediatamente a esta etapa, processou-se o cálculo da área total em quilômetros quadrados de todas as 
feições no QGIS. Por fim, utilizou-se a ferramenta resumo estatístico para a soma total da área de todas 



cicatrizes, além da soma total segmentada por cada classe de risco. Ao aplicar uma regra de três para 
cada área de estudo, conforme detalhado abaixo, foram obtidos os resultados expressos na tabela 1.   
 

á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑚2) 𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑖𝑐𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑝õ𝑒𝑚 𝑎 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑚𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜/𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑚2) 𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑖𝑐𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑛𝑎𝑠 𝑢𝑚𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜/𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑒𝑥.:𝑎𝑙𝑡𝑜)
 = 

100%

𝑋
 

 

Quanto ao método qualitativo, classificado assim pelo fato dos resultados obtidos a partir dele não serem 
traduzidos em números, teve sua execução muito similar ao método quantitativo. Porém, ao realizar a 
interseção foram agora cruzados e sobrepostos os atributos do meio físico como geologia, declividade, 
solos, dentre outros, com as cicatrizes dos escorregamentos. Resultando, por exemplo, no conhecimento 
de que tipo de litologia está mais presente nas áreas de ruptura, e assim aplicado para os outros atributos.  
 

Resultados 
 

A figura 2 a seguir é uma amostra dos resultados da sobreposição entre cicatrizes e as classes de risco, 
sendo neste caso demonstrado os resultados do assentamento Village de Nova Friburgo/RJ.   
 

 
Figura 2: Mapa demonstrativo da aplicação do método quantitativo, e seu resultado para o assentamento Village.  

Fonte imagens/base cartográfica: Google Earth™ (2007), CPRM e PMNF (2007). 
 

Os resultados expressos na tabela 1 retratam valores provenientes do processamento de dados pelo 
método quantitativo, como exemplificado na figura 2.  
 

Tabela 1 – Resultados da aplicação do método quantitativo. 

Local       

Assentamento 

Área total das  

Cicatrizes (km²) 

Risco Muito Alto Risco Alto Risco Médio Risco Baixo 

% Área (km²)  % Área (km²) % Área (km²) % Área (km²) 

Norte do PNSHL 3786 - - 52,35 1981,81 44,00 1666,42 3,65 138,02 

Lazareto 1,572 47,78 0,751 33,75 0,530 9,05 0,142 9,42 0,148 

Village 2,997 48,74 1,460 28,28 0,847 22,98 0,688 0,00 0 

Floresta/Alto Floresta 4,290 27,27 1,170 43,22 1,854 29,51 1,266 0,00 0 
 

Quanto aos resultados do método qualitativo, destacam-se os componentes de declividade elevada, rede 
de drenagens e estruturas tectônicas que estão presentes nos locais das cicatrizes. Em concordância 
com o exposto pela MINEROPAR e IBAMA (2005), identificou-se uma densa concentração a norte do 
PNSHL de estruturas tectônicas NW-SE, justamente no epicentro dos escorregamentos em 2011. 
 

Outro item importante identificado, provavelmente o mais determinante dos atributos do meio físico, é a 
declividade. No PNSHL os maiores valores de declividade, superiores a 30%, sobrepõem-se 
predominantemente a classe de rico alto, na qual totalizou 52,35% dos escorregamentos. 
 

Quanto a declividade nos assentamentos de Nova Friburgo/RJ, obtiveram-se após o geoprocessamento 
dos dados resultados semelhantes que apontam para valores elevados de declividade nos locais das 
cicatrizes dos escorregamentos. O assentamento Village teve escorregamentos a partir da declividade de 
20°, concentrando a maior parte dos deslizamentos entre as declividades de 30° a 45°, igualmente aos 
assentamentos Lazareto e Floresta/Alta Floresta. Contudo, estes dois últimos obtiveram também 
cicatrizes de escorregamentos presentes em declividades superiores a 50°.  



Discussões e Conclusões 
 

Em acordo com o demonstrado até o presente momento, acredita-se que os resultados obtidos pelos 
mapeamentos da MINEROPAR e IBAMA (2005), e da CPRM e PMNF (2007) foram satisfatórios. E isto 
se comprova ao comparar as classes de risco e susceptibilidade das áreas de ruptura. Nos 
assentamentos do município de Nova Friburgo/RJ, ao somar o grau de acertos das classes de risco muito 
alto e alto, o valor mínimo obtido é de 70,49%, enquanto as áreas de ruptura na classe de risco médio 
não foram superiores a 29,51% em nenhum local. No Paraná, o PNSHL teve apenas 3,65% das cicatrizes 
dos escorregamentos sobre a classe designada com susceptibilidade baixa.  
 

Ao analisar estes números fica claro que os estudos sofreram negligências quanto à tomada de ações 
pelo poder público, os municípios envolvidos poderiam ter executado medidas prevendo a minimização 
dos impactos dos escorregamentos. Contudo, na prática, estes mapeamentos são suficientes para 
tomada de ações? E estes valores obtidos quanto ao grau de acertos podem ser utilizados como 
referência? Eis questionamentos que cabem uma intensa discussão. 
 

Observaram-se também alguns pontos em comum entre os estudos da MINEROPAR e IBAMA (2005), e 
da CPRM e PMNF (2007). Ambos utilizaram uma metodologia essencialmente baseada na aplicação de 
levantamentos de campo e ferramentas de SIG, mesmo sendo áreas em contextos distintos. Em que o 
mapeamento da CPRM e PMNF (2007) ponderou com maior rigor os critérios associados à ocupação 
urbana e feições antigas de rupturas, diferentemente do estudo da MINEROPAR e IBAMA (2005). 
 

Outros itens como declividade, zonas de estruturas e rede de drenagem natural e pluvial, demonstraram-
se relevantes para a ocorrência dos escorregamentos, bem como, ao histórico de zonas de rupturas. 
 

Atividades Futuras 
 

O prosseguimento desta pesquisa irá objetivar uma maior discussão dos resultados gerados e que ainda 
serão extraídos. Em relação à dissertação e artigo científico, resultados desta pesquisa, encontram-se 
em desenvolvimento com previsão de término próximo à defesa do mestrado em abril de 2021. 
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Introdução 

Com a recente evolução e divulgação de trabalhos tratando do Grupo Serra Geral no Estado do Paraná 
(Licht & Arioli, 2012; Arioli e Licht, 2013; Licht et. al., 2015; Gomes, 2016; Costa, 2017; Gomes et al 2018; 
Licht 2018; Licht & Arioli, 2018, entre outros autores), um grande volume de dados em escala local e 
regional foi gerado. Entretanto, estando de forma dispersa a recuperação de dados para pesquisas futuras 
é dificultada, além de limitar o potencial de informações passíveis de serem extraídas a partir destes. 
Deste modo, a integração destes dados em ambiente digital facilitará as pesquisas futuras nesta unidade, 
como também permitirá a geração de modelos tridimensionais que auxiliarão no entendimento de sua 
estratigrafia, bem como de seu modelo evolutivo. 

O objetivo geral do trabalho é integrar, em ambiente de sistemas de informações geográficas (SIG), os 
dados existentes na bibliografia à respeito do Grupo Serra Geral para auxiliar na compreensão da evolu-
ção do vulcanismo. Os objetivos específicos consistem em elaborar um banco de dados espaciais geoló-
gicos multicanais interoperável e, a partir deste, realizar modelamentos tridimensionais da unidade, inte-
grando os dados de diferentes naturezas espaciais e não espaciais. 

Como hipótese, acredita-se que a integração dos resultados do mapa geológico com a estratigrafia geo-
química de detalhe, possibilitará a propagação dos contatos das formações e membros do Mapa Geoló-
gico do Grupo Serra Geral (Licht & Arioli, 2018) para subsuperfície, e a construção de modelos tridimen-
sionais detalhados da estratigrafia do Grupo Serra Geral no Estado do Paraná. 

O projeto abrangerá o Sistema Vulcano-sedimentar do Grupo São Bento, da Bacia do Paraná, presente 
no Estado do Paraná, com enfoque nas rochas vulcânicas, vulcanoclásticas e epiclásticas do Serra Geral. 
O Grupo São Bento é constituído por sequências sedimentares das Formações Pirambóia e Botucatu, 
sendo que esta última apresenta contato transicional com as sequências magmáticas do Grupo Serra 
Geral, por este motivo, se faz necessário abranger esta Formação no estudo do Grupo Serra Geral. Atu-
almente, no estado do Paraná, estas rochas afloram em uma área de aproximadamente 110.000 km², 
ocupando a porção centro-ocidental do estado, a qual corresponde geomorfologicamente ao Terceiro 
Planalto Paranaense. A Figura 01 apresenta a localização da área de estudo. 



 

Figura 01 - Localização da área de estudo. Destaque para as rochas dos Grupos São Bento e Serra Geral em áreas 
aflorantes e onde encontram-se recobertas pelo Grupo Bauru no Estado do Paraná. (Modificado de MINEROPAR, 
2006). 

 
Estado da Arte  

O Mapa Geológico do Grupo Serra Geral no Estado do Paraná (Licht & Arioli, 2018) foi resultado do 
desenvolvimento do conhecimento acerca da unidade desde a década de 80. O projeto foi desenvolvido 
sobre um grande número de descrições geológicas de campo e petrográficas, sensoriamento remoto, 
dados geofísicos, além de análises geoquímicas e do modelado numérico da topografia. Os esforços de 
mapeamento identificaram grandes variações geoquímicas dentro Grupo Serra Geral, o que proporcionou 
um primeiro critério de individualização de unidades. Outra importante atualização observada no Grupo 
foi a presença e frequência de depósitos vulcanoclásticos e epiclásticos intercalados aos derrames de 
lavas básicas. Tais associações resultaram na identificação de dois Subgrupos no Estado do Paraná, 
cada qual subdividido em duas Formações e estas, por sua vez, em uma dezena de membros. 

Licht (2018), Gomes et.al. (2018) e Licht & Arioli (2018), apresentaram uma secção geoquímica, contendo 
a estratigrafia detalhada do Serra Geral no Estado do Paraná, com cerca de 530km, desde Foz do Iguaçu 
até Bandeirantes. A secção foi elaborada utilizando dados geoquímicos de amostras de calha coletadas 
em sete perfurações de poços para produção de água. Entre outros resultados, os trabalhos nesta secção 
geoquímica permitiram identificar ao menos onze ciclos distintos de vulcanismo, variando períodos de 
injeção de basáltico com tendência alcalina a basáltico toleítico, além de averiguar a continuidade lateral 
das unidades geoquímicas (Gomes et.al., 2018). 

O termo banco de dados espaciais, segundo Güting (1994), é utilizado para descrever um banco de dados 
que contém atributos de posicionamento espaciais ou geométricos relacionadas a atributos “não espaci-
ais” (alfanuméricos). Segundo Ferreira (2006), os bancos de dados espaciais surgiram da necessidade 
da padronização de dados e de sua interoperabilidade entre os softwares de Sistemas de Informações 
Geográficas. Ainda segundo o autor, um banco de dados espaciais necessita de um Sistema Gerenciador 
de Banco de Dados Relacional (SGBDR). O SGBDR é um programa que tem como função realizar a 
conversão, inserção, recuperação e extração das informações espaciais, ou seja, é o software responsá-
vel pelo armazenamento, gerenciamento e processamento dos dados espaciais. 

Com relação à modelamentos tridimensionais realizados na Bacia do Paraná, Licht et al. (2015) constru-
íram, utilizando o software Rockworks v.14, um modelo que ilustra o assoalho da Bacia do Paraná, além 
de representar topo e base das unidades sedimentares paleozoicas, das sequencias vulcânicas e vulca-
noclásticas mesozoicas e das rochas sedimentares da Bacia Bauru. Os autores também desenvolveram 
modelos tridimensionais detalhando a quimio-estratigrafia do Grupo Serra Geral em toda a extensão da 



Província Ígnea do Paraná e apenas no estado do Paraná. Nestes modelos detalhados foram represen-
tadas as três principais unidades quimio-estratigráficas do Serra Geral, o Sub-Tipo 1 Sul, o Sub-Tipo 1 
Centro-Norte e o conjunto formado pelos Tipos 4+3+2. 
 
Material e Métodos  

Para a realização do projeto serão necessárias as seguintes etapas: 1) Levantamento bibliográfico e 
aquisição de dados; 2) Construção do banco de dados espaciais; 3) Modelamento tridimensional do 
Grupo Serra Geral do Estado do Paraná; 4) Análise dos modelos gerados. As descrições das etapas são 
apresentadas a seguir: 
 

1) O levantamento bibliográfico é uma etapa contínua no desenvolvimento do trabalho, sendo focado 
no aprofundamento do conhecimento e compreensão dos objetos de estudo, como bancos de 
dados espaciais, modelamento geológico 3D e o próprio Grupo Serra Geral. Nesta etapa também 
serão avaliadas algumas questões que antecedem a construção do banco de dados, como a de-
terminação do sistema de coordenadas a ser utilizado no projeto e do sistema gerenciador de 
banco de dados. Nesta etapa inicial será realizada a obtenção dos dados que se pretende traba-
lhar, como listado a seguir: 

- Descrições de afloramentos realizadas durante o Mapeamento do Grupo Serra Ge-
ral, pela Mineropar/ ITCG (Arioli & Licht, 2013; Licht & Arioli, 2018); 
- Análises geoquímicas provenientes principalmente do projeto de Mapeamento do 
Grupo Serra Geral (Arioli & Licht, 2013; Licht & Arioli, 2018), além de diversos outros 
autores compilados por Licht & Arioli (2012) incluindo análises em amostras de aflo-
ramentos e de poços profundos; 
- Dados geofísicos pontuais, medidos em amostras de afloramentos, sendo a maioria 
proveniente do Mapeamento do Grupo Serra Geral (dados inéditos); 
- Dados disponibilizados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), através do Banco 
de Dados de Exploração e Produção (BDEP), constituídos de descrições litológicas 
de sondagens, perfilagens geofísicas de poços; 
- Datações realizadas nas amostras provenientes do Grupo Serra Geral. Estes dados 
serão derivados de diversos trabalhos que abordaram o assunto, como apresentado 
por Licht & Arioli (2012); 
- Dados altimétricos provenientes da missão Shuttle Radar Topography Mission 
(SRTM), realizada pela National Imagery and Mapping Agency (NIMA) e a National 
Aeronautics and Space Administration (NASA) em fevereiro de 2000, e disponíveis 
em: https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/index.html, entre outros; 

2) A construção do banco de dados seguirá as seguintes etapas: homogeneização e organização 
dos dados, inclusive com relação ao sistema de projeção; a estruturação do banco de dados em 
si, com a definição das inter-relações dos dados; a alimentação da base com a entrada dos dados 
no modelo desenvolvido; e, por fim, será realizada a validação da base de dados, uma vez que 
será utilizado um grande volume de dados, e erros podem ocorrer em cada uma das etapas ante-
riores; 

3) O banco de dados gerado será utilizado para confeccionar modelos tridimensionais do Grupo 
Serra Geral e São Bento utilizando o software Leapfrog Geo. Pretende-se primeiramente gerar 
modelos baseados em propriedades individuais, como um modelo puramente geoquímico, outro 
estratigráfico, outro litológico e um modelo geofísico, para então partir para a construção do mo-
delo de dados integrados;  

4) Após a confecção dos modelos, estes serão utilizados para inferências a respeito da disposição 
espacial das unidades geoquímicas e litoestratigráficas do Grupo Serra Geral; 

 
Viabilidade do projeto  

Não será necessária a geração de novos dados para a realização do projeto, pois o trabalho será desen-
volvido sobre dados já existentes e de acesso público. Neste quesito, a totalidade dos dados já foram 
adquiridos. 

Os softwares avaliados para o desenvolvimento do Banco de Dados serão oriundos de licença particular, 
acadêmica ou de livre acesso. Para a manipulação de informações geográficas será utilizado o pacote de 



softwares ArcGIS, disponível em licença acadêmica no Setor de Ciências da Terra. Já o software neces-
sário para o modelamento 3D, Leapfrog Geo, está disponível com licença acadêmica no Laboratório de 
Informática da Geologia (LIG) do Departamento de Geologia (DEGEOL) da Universidade Federal do Pa-
raná (UFPR).  
 
Resultados  
 
Ao final do projeto, espera-se construir um banco de dados do Grupo Serra Geral no Estado do Paraná, 
com o qual serão gerados modelos geológicos tridimensionais que permitam compreender o modelo 
evolutivo do vulcanismo na região, em especial quanto ao estilo eruptivo predominante no domínio de 
cada unidade. E contribuir cientificamente a partir da criação de um banco de dados unificado sobre o 
Grupo Serra Geral, além de definir de forma mais precisa, a partir dos modelos 3D, a arquitetura e as 
relações estratigráficas da área estudada. 
 
Cronograma  

Atividade / Trimestre 
2020 2021 2022 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Levantamento bibliográfico X X - - - - -  

Aquisição de dados X X - - - - -  

Homogeneização de dados e es-
tabelecimento da biblioteca virtual   X X - - -  

Estruturação do banco de dados   X X     

Carga de dados no BDE     X X -  

Qualificação     X 
(jul) 

   

Geração de modelos 3D      X X  

Redação da dissertação X X X X X X X  

Elaboração do artigo X X X X X X X  

Submissão do artigo       X  

Entrega da Dissertação       X 
(fev)  

Defesa        X 
(mar) 

 

Legenda: X Período de enfoque de execução 
da atividade - Período com possibilidade de execução 

da atividade 
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Introdução   

As barreiras costeiras são estruturas paralelas ou subparalelas às costas compostas de areia, 
cascalho, conchas e pequena quantidade de matéria orgânica, provenientes das ações das ondas, ven-
tos, marés e oscilação do nível do mar (Boyd et al., 1992; Hesp & Short, 1999; Dillenburg & Hesp, 2009), 
constituindo 15% do total das linhas de costa do mundo (Otvos, 2012). Os sistemas de barreiras no Brasil 
formaram-se no período Quaternário e são abordados por muitos autores, entre eles Bigarella (1965), 
Barbosa et al. (1986), Villwock et al. (1986), Angulo (2004), Tessler & Goya (2005), Dominguez (2009), 
Fernandez & Rocha (2015). 

Na planície costeira do Rio Grande do Sul foi descrito o registro mais completo de evolução de 
barreiras do Brasil com quatro ciclos transgressivos-regressivos identificados como sistema barreira I, II, 
III e IV, respectivamente da mais antiga até a recente (Villwock et al., 1986; Rosa, 2012). Segundo Martin 
et al. (1988), Angulo (1992), Lessa et al. (2000) e Souza (2005) na planície costeira do Paraná ocorre 
pelo menos dois destes eventos transgressivos-regressivos, um de idade pleistocênica (~120 a 125 ka) 
e outro de idade holocênica (~6 ka). Estes dois eventos são identificados como sistema barreira III e IV, 
respectivamente, como infere Tomazelli & Villwock (2005). Entretanto, Lessa et al. (2000) relatam que há 
poucos dados descrevendo as barreiras do Pleistoceno em Paranaguá e Superagui, de tal modo que não 
pode ser descartada a hipótese de conter mais de um sistema de barreira remetente a esta época. Gue-
des et al. (2020) publicaram evidências de um terceiro sistema no Paraná, através de datações por lumi-
nescência opticamente estimulada (LOE), sugerindo a ocorrência da barreira do sistema II (~195-220 ka) 
descrita no Rio Grande do Sul. Entretanto, pelos resultados estarem perto do limite de alcance do método 
(LOE) ainda é recomendado a busca por novas evidências, métodos e constatações. Por conseguinte, a 
pesquisa visa testar a hipótese da existência deste terceiro sistema barreira na planície costeira parana-
ense, utilizando perfis de georadar, sondagens e datações por luminescência opticamente estimulada. 
Justifica-se este estudo pela insuficiência de informações geocronológicas e geológicas de subsuperfície 
na região, as quais nos auxiliam a interpretar importantes eventos costeiros do passado, e assim com-
preender os possíveis episódios futuros.  

O objetivo geral do projeto é caracterizar a evolução e arquitetura deposicional da planície de 
Paranaguá e Superagui e determinar os principais eventos transgressivos-regressivos durante o 
Pleistoceno. É apresentado nesse resumo apenas parte da pesquisa, dando ênfase nos dados 
processados de georadar da região de Superagui.  
 
Estado da Arte 

A área de estudo destaca a região oeste da cidade de Paranaguá e o interior da planície de 
Superagui, litoral norte do estado (Figura 1). Angulo (2004) descreve a costa paranaense com a sua 
extensão desde o sopé da Serra do Mar até o oceano, com aproximadamente 90 km de comprimento e 
largura máxima de 55 km, na região de Paranaguá, e altitudes inferiores a 20 m. A extensa planície é 
composta de barreiras e complexos estuarinos quaternários dentre os quais se destacam os de 
Paranaguá e Guaratuba. Em geral, estas barreiras são compostas de areia fina a muito fina, com 
conteúdo subordinado de areia grossa e cascalhos (Angulo, 1992; Souza, 2005; Angulo et al., 2009). 

Para compreender sobre a evolução das barreiras costeiras é necessária a percepção da forma-
ção das fácies sedimentares e associações entre elas, bem como de toda a dinâmica que engloba a 
região e alguns métodos que auxiliam na sua caracterização. Segundo Walker & James (1992) ao analisar 
as fácies são utilizados as interpretações dos atributos, como tamanho do grão, estruturas físicas, 



 

conteúdo fóssil e composição mineralógica, a divisão de uma seção em fácies, dedução dos processos 
responsáveis por cada uma, associações e sucessões das mesmas, seguida pela dedução dos ambientes 
deposicionais mais prováveis. Sabe-se que toda essa sequência deposicional é uma sucessão de estra-
tos geneticamente relacionados limitados por discordâncias e concordâncias correlativas (Dalrymple, 
2010). As sequências e suas componentes internas são interpretadas como resultado de uma interação 
entre taxas de eustasia, subsidência e aporte sedimentar (Posamentier et al., 1988; Fávera, 2001; Bro-
okfield, 2004). Esses eventos ficam registrados em fácies nas barreiras arenosas as quais estão inseridas 
no sistema costeiro dominado por ondas que inclui diferentes subambientes deposicionais definidos 
como: pós-praia (backshore), face praial (foreshore), face litorânea (upper/middle/lower shoreface) (Wal-
ker, 1984; Nichols, 2009).   

A arquitetura destas barreiras pode ser identificada através do método geofísico georadar (ground 
penetrating radar - GPR), uma técnica de imageamento da subsuperfície em alta resolução. Segundo 
Blindow et al. (2007) e Jol (2009), este método é fundamentado na emissão de ondas de radar e nas 
propriedades físicas da propagação e reflexão das mesmas, devido às diferenças nas constantes dielé-
tricas dos horizontes em subsuperfície, o que permite identificar estruturas provenientes dos processos 
geológicos. Nas últimas décadas, o GPR tem sido relevante para auxiliar estudos sedimentológicos e de 
evolução costeira, com o propósito de reconstruir ambientes deposicionais e a natureza dos processos 
sedimentares devido a sua boa resolução em terrenos com alta resistividade como apresentam os traba-
lhos de Barboza (2009b), Witkowski (2015), Bogo et al. (2015). Dougherty et al. (2019) afirmam que os 
dados de GPR em barreiras arenosas permitem extrair informações de alta resolução da estratigrafia, 
fornecendo uma visão transversal da arquitetura da barreira revelando assim, limites de fácies. O estudo 
de arquitetura deposicional caracteriza a geometria e o arranjo de fácies, o que permite reconhecer o 
arcabouço tridimensional de fácies e suas relações, que quando analisados em conjunto, auxiliam a re-
compor os processos deposicionais e erosivos formadores dos depósitos, assim como, o ambiente de 
sedimentação (Walker, 1992; Pereira et al., 2003). 

 

 
Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo e geologia das planícies de Paranaguá e Superagui com 
posicionamento da linha de GPR e amostra datada (fonte: Angulo, 1992). A linha da possível divisão entre as 
barreiras II e III foi retirada do artigo de Guedes et al. (2020). 

 
Materiais e Métodos  

Nesta parte do projeto foi aplicada a análise e interpretação de radarfácies dos dados de georadar 
adquiridos anteriormente em Superagui. O equipamento utilizado foi o coletor Cobra Plug-In GPR 
(Radarteam Sweden AB) com uma antena aérea Subecho SE-70 monoestática com frequência central 
de 80 MHz, fornecido pelo Centro de Estudos de Geologia Costeira Oceânica (CECO) – UFRG. A 



 

aquisição realizou-se de forma perpendicular à linha de costa totalizando 3 km de comprimento, com as 
coordenadas iniciais 786875/7198031 e finais 787793/7196120. Os dados foram processados no software 
Prism2 v2.60.05 da Radar Systems,Inc com as ferramentas: ajuste no tempo zero, background removal, 
migração, corte no perfil, filtro passa-banda, ganho, conversão de profundidade e correção topográfica. A 
interpretação dos dados seguiu o método de sismoestratigrafia com base nas terminações dos refletores, 
padrões de configurações internas e geometrias das fácies (Mitchum Jr. et al., 1977; Neal, 2004). 
 
Resultados preliminares 

A linha Sup_01 3 km de comprimento e um alcance de sinal de 9 m de profundidade após 
processamento, onde foi possível identificar quatro superfícies e sete radarfácies (Figura 2). As 
superfícies S1 e S2, nas profundidades de 6 e 2 m respectivamente, prolongam-se mais de 1 km cada 
apresentando um relevo ondulado com terminações em onlap, já as superfícies S3 e S4, também 
onduladas com terminações onlap, medem aproximadamente 1,7 km nas profundidades de 4 e 2 m, 
respectivamente. As radarfácies observadas, estão descritas na Tabela 1.  

 
Discussões e Conclusões prévias 

A associação das radarfácies permitiu a interpretação de prováveis ambientes de deposição como 
face litorânea, face praial e paleoestuário (figura 2) indicando um sistema de alta energia por vezes 
intercalado por menor energia. As terminações em onlap podem ser evidências de uma nova sequência 
de deposição circundadas por muitos refletores de truncamentos, assim como é visualizado nas 
proximidades das superfícies S1 e S3. 

A amostra da datação L422 (coordenadas 786866/7198044), indicada nas figuras 1 e 2, foi 
coletada a 80 cm de profundidade na planície de Superagui alcançando a idade mínima próximo a 200 
ka (barreira II). Guedes et al. (2020), autores desta datação e outras na planície Paranaguá, sugeriram 
que novas análises e novos métodos fossem realizados para maior veracidade das idades mínimas, uma 
vez que os resultados margearam o limite de alcance do método (LOE – grão de quartzo).  

A L422 localiza-se próximo ao início da linha de aquisição de GPR e ao relacionar esse nível de 
profundidade com o radargrama Sup_01 nota-se à proximidade com a superfície S2, o que sugere que 
do início da seção até a distância de 1,1 km, aproximadamente, poderia corresponder ao sistema barreira 
II separada da barreira III por um baixo na altitude. Essa feição mais elevada, onde poderia corresponder 
ao sistema barreira III, é perceptível ao longo de toda a planície como ilustra o bloco 3D da topografia na 
figura 2, corroborando com a provável divisão na planície pleistocênica apontada em Guedes et al. (2020).  

Observa-se também, ao final da linha de GPR, que a radarfácies Rf4a poderia estar correlacionada 
a um canal ou até mesmo cordões litorâneos, pois tais feições são identificadas na porção holocênica da 
região, e esta aquisição se finda próximo ao início da barreira IV. Conclui-se que, é preciso mais trabalhos 
de campo e coletas de dados para confiabilidade dos resultados e complementar as interpretações. 

 
Atividades Futuras  

As próximas etapas do projeto consistem em aquisição, análise e interpretação de mais dados de 
GPR, coletas de testemunho de sondagem e material para a datação de sedimentos pela técnica LOE.  
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Tabela 1: Radarfácies (Rf) identificadas e suas descrições. 

 



 

 
Figura 2 – Linha de GPR Sup_01 processada e interpretada com bloco 3D da topografia da área.  
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Introdução  

 A porção costeira do escudo paranaense é caracterizada por um conjunto de serranias que fazem 
parte da Serra do Mar. A área de estudo compreende três serranias: Serra do Araraquara (sul), Serra do 
Cubatão (ou das Canavieiras - noroeste) e Serra da Prata (nordeste). As Serras da Prata e do Cubatão 
são constituídas em grande parte por unidades litológicas do Terreno Paranaguá, enquanto a Serra do 
Araraquara apresenta apenas em partes litologias desse Terreno.  

O Terreno Paranaguá é balizado a leste pela linha de costa, a sudoeste se encontra vertido para 
oeste rumo Microplaca Luís Alves, e a noroeste é balizado pela Microplaca Curitiba. Todo contato 
ocidental é tectônico, representado pelo Lineamento Palmital (sul-sudoeste) e Lineamento Alexandra e 
Serra Negra (oeste-noroeste). Nestas porções há predomínio de rochas miloníticas com lineações 
minerais que sugerem tectônica de cisalhamento com indicadores cinemáticos caracterizando sentido de 
movimento sinistral. (Siga Junior et al. 1993; Siga Junior, 1995; Cury, 2009) 

De acordo com Siga Junior (1995) e sintetizado por Cury (2009), a foliação (Sn) do Terreno 
Paranaguá apresenta características de cisalhamento dúctil a dúctil-rúptil com orientação geral para N-
NW e mergulhos para E-NE / W-SW nas proximidades do Lineamento Palmital. Já ao longo do 
Lineamento Alexandra sofre uma inflexão, apresentando orientações N-NE com mergulhos E-SE/W-NW.  

Basei et al. (1990) e Siga Junior (1995) caracterizaram predomínio de rochas graníticas, 
heterogeneamente deformadas, com ocorrência de sequências metassedimentares e gnaisses como 
encaixantes com metamorfismo de diferentes graus. As rochas graníticas cálcio-alcalinas, com baixa a 
alta deformação, contendo fenocristais de k-feldspato brancos, com formas tabulares são características 
marcantes do Terreno Paranaguá.  

De acordo com Riccomini (1989), após a ruptura do Gondwana, os processos envolvidos no 
soerguimento da Serra do Mar e a formação das bacias tafrogênicas do Rift Continental do Sudeste 
Brasileiro, foram referência para a dinâmica deformacional em ambiente intraplaca. Estudos sobre a 
tectônica cenozoica nas regiões Sul e Sudeste do Brasil proporcionam avanços significativos quanto a 
deformação tectônica em tal ambiente. Nascimento et al. (2013), ao estudar a Serra do Mar e a planície 
litorânea determinaram diferentes compartimentos morfotectônicos, por meio de incidência de falhas e 
morfoestruturas por elas controladas. 

O objetivo da pesquisa é detalhar com maior precisão alguns destes compartimentos, ampliando 
a escala de detalhe e caracterizando o quadro geral das morfoestruturas atuantes na evolução 
geomorfológica nas proximidades do Alinhamento Rio Alonzo sobre o Terreno Paranaguá por meio de 
análise morfoestrutural e análise estrutural a partir de elementos geomorfológicos como Knickpoints na 
rede de drenagem, anomalias de drenagem, entre outros.  

Entre os estudos em andamento está o do relevo que é influenciado não só pelo arcabouço 
geológico, mas principalmente pela trama estrutural. O primeiro elemento a se ajustar às deformações 
crustais é a rede de drenagens, portanto a análise de seu comportamento, formas e padrões é importante 
ferramenta para o entendimento da evolução geomorfológica e tectônica ressurgente no ambiente 
estudado. O rearranjo da rede de drenagem pode ser reflexo de processo tectônico recente sendo 
caracterizado por mudanças em seu padrão e por presença de anomalias.  

A área de interesse corresponde a porção sul do litoral do estado do Paraná, na zona de influência 
do Lineamento Rio Alonzo, porção austral do Arco de Ponta Grossa. O recorte geográfico (figura 1) 
envolve os municípios de Morretes, Antonina, Paranaguá, Matinhos, Guaratuba e o Parque Nacional de 
Guaricana. Corresponde a uma extensão de aproximadamente 3.000 km². Limita-se a oeste pela Serra 
do Mar paranaense, a leste pelo Oceano Atlântico, e ao sul com o estado de Santa Catarina. Delimitada 
pelas coordenadas geográficas entre 49º00’00” e 48º20’00” de longitude W e 25º30’00” e 26º00’00” de 
latitude S. A principal via de acesso é pela BR-277 de Curitiba sentido litoral, além da BR-376 que permite 



acesso direto ao sul da área. Além das estradas vicinais de tráfego intermitente que existem na região, 
as principais vias secundárias de acesso são as rodovias PR-411, PR-508, PR-412. 

 
Figura 1. Mapa de localização da área de estudo. a) Localização dos alinhamentos do Arco de Ponta Grossa. Adaptado de Basei 
et al. (1992), Siga Jr (1995), Cury (2009). Estruturas principais: ZCI, Zona de Cisalhamento Itapirapuã; ZCMA, Zona de 
Cisalhamento Morro Agudo; ZCL, Zona de Cisalhamento Lancinha; SP, Sutura Piên. b) A: Serra do Cubatão; B: Serra da Prata; 
C: Serra do Araraquara. 

 
Estado da Arte 

Segundo Saadi et al. (1993), o termo “neotectônica” foi empregado pela primeira vez em 1948 e 
utilizado para definir os movimentos da crosta terrestre que se instalaram durante os períodos do Terciário 
Superior e do Quaternário, e que assumiram um papel decisivo na formação da topografia 
contemporânea. Todavia, segundo Pavlides (1989), devido aos diferentes estágios de evolução tectônica 
encontrados por todo globo, pode-se considerar que o início de um período neotectônico depende das 
características de cada ambiente geológico individualmente. Em síntese, sobre a neotectônica do Brasil, 
Saadi et al. (1993) observam que as publicações que remetem a atividade tectônica cenozoica nas 
regiões Sudeste e Sul do Brasil são as mais numerosas, entretanto, não permitem a elaboração de uma 
hipótese definitiva por se tratarem de áreas espalhadas em regiões caracterizadas por contextos geo-
estruturais muito diversificados. 

Dentro deste contexto, Salamuni et al. (2015) define que estruturas neotectônicas podem ser de 
dois tipos: neoformadas ou formadas a partir da reativação dos planos de falhas ou juntas preexistentes. 
Sendo o segundo tipo, de caracterização dificultada devido à pequena expressão em unidades recentes. 
Essas reativações são reflexo de atividade tectônica em superfície e subsuperfície. Geralmente essa 
deformação possui carácter rúptil por conta do nível estrutural que as rochas se encontram.  

A caracterização das estruturas, produtos de esforços tectônicos, é imprescindível para a 
reconstrução dos paleotensores e posterior determinação de como o processo tectônico decorreu. Para 
essa caracterização são utilizados modelos de cisalhamento rúptil, como o de Riedel (1929), que envolve 
a coexistência de fraturas sintéticas e antitéticas utilizado para estudos estruturais rúpteis; elementos 
estruturais, como indicadores cinemáticos que auxiliam na determinação do sentido de movimento 
cisalhante; e também a análise geomorfológica a partir de padrões de drenagem, definição de knickpoints 
e perfis longitudinais. 
 



Material e Métodos 
A base cartográfica e a imagem utilizadas são as seguintes: (a) Folha de Curitiba (SG-22-X-D) na 

escala de 1:250.000, presente na Biblioteca Virtual do Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do 
Paraná (ITCG); (b) Modelo Digital de Elevação com Correção Radiométrica do Terreno (RTC) do 
Advanced Land Observing Satellite (ALOS - Daichi) sensor PALSAR polarização dupla (FBS) com 
resolução de 12,5m (RT1) e disponível através do projeto Alaska Satellite Facility (ASF), disponível para 
download no site (https://search.asf.alaska.edu). 

Foram utilizados os softwares listados a seguir e disponíveis no Núcleo de Geoprocessamento 
da UFPR (NEUGEO): (a) ArcGis v. 10.6 (Esri Inc. 2005); (b) Wintensor v. 5.8.9 (Delvaux e Sperner, 
2003) e Stereonet32; (c) MatLab R2018a; (d) Rockware Rockworks15. 

A partir do Modelo Digital de Elevação (MDE) foi extraída a rede de drenagens com a ferramenta 
Hydrology do ArcGis e posterior definição dos padrões de drenagem conforme classificação de Howard 
(1967) e descrita no trabalho de Nascimento et al. (2013).  

Com utilização do mapa hipsométrico foi feita a caracterização do relevo conforme classificação 
da EMBRAPA (1979), onde foram diferenciadas as zonas mais aplainadas de zonas com relevo mais 
acidentado que podem indicar tectonismo mais recente e possivelmente ainda ativo.  

Utilizando os parâmetros de Mark (1992) e a ferramenta DEM Surface Tools para o ArcGis de 
Jenness (2013), foi obtido o relevo sombreado multi-directional oblique-weighted (MDOW), que determina 
uma iluminação hipotética correspondente a 180º em uma única imagem. Os lineamentos estruturais 
foram traçados sobre a MDOW em escala de 1:100.000.  

Para obtenção dos Knickpoints e dos perfis longitudinais foi aplicado o algoritmo utilizado por 
Harbor et al. (2005) no MatLab a partir da rede de drenagens obtida pelo MDE.  

A análise morfométrica considerou parâmetros como a rede de drenagem, assimetria de bacias, 
rugosidade do terreno, hipsometria, distribuição de knickpoints e perfis longitudinais das drenagens. As 
atividades de campo consistiram em mapeamento tectono-estrutural para coleta de informações 
necessárias para a determinação de uma eventual tectônica recente ou neotectônica. Foram realizados 
levantamentos de feições estruturais e a descrição e caracterização sistemática de elementos que 
determinam a cinemática em plano de falha. Foi realizada coleta de amostras de sedimentos em 
afloramentos propícios à análise LOE (luminescência oticamente estimulada).  
 
Principais Resultados 

Relevo: A partir do mapa hipsométrico e segundo a classificação da EMBRAPA (1979) foram 
identificados dois grandes compartimentos geomofológicos: Serra do Mar (SM) e a Planície Litorânea 
(PL). Com altitudes variando entre 0m e 1668m, o relevo da área de estudo varia de fortemente ondulado, 
montanhoso e escarpado nas porções da SM à suave ondulado, suave e ondulado nas porções da PL.  

Lineamentos: Foram traçados os grandes e médios lineamentos, cujas direções principais estão 
representadas no diagrama de rosetas A da figura 2. Os 2.415 lineamentos interpretados que seccionam 
os estratos apresentaram as direções preferenciais de N50-60W e N50-60E. A direção NW-SE é marcada 
principalmente pelo enxame de diques de diabásio e também corresponde a estruturas mais antigas 
oriundas da adição do Terreno Paranaguá. Os lineamentos referentes a direção NE-SW são 
correlacionados às Zonas de Cisalhamento Alexandra, Cubatãozinho, no Terreno Paranaguá. Ambas 
orientações possuem número similar de lineamentos, entretanto os lineamentos NW-SE tendem a ser 
mais contínuos, longos, e menos dispersos quando comparados aos NE-SW.  

 
Figura 2. Diagramas de roseta. A) Lineamentos estruturais. B) Rede de drenagens. 

Rede de drenagens: A rede de drenagem extraída a partir de fotointerpretação nos modelos 
digitais e imagens PALSAR mostra um padrão predominantemente angular seguido de paralelo com 
confluências em ângulo reto o que indica controle estrutural dominante. Cerca de 20% da área não exibe 
padrão definido.  

Na bacia hidrográfica correspondente ao rio São João (Baía de Guaratuba) foram identificadas 
duas seções com defluência de drenagens de 2ª ordem (no conceito Strahler, 1952) no oeste da bacia 
próximo a Zona de Cisalhamento Alexandra. Ao norte e ao sul da bacia, ao longo da Zona de 
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Cisalhamento Cubatãozinho foram observados padrões paralelos de drenagem. Anomalias de drenagem 
como inflexões abruptas e curvas anômalas estão presentes por toda a bacia, geralmente em drenagens 
de 2ª, 3ª e 4ª ordem. 

Foi elaborado um diagrama de rosetas para o sistema de drenagens (figura 2-B). A rede de 
drenagens exibiu quatro direções preferenciais, sem dispersão. Apesar de exibir direções NW-SE e NE-
SW, o azimute para as drenagens foi diferente quando comparado aos lineamentos, e as direções E-W e 
N-S ocorrem na mesma proporção que as demais.  

 

Figura 3. A) Mapa de distribuição de Knickpoints (esquerda); Distribuição da rede de drenagem com canal principal em vermelho 
(direita); B) Gráfico log de declividade vs área de drenagem; C) Gráfico elevação vs Distância, canal principal em vermelho. 
Marcado com estrela em A estão as três grandes inflexões no canal principal. O asterisco marca o principal knickpoint do canal 
principal. 

Knickpoints: O mapa da figura 3 é referente a distribuição de Knickpoints e resultado da aplicação 
do algoritimo utilizado por Harbor et al. (2005) na rede de drenagem da bacia correspondente ao Rio São 
João. Exibe em tons avermelhados trechos convexos no perfil do canal em que há possíveis rupturas de 
declive, em tons verdes são os trechos côncavos com desvio altimétrico suave e cores intermediárias 
correspondem a transição de um perfil côncavo para convexo. Os trechos longos em vermelho na porção 
centro-leste podem se tratar de erros, pois não representam áreas com declive acentuado.  

O canal principal da bacia do Rio São João (em vermelho) apresenta três grandes inflexões 
abruptas (estrelas). Duas das inflexões ocorrem ao longo da Zona de Cisalhamento Alexandra, onde a 
drenagem é capturada pelos vales oriundos dessa ZC. A direção do canal principal se sobrepõe ao 
Alinhamento Rio Alonzo (NW-SE) entre a segunda e terceira inflexão. E a terceira grande inflexão ocorre 
ao longo da ZC Cubatãozinho, onde o canal antes fluindo de oeste para leste, passa a fluir para sul. A 
presença de diversas curvas anômalas ao longo do canal principal e seus afluentes é indicação de um 
forte controle estrutural e de uma rede de drenagens em adaptação.  
 
Discussões 

A análise da rede de drenagem da bacia hidrográfica do rio São João por ordem mostrou que as 
drenagens de 1ª e 2ª ordem estão condicionadas principalmente pela ZC Palmital, enquanto as drenagens 



de ordem superior (4ª, 5ª e 6ª) estão condicionadas pelas ZC Alexandra e Cubatãozinho. Possivelmente 
houve reativação mais recente no sudoeste da área ao longo da ZC Palmital de direção WNW-ESSE.  

O indício da influência tectônica no processo de evolução morfoestrutural é corroborada pela 
presença de rupturas de declive tanto no canal principal como em seus afluentes, juntamente com a 
regressão linear “log declividade versus log área de drenagem” do canal principal.  

A hipótese levantada até o presente é que o controle estrutural do relevo pelas três Zonas de 
Cisalhamento Alexandra, Cubatãozinho e Palmital na porção sul da Serra do Mar indiquem que o relevo 
regional é, provavelmente, morfotectonicamente condicionado. Anomalias de drenagem, que 
correspondem a uma reorganização da rede de drenagem, apontam para tectônica recente. As direções 
NNE-SSW das ZC Alexandra e Cubatãozinho são as principais direções controlando e determinando 
morfoestruturas.  
  O direcionamento das atividades futuras será na direção da comprovação dessa hipótese. 
 
Atividades Futuras 
 Dentre as atividades futuras está a realização de mais uma campanha de levantamento de campo, 
finalização das análises por bacias sobre a porção sul da Serra do Mar e da análise estrutural, realização 
de análise por LOE de sedimentos gerados por movimentação de falhas, integração de dados, confecção 
do artigo científico para publicação, e a finalização do volume da dissertação.  
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Introdução  
 O termo carste é utilizado para descrever paisagens em que há presença de cavernas e existência 
de extensos sistemas de água subterrânea desenvolvidos pela dissolução principalmente de rochas como 
dolomitos, mármores, calcários e gipsitas. Este tipo de terreno desenvolve uma hidrologia distinta, 
relacionada não só a solubilidade da rocha, como também a densa presença de fraturas. Nesse contexto, 
rochas que possuem matriz com baixa porosidade (porosidade primária) porém são fortemente 
fraturadas, possuindo uma porosidade secundária mais elevada, são excelentes para o desenvolvimento 
de aquíferos cársticos de alta produtividade (Ford e Williams 1992). Estima-se que  aproximadamente 
15,2% das terras não congeladas em nosso planeta são caracterizadas pela presença de carbonatos, 
representando áreas potenciais para existência de aquíferos cársticos, distribuídas em todos os 
continentes (Goldscheider et al. 2020). As águas extraídas deste tipo de reservatório podem ser utilizadas 
tanto para consumo humano, agricultura, águas termais e minerais, e na produção de energia geotermal 
(Bakalowicz 2005; Goldscheider et al. 2010).  
 O Brasil possui aproximadamente 3.7% de sua área recoberta por rochas carbonáticas, 
espalhadas em todo seu território, principalmente nas regiões sudeste e centro-oeste do país, sendo estas 
áreas potenciais para o desenvolvimento de aquíferos cársticos (Goldscheider et al. 2020). No estado do 
Paraná, o aquífero carste ocupa uma área de 5740km² na região do Primeiro Planalto. Atualmente suas 
águas são utilizadas para abastecimento urbano das cidades da região metropolitana de Curitiba como 
Almirante Tamandaré, Colombo, Campo Magro e Campo Largo mediante explotação de 28 poços em 

operação. Os poços tem profundidades que variam entre 18 e 200 metros e vazões que vão de 0.06𝑚3ℎ−1  
até 240 𝑚3ℎ−1  (Ministériodo Meio Ambiente, 2005). O objetivo deste trabalho é a melhor compreensão 
dos condicionantes do fluxo da água subterrânea em cada compartimento do aquífero, com intuito de 
auxiliar na gestão hídrica do reservatório. A área de estudo está localizada na cidade de Campo Magro, 
com aproximadamente 350m², possui dois poços tubulares uma nascente e duas dolinas saturadas em 

água (Figura1). O estudo busca caracterizar as estruturas presentes em um dos poços e analisar a 
contribuição destas para o fluxo da água subterrânea no compartimento. 
  O aquífero carste do Paraná, está presente nos mármores dolomíticos da Formação Capiru. A 
Formação Capiru foi descrita pela primeira vez por Bigarella e Salamuni (1958) sendo constituída por 
rochas dolomíticas espessas com a presença de lentes de quartzitos e de filitos orientados segundo a 
direção NE. Ela é caracterizada como sendo uma unidade supracrustal  pertencente ao Terreno Curitiba 
(Siga Jr 1995). Sobre as rochas da formação atuaram três eventos tectônicos principais, o Sistema de 
Cavalgamento Açungui, O Sistema de Dobramentos Apiaí e Sistema de Transcorrência da Lancinha 
(Fuck et al. 1971). Tais eventos tornaram possível a divisão da Formação em três conjuntos litológicos 
distintos, delimitados por falhas de cavalgamento são eles o conjunto Juruqui, Rio Branco e Morro 
Grande.(Fiori and Gaspar 1993). Além disso, ocorrem na região intrusões básicas, dominantemente de 
diques de diabásio, orientadas paralelamente segundo a direção NW, embora existam também diques 
orientados NE e N-S. Estas intrusões apresentam espessura variada, com frequência não homogênea e 
estão todas relacionadas ao Arco de Ponta Grossa (Fúlfaro e Suguio 1967) 
  A presença das espessas camadas de filitos e quartzitos orientadas na direção NE em conjunto 
com os diques de diabásio orientados na direção NW, que ocorrem em toda área aflorante do aquífero, 
criaram barreiras hidráulicas dentro deste, gerando compartimentos que possuem semelhante litologia, 
tectônica e estrutural, porém são hidraulicamente independentes (Bonacim 1996; Lisboa 1997; Rosa Filho 
e Guarda 2008), logo a quantidade de volume de água produzido por cada compartimento não será 



necessariamente a mesma, e os poços existentes em diferentes células do aquífero, segundo relatórios 
da SANEPAR, não interagem entre si. 

 
Figura 1 Mapa com a localização da área de estudo e dos dois  poços existentes na mesma 

 
Estado da Arte  
 Áreas que possuem rochas carbonáticas aflorantes, e são por isso possíveis de conter aquíferos 
cársticos ocorrem em todas as regiões climáticas do globo terrestre, estando as maiores áreas 
relacionadas a regiões de climas temperados. Topograficamente 31.3% das regiões cársticas ocorrem 
em planícies e 68.9% ocorrem regiões montanhosas ou de montanha (Goldscheider et al. 2020). De 
acordo com Stevanović (2019) 9.2% da população mundial é abastecida através de águas provenientes 
de aquíferos cársticos, segundo dados de 2016.  
 Aquíferos cársticos podem apresentar dupla ou tripla porosidade relacionadas com as fraturas e 
as cavidades formadas através da dissolução. O fluxo nestes reservatórios ocorre rápido e turbulento 
dentro dos condutos enquanto na matriz este é geralmente lento e laminar. O armazenamento geralmente 
ocorre nas cavidades e na matriz, porém o tempo de residência na matriz é infinitamente maior que nos 
condutos (Kovács et al. 2005). Estas heterogeneidades e particularidades devem ser levadas em 
consideração durante as análises feitas neste tipo de reservatório e durante as escolhas dos métodos 
para o estudo. Jeannin (2013) propôs por isso a abordagem KARSYS para a conceptualização 
hidrogeológica de sistemas cársticos baseados nas informações geológicas e  outros possíveis dados 
sobre a região de estudo.  
 Os métodos que podem auxiliar na caracterização dos sistemas cársticos seja através da 
abordagem KARSYS ou não variam em função do objetivo da pesquisa. Atualmente na região do aquífero 
Carste Paranaense os principais objetivos das pesquisas giraram em torno de métodos hidráulicos, 
buscando a determinação de parâmetros como as barreiras hidráulicas geradas pelos diques e filitos em 
cada compartimento (Bonacim 1996; Lisboa 1997),  e métodos hidrológicos através de cálculos do 
balanço hídrico com recarga estimada em 23% na região de Colombo e Fervida (Harum et al. 2000) e 
tempo de trânsito das águas do aquífero na mesma região de aproximadamente 1 a 3m/dia (Soares e 
Bettu 2017). A maioria destes trabalhos foi feito com o intuito principal de auxiliar na gestão hídrica do 
aquífero na região.  
 Atualmente os estudos mundiais em aquíferos cársticos buscam caracterizá-los através de 
métodos geológicos, geofísicos, espeleológicos, hidrológicos, hidráulicos, hidroquímicos, isotópicos e 
através de traçadores artificiais (Stevanovic 2015). Em métodos geofísicos tem-se adotado o uso de 
perfilagem geofísica de poços que possui a vantagem de fornecer informações sobre condições não 
perturbadas, orientadas e in-situ, já a sua desvantagem é o fato de as sondas serem capaz de analisar 
apenas a rocha da parede do poço e suas proximidades, não atingido grandes áreas. Por isso este tipo 
de dado nem sempre será representativo em escalas maiores. Em investigações no carste a perfilagem 
pode ser usada para localização, orientação e determinar a espessura de fraturas, determinar entradas e 
saídas de fluxo e quantificar seu movimento vertical no poço e em alguns casos extremos, através de 
vídeos, pode-se identificar movimentos de sedimentos e bolhas no poço que auxiliam na caracterização 
do fluxo no mesmo (Goldscheider e Drew 2007).   
 Além dos meios mais utilizados para estudo do carste, pode-se buscar analisar a rocha 
carbonática em que o aquífero está localizado. Estes estudos muitas vezes buscam analisar a porosidade 
da matriz da rocha do aquífero. Atualmente têm-se utilizado análises através da micro tomografia 
computadorizada, aplicada principalmente em rochas de reservatórios de petróleo. A técnica utiliza as 
imagens de alta resolução produzidas pelo micro-CT para produzir imagens em 3D das amostras, 



tornando possível a visualização e a caracterização interna das amostras de forma não destrutiva 
(Remeysen e Swennen 2008).  
 A junção da análise de todos os métodos empregados no estudo do aquífero carste pode ser 
utilizada para a criação de um modelo geológico e hidrogeológico da região de estudo. Estes modelos 
matemáticos ou conceituais irão representar a geometria do aquífero e a configuração do fluxo no mesmo 
(Goldscheider e Drew 2007). Dessa forma a utilização de bons dados de superfície, em conjunto com os 
dados litológicos de poços facilita a visualização da geometria do aquífero e auxilia na identificação de 
condições de contorno que atuam no fluxo do aquífero (Galvão et al. 2016). 
 Tendo em vista os trabalhos existentes para a área de estudo e os métodos e abordagens atuais 
acerca de aquíferos cársticos, este trabalho busca complementar os dados sobre o aquífero cárstico já 
existentes proporcionando um conhecimento de maior detalhe do fluxo de água subterrânea dentro do 
compartimento, através de uma abordagem de maior detalhe utilizando métodos como a perfilagem 
geofísica, a microtomografia computadorizada e a modelagem numérica 3D.  .  
Material e Métodos 
 Nesta pesquisa serão integrados cinco conjuntos de dados adquiridos através de diferentes 

métodos (Figura 2). Isto inclui a análise de superfície, realizada através interpretação de fotografias 
aéreas em escala 1:40000 em conjunto com mapa topográfico em escala 1:10000, um mapa geológico 
em escala 1:20000 e o levantamento realizado com drone na área específica do compartimento. Também 
foram integrados dados adquiridos do boletim de perfuração e testes de bombeamento dos poços 
existentes na área. Em um segundo momento foi realizada a perfilagem geofísica e em seguida foram 
analisados na microtomografia computadorizada os testemunhos da amostra de calha do poço em que 
foi feita a perfilagem. Todos os resultados serão em seguida utilizados para a montagem de um modelo 
geológico e hidrogeológico do compartimento. Os métodos serão apresentados com maiores detalhes a 
seguir. 
 A perfilagem geofísica foi realizada no poço 4 utilizando a sonda High Resolution Acustic 
Televiewer (HRAT). As imagens captadas pela sonda acústica tornam possível a identificação de fraturas 
e outras feições planares que intersectam o poço, como foliações e contatos litológicos (Paillet 1993), 
também pode-se obter uma indicação qualitativa das aberturas destas feições, através de feições maiores 
e mais escurecidas que aparecem na imagem. Como estas aberturas podem ter se alterado durante a 
perfuração do poço, o ideal é traduzir estas informações de forma quantitativa, de forma a auxiliar na 
indicação de feições com fluxo de água possível ou não (Paillet and Ollila 1994).  
 As análises em microtomografia computadorizada (micro-CT), foram realizadas em  16 amostras 
de calha, provenientes da perfuração. Para escolha do material analisado em cada intervalo, foi realizada 
a descrição das amostras de calha e em seguida selecionou-se uma amostra que equivalesse a moda do 
material pertencente ao intervalo, com um tamanho máximo de 2cm, e espessura possível de ser 
analisada, excluindo-se amostras com espessura inferior a 3mm. Em seguida, durante a fase de 
processamento dos dados, é feita a reconstrução das imagens da amostra e em seguida são calculados 
os parâmetros físicos do material. No caso da porosidade, o cálculo é feito através da análise da 
separação de picos de cinza na imagem gerada, em que sólidos são brancos e ar (poros), são pretos 
(Bauer et al. 2012). 
 O modelo geológico do compartimento será feito através dos dados que serão obtidos no 
mapeamento geológico de detalhe da área, junto com as análises de superfície já realizadas e com os 
dados obtidos através da perfilagem geofísica, utilizando o software Leapfrog. A partir do modelo 
geológico, será criado um modelo de fluxo no software Feflow. Os modelos hidrogeológicos podem ser 
utilizados tanto para simulação de atividades futuras, como para compreensão de condições passadas 
ou como ferramentas interpretativas (Anderson et al 2015). No caso deste estudo os modelos numéricos 
criados serão utilizados juntamente com os resultados obtidos com a perfilagem e com o micro-ct como 
ferramentas para identificar os principais condicionantes do fluxo da água subterrânea no compartimento 
do aquífero carste. 

 
Figura 2 Fluxograma esquemático para ilustrar os métodos que serão utilizados na pesquisa 



 
Resultados preliminares 
 A partir das análises de superfície feitas, foi possível dimensionar o tamanho do compartimento 
presente na área de estudo de forma aproximada.   
 A interpretação dos dados de perfilagem identificou uma cavidade e 41 estruturas de 

descontinuidades com abertura estreita presente no poço (Figura3-A). Dentre as 41estruturas, a maioria 

encontra-se orientada na direção NE, existindo algumas com orientação NW (Figura3-C).  
 Os resultados obtidos com as análises das dezesseis amostras na microtomografia 
computadorizada mostraram que a matriz da rocha do poço possui baixa porosidade, sendo o maior valor 
de porosidade efetiva encontrado no intervalo de 45m com valor de 0.505%. Quando foi feita a 
reconstrução de uma parte de cada amostra em 3D, notou-se a presença da maioria dos poros 

desconectados e sem a presença de micro estruturas na maioria delas (Figura3-D). Ou seja, a matriz da 
rocha não gera influência significativa no fluxo de água subterrânea do poço. Ao compararmos este dado 
com o resultado da perfilagem geofísica e os dados de entrada de água no poço foi possível estabelecer 
uma vazão provável para as cavernas presentes no poço e para as fraturas. Dessa forma, tem-se que no 
poço do estudo, a vazão é proveniente 94% das duas cavidades presentes, 6% das fraturas existente e 

0% na matriz da rocha (Figura3-B). Estes valores encontram-se em acordo com os valores obtidos por 
Worthington et al. (2000) em estudos realizados em quatro aquíferos cársticos distintos nos Estados 
Unidos. 

Atividades Futuras  
 Será realizado um campo na área do compartimento para levantamento de dados estruturais e 
geológicos que servirão de auxílio para a montagem de um modelo geológico do compartimento através 
do uso do software Leapfrog. Em seguida será feito um modelo de fluxo do compartimento utilizando o 
software Feflow. A modelagem como dito anteriormente será utilizada como auxílio na interpretação e 
identificação dos condicionantes do fluxo de água subterrânea no compartimento. 
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Introdução A Bacia do Ajuricaba (Fig. 1) está localizada na Bacia Paraná 3 (BP3), no oeste do estado 
do Paraná, e a sudoeste de Marechal Cândido Rondon. Possui aproximadamente 18 km² e faz parte do 
Sistema Aquífero Serra Geral (SASG), composto por derrames vulcânicos básicos formados durante a 
abertura do Gondwana há 130 Ma (Cretáceo; Ernesto et al., 1999; Licht, 2018). 
 

 
Fig. 1: Localização e modelo digital de elevação da Bacia do Ajuricaba. Círculos (SW) representam amostras de 
águas superficiais, quadrados (PA) de poços cacimba e triângulos (FA) de poços tubulares profundos. 
 
O SASG faz parte da Província Ígnea do Paraná (PIP), um dos maiores derrames vulcânicos básicos do 
mundo (Milani et al., 1994). Na América do Sul, estes derrames cobrem 1,5 x 106 km² (Licht, 2018) e 
somados possuem cerca de 2 km de espessura (Ernesto et al., 1999). Predominam os derrames 
básicos em relação aos ácidos, que ocorrem principalmente na porção sul da província. A PIP é 
classificada litogeoquimicamente em 16 tipos, sendo os três principais: (i) Tipo 1 (Subpgrupo Centro-
Norte) com LSi-LZr-LTi-LP; (ii) Tipo 4 com LSi-LZr-LTi-HP; e (iii) Tipo 1 (Subgrupo Sul) com LSi-LZr-LTi-
LP (L: low e H: high) (Licht, 2018). 
Segundo Licht e Arioli (2018), afloram na área de estudo as Formações (Fm.) Pitanga e Paranapanema, 
do Subgrupo Centro-Norte. Apesar de apresentarem forte contraste litogeoquímico, as formações 
mantêm contanto transicional entre si. A formação basal Pitanga é composta por derrames pahoehoe 
delgados e, localmente, derrames rubbly pahoehoe. Ocorrem basaltos, andesibasaltos, traquibasaltos e 
traquiandesitos basálticos enriquecidos em elementos incompatíveis. A Fm. Paranapanema, do topo, 
possui derrames pahoehoe tabulares e espessos e alguns derrames rubbly pahoehoe. Ocorrem 
basaltos e andesibasaltos subalcalinos enriquecidos em elementos compatíveis indicativo de pouca 
contaminação crustal. 
O SASG é uma das unidades aquíferas mais importantes da Bacia do Paraná (Gastmans et al. 2013) e 
no Paraná, em 2018, produziu 57% de toda água subterrânea explotada pela SANEPAR. É um recurso 



 
essencial para as produções agrícolas de soja e milho e nas culturas bovinas, suínas e de frango da 
região. Suas águas são boas para consumo humano e para irrigação, pois os riscos de salinidade e 
sódio são baixos (Rosa Filho et al., 2006a; Athayde, 2008). O SASG pode ser classificado em (i) 
aquífero freático (PA) e (ii) aquífero fraturado (FA) (Reginato e Strieder, 2005). Regionalmente o freático 
recarrega o FA, principalmente em zonas de falhas (Reginato, 2003). 
O aquífero freático é livre, poroso, heterogêneo, lateralmente descontínuo, com circulação de água 
limitada e altamente vulnerável (Reginato et al., 2012; Bortolin et al., 2014). Suas águas são pouco 
mineralizadas, com baixa alcalinidade e concentrações de Ca2+, Mg2+, K+e Na+. A baixa mineralização 
está associada ao curto tempo de residência das águas (Reginato et al., 2012). As áreas de descarga 
do aquífero são rios locais, como o Ajuricaba (Gastmans et al., 2013), e o fluxo tende a acompanhar a 
topografia (Athayde e Athayde, 2015). As águas encontradas são bicarbonatadas cálcicas a 
magnesianas geradas a partir da dissolução dos minerais nas rochas vulcânicas. O pH varia de 5 a 6, a 
condutividade elétrica (CE) média é 50 mS/cm e é comum a ocorrência de nitrato (Reginato et al., 
2012). 
O aquífero fraturado é livre em escala regional, tem porosidade secundária (fraturas) e apresenta 
elevadas anisotropia e heterogeneidade (Reginato, 2003; Athayde e Athayde, 2015). O fluxo de água é 
principalmente na horizontal e é controlado pelas estruturas primárias dos derrames. O fluxo vertical 
ocorre principalmente associado a estruturas tectônicas como falhas (Reginato, 2003; Fernades et al., 
2016). Os principais tipos de água encontrados são (i) bicarbonatadas cálcicas a cálcicas-magnesianas 
e (ii) bicarbonatadas sódicas (Lisboa, 1996; Athayde e Athayde, 2015).  
Este trabalho tem como objetivo entender a circulação e interação das águas deste importante 
reservatório usando como base as informações obtidas na Bacia de Ajuricaba. Para tanto, serão 
utilizadas análises físico-químicas de águas superficiais e subterrâneas para entender como estas 
interações ocorrem e como mudam em reposta a variações na precipitação. 
 
Estado da Arte As análise de correlação entre parâmetros físico-químicos pode ser descrita e 
interpretada através da matriz de correlação (e.g. Gastmans et al., 2016) e de gráficos multiparâmetros 
(e.g. Hounslow, 1995; Appelo e Postma, 2005; Gholan et al., 2012; Rao et al., 2012; Gastmans et al., 
2016). Estas análises permitem identificar a origem e evolução das águas, possíveis misturas, trocas 
iônicas e as interações água-rocha. 
No SASG, a interação água-rocha é responsável pela dissolução de labradorita e augita em um sistema 
aberto em relação ao CO2, formando caolinita, quartzo, argilominerais e colocando em solução Ca2+, 
Mg2+, Na+, Fe2+ e SiO2 (Gastmans et al., 2016). Com a profundidade, a concentração dos sólidos totais 
dissolvidos (STD) e pH aumentam devido ao maior tempo de residência das águas (Singhal e Gupta, 
1999; Appelo e Posta, 2015). 
Diferentemente dos íons citados acima, o bicarbonato (HCO3-) e o carbonato (CO3-2) têm origem no CO2 
atmosférico (Freeze e Cherry, 1979; Singhal e Gupta, 1999). Quando o CO2 entra em contato com a 
água da chuva ocorrem reações que produzem ácido carbônico (H2CO3) que, juntamente com outras 
reações no solo, acidificam as águas do aquífero freático. O aumento do pH com a profundidade 
transforma o H2CO3 em HCO3-, que predomina entre 6,5 e 10. Durante as reações, o HCO3- muda para 
CO32- em pH maior que 8,5 (Appelo e Postma, 2005). Além da origem atmosférica, a geração de HCO3- 

também pode estar relacionada à degradação da matéria orgânica no solo. A matéria orgânica, de 
origem antrópica ou natural, acidifica as águas superficiais e as do aquífero freático (Reginato, 2003; Liu 
et al, 2015). 
A análise de correlação permite a identificação de grupos físico-químicos. No SASG água com menor 
tempo de trânsito possui teores mais elevados de Ca2+, Mg2+ e HCO3- e estão mais suscetíveis a 
contaminações por NO3- e Cl- (Reginato et al., 2012; Bortolin et al., 2014). Água com maior tempo de 
trânsito possui concentrações mais elevadas de Na+, HCO3- e CO32- (Rosa Filho et al., 2006b; Athayde e 
Athayde, 2015). 
 
Material e Métodos Na pesquisa são previstas quatro atividades de campo para coletar amostras de 
água superficial (SW), poços cacimba (PA) e poços tubulares profundos (FA). Duas campanhas já 
ocorreram, em agosto e novembro de 2019, onde foram coletadas 21 e 18 amostras de água, 
respectivamente. Em campo foram medidos temperatura, pH, CE e STD com a sonda portátil Hanna 
BL. Para preservar suas características físico-químicas, as amostras foram mantidas refrigeradas 
durante o transporte até a análise no Laboratório de Pesquisas Hidrogeológicas (LPH), onde foram 
quantificados os cátions e ânions majoritários. Todas as amostras possuem diferença de balanço iônico 
(DBI) menor que 10% o que valida à confiabilidade do método de coleta e de análise das amostras. 



 
Para entender a origem, evolução das águas, possíveis misturas, troca iônica e precipitação/dissolução 
de acordo com suas características químicas (Houwnslow, 1995), os dados hidroquímicos estão sendo 
processados através de análises univariadas, gráficos binários, ternários, análise de correlação e 
análises multivariadas. 
Os dados de precipitação serão usados para comparar as diferenças entre épocas chuvosas e secas e 
as mudanças nos parâmetros observados nos ambientes subterrâneos (freático e fraturado) e na zona 
de descarga (águas superficiais). Esses dados são obtidos no Instituto Nacional de Metereologia 
(INMET). Com base nos métodos citados pretende-se entender o comportamento dos parâmetros 
físico-químicos nos três reservatórios. 
 
Resultados Parciais e Discussões As análises das amostras dos três ambientes da área de estudo 
indicam que os principais cátions são Ca2+>Mg2+>Na+ e os ânions HCO3

->>>Cl->NO3
->CO32-. Os tipos 

de água mais comuns são bicarbonatadas cálcicas a cálcicas magnesianas. Outro grupo importante 
identificado em poços de FA é o das águas carbonatadas sódicas. 
A Fig. 2A apresenta as medianas dos principais parâmetros físico-químicos dos três ambientes. SW 
possui águas com teores mais elevados de HCO3

-, Cl-, Ca2+, Mg2+ e K+, pH levemente ácido a neutro de 
5,5 a 7,6, mediana de 7, e STD variando de 83 a 483 mg/l com mediana de 203 mg/l (Fig. 2B). PA 
possui águas menos mineralizadas e teores intermediários de Ca2+, Mg2+ e HCO3

- e alto de NO3
-, o pH é 

ácido a neutro variando de 4,4 a 7, mediana de 5,7, e o STD varia de 42 a 170 mg/l com mediana de 78 
mg/l (Fig. 2B). FA possui águas mais mineralizadas que PA com concentrações mais altas de SiO2, 
HCO3

-, CO3
- e Na+, o pH varia de 5,6 a 9,9, mediana de 7,8, e o STD varia de 40 a 421 mg/l com 

mediana de 224 mg/l (Fig. 2B). 
O diagrama de Piper (Fig. 2C) mostra no triângulo dos cátions, à esquerda, a predominância de Ca2+ e 
Mg2+ com amostras de SW, PA e quatro de FA e quatro amostras isoladas de FA com Na+. No triângulo 
dos ânions, à direita, predominam amostras com HCO3- e CO32- com todas as amostras de FA na 
extrema esquerda e um aumento gradual nas concentrações de Cl- em SW e PA. No diamante, é 
possível observar da esquerda para o topo a mudança de águas HCO3--Ca2+-Mg2+ para HCO3--Cl--Ca2+-
Mg2+, além das águas CO32--Na+ isoladas na parte inferior. FA possui amostras HCO3--Ca2+-Mg2+ que se 
assemelham quimicamente a amostras de PA e SW, e amostras CO32--Na+ com pH e STD mais 
elevados. PA possui a maior parte das amostras HCO3--Ca2+-Mg2+ e algumas HCO3--Cl--Ca2+-Mg2+. SW 
possui um comportamento semelhante às amostras de PA, mas um número maior de amostras é HCO3-

-Cl--Ca2+-Mg2+ do que HCO3--Ca2+-Mg2+. 
 
Fig. 2: (A) Mediana dos parâmetros analisados separados por ambiente (SW, PA e FA) e o total de todas as 
amostras. Em negrito os maiores valores encontrados nos ambientes. (B) diagrama de caixa comparando TDS e 
pH em cada ambiente com o total de todas as amostras. (C) diagrama de Piper mostrando as diferentes 
composições de água amostradas. 

 



 
Distinguem-se três grupos de águas no diagrama de Piper: (i) com amostras de SW, PA e dois poços de 
FA, com menor tempo de residência e composição HCO3--Ca2+-Mg2+, (ii) com amostras de SW e PA e 
composição HCO3--Cl--Ca2+-Mg2+ e (iii) com amostras possivelmente mais profundas, com maior tempo 
de residência e de composição CO32--Na+ em 2 poços de FA (Reginato et al., 2012; Athayde e Athayde 
2015; Gastmans et al., 2016). Segundo Gastmans et al. (2016) é possível que as amostras CO32--
Na+tenham passado por processos de troca iônica com substituição do Ca2+ e Mg2+ por Na+ com o 
aumento da profundidade e maior tempo de residência, isso é corroborado pelo maior pH e STD dessas 
amostras. Em contrapartida, quatro amostras de FA possuem composição parecida com amostras de 
PA, pois o pH está entre 7,2 e 5,6 e o STD entre 40 e 170 mg/l, o que pode indicar um menor tempo de 
residência e menos reações de troca iônica para estas amostras.  
Devido a semelhanças climáticas nas épocas de amostragem ainda não foi possível avaliar uma 
diferença físico-química entre a primeira e a segunda campanha. Espera-se que com os dados do ICP-
OES seja possível encontrar evidência que enriqueçam o modelo de circulação (Fig. 3). 
 

 
Fig. 3: Modelo esquemático preliminar de circulação das águas na Bacia do Ajuricaba. 
 
Conclusões Parciais As águas da Bacia do Ajuricaba possuem três composições principais (i) HCO3--
Ca2+-Mg2+, (ii) HCO3--Cl--Ca2+-Mg2+ e (iii) CO32--Na+. O primeiro e segundo grupos estão associados a 
um menor tempo de residência e o terceiro a um maior tempo de residência das águas e reações de 
troca iônica.  
As águas superficiais se assemelham quimicamente às águas de PA e são em geral bicarbonatadas 
cálcicas a magnesinas e cloreto, porém o pH e o TDS são mais altos que o de PA e se assemelham 
mais a mediana de todas as amostras. A hipótese é que como a SW é área de descarga do aquífero, 
ocorre a mistura de águas entre PA e FA, portanto a composição fica mais próxima com a mediana 
total.Os processos citados ainda estão sendo avaliados com mais detalhe para melhorar a 
compreensão desta interação. O entendimento da relação direta entre as rochas vulcânicas do Grupo 
Serra Geral que ocorrem na região e os resultados da análise química também está em 
desenvolvimento. 
 
Atividades Futuras Próximas atividades esperadas incluem análises no Iductively Coupled Plasma 
Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) para quantificar metais, semimetais e elementos terras raras. 
Atualmente 39 amostras estão aguardando análise no ICP-OES no Laboratório de Minerais e Rochas. 
Duas etapas de campo estão em espera devido à pandemia e deverão ocorrer quando for viável e 
seguro. Espera-se que os campos ocorram em época chuvosa para que se obtenha a antítese dos 



 
dados atuais, já que foi observada pouca diferença entre os resultados da primeira e segunda etapa de 
campo. A continuidade do aprofundamento teórico dará suporte para compreensão dos processos 
hidrogeoquímicos que ocorrem nos ambientes superficiais e subterrâneos. Todas as ferramentas serão 
usadas para a elaboração de um modelo de circulação das águas na bacia. 
 
Agradecimentos Ao Laboratório de Pesquisas Hidrogeológicas (LPH) e ao Laboratório de Análise de 
Minerais e Rochas (LAMIR) por oferecerem apoio técnico e financeiro a esta pesquisa, que está 
inserida no projeto Diagenesis, à Royal Dutch Shell Group, pelo financiamento do projeto, e à 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) e ao Programa de Pós-Graduação em Geologia. 
 
Referências 
Athayde, G. B. 2008. Análise Estrutural e Hidroquímica do 
Aquífero Serra Geral na Bacia Hidrográfica Paraná 3. Tese 
de doutorado. UFPR, Curitiba. 
Athayde, G. B.; Athayde, C. V. M. 2015. Hidrogeologia do 
Sistema Aquífero Serra Geral no Estado do Paraná.Águas 
Subterrâneas, 29(3):315-333. 
Bortolin, T. A. 2014.Padrões hidrogeoquímicos e isotópicos 
do Sistema Aquífero Serra Geral no município de Carlos 
Barbosa, região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Porto 
Alegre. 
Ernesto, M.; Raposo, M.I.B.; Marques, L.S.; Renne, P.R.; 
Diogo, L.A.; De Min, A. 1999. Paleomagnetism, 
geochemistry and 40Ar/39Ar dating of the Northeastern 
Paraná Magmatic Province: tectonic implications. Journal 
of Geodynamics, 28: 321-340. 
Fernandes, A. J. Maldaner, C. H.; Negri, F.; Rouleau, A.; 
Wahnfried, I. D. 2016. Aspects of a conceptual 
groundwater flow model of the Serra Geral basalt aquifer 
(Sao Paulo, Brazil) from physical and structural geology 
data. Hydrogeology Journal. 24(5): 1199–1212,. 
Freeze, R.A., and Cherry, J.A. 1979. Groundwater 
Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, p, 604.  
Gastmans, D; Menegário, A. A.; Moura, C.C. 2013. 
Hidrogeoquímica das águas subterrâneas do Aquífero 
Serra Geral na porção centro-sul do estado de São Paulo. 
ÁguasSubterrâneas.27(3): 27-44. 
Gastmans D.; Hutcheon I.; Menegário A. A.; Chang H. K. 
2016. Geochemical evolution of groundwater in a basaltic 
aquifer based on chemical and stable isotopic data: Case 
study from the North eastern portion of Serra Geral Aquifer, 
São Paulo state (Brazil). Journal of Hydrology, 535: 698-
611. 
Gholan, A., K.; Mohammadi, A. 2012. Significance of 
Hydrogeochemical Analysis in the management of 
groundwater resources: a case study in northeastern 
Iran. Intechopen: Hydrogeology – A global perspective. 
Hounslow, A.W. 1995. Waterquality data: Analysis and 
interpretation, p 416. 
Licht, O.A.B. 1998. Prospecção geoquímica, princípios, 
técnicas e métodos. CPRM, 216 p. 
Licht, O. A. B. 2018. A revised chemo-chrono-stratigraphic 
4-D model for the extrusive rocks of the Paraná Igneous 

Province. Journal of Volcanology and Geothermal 
Research, 355: 32–54. 
Lisboa, N. A. 1996. Fácies, estratificações 
hidrogeoquímicas e seus controladores geológicos, em 
unidades hidrogeológicas do sistema aquífero Serra Geral, 
na bacia do Paraná. Tese de doutorado. UFRGS, Porto 
Alegre. 
Y. C. Liu, H. B. Yang, X. D. Zou et al. 2015. Ph value in 
Shenyang area from 2005 to 2012. Environmental Science 
& Technology, 38(12Q): 116–119. 
Piper, A. M. 1944. A Graphic Procedure in the 
Geochemical Interpretation of Water-Analyses. Am. 
Geophys. Union Trans.  25(10). 
Rao, N. S.; Subrahnmanyam, A.; Kumar, S. R.; Srinivasulu, 
N.; Rao, G. G.; Rao, P. S.; Reddy, G. P. 2012. 
Geochemistry and quality of groundwater of 
Gummanampadu sub-basin, Guntur Distric. Andhra 
Pradesh, India. Envirion Earth Sci,. 67:1451-1471. 
Reginato, P. A. R. 2003. Integração de Dados para 
Prospecção de Aquíferos Fraturados em Trecho da Bacia 
Hidrográfica Taquari-Antas (RS). Tese de doutorado. 
UFRGS, Porto Alegre. 
Reginato, P. A. R.; Strieder, Adelir José. 2004. 
Caracterização Hidrogeológica e Potencialidades 
dos Aquíferos Fraturados da Formação Serra Geral na 
Região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul. Águas 
Subterrâneas, 1:1-14. 
Reginato P. A. R.; Ahlert S.; Gilioli K. C.; Cemin G. 2012. 
Caracterização hidrogeológica e hidroquímica do aquífero 
livre localizado no manto de alteração da Formação Serra 
Geral, na bacia hidrográfica Taquari-Antas, região 
nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Ambiente & 
Água: 7(2): 143-162. 
Rosa Filho, E. F.; Hindi, E. C.; Mantovani, L. E.; Bitencourt, 
A. V. L. 2006a. A importância do Sistema Aquífero Serra 
Geral para a cultura da soja no estado do Paraná. Águas 
Subterrâneas, 20(2): p 49-56. 
Rosa Filho, E. F.; Bittencourt, A. V. L.; Hindi, E. C.; 
Bittencourt, A. 2006b. Estudo sobre os tipos das águas e 
as condicionantes estruturais do sistema aqüífero guarani 
no extremo Oeste do estado do Paraná. Águas 
Subterrâneas, São Paulo. 20(2) 39–48,  
Singhal B. B. S., Gupta R. P. 1999. Applied hydrogeology 
of fractured rocks. Kluwer, Dordrecht, p 400.

 
Dados Acadêmicos 
Modalidade: Mestrado. Data do Exame de Qualificação: 08/2020. Título Original do Projeto de Pesquisa: Modelo 
hidrogeoquímico de circulação das águas na Bacia do Rio São Francisco Verdadeiro, PR; Data de Ingresso na 
Pós-Graduação: 04/2019; Área de Concentração: Geologia ambiental; Linha de Pesquisa: Recursos 
hídricos.Possui Bolsa: Sim. Diagenesis.  



 
 

Caracterização de Litofácies em Carbonatos Continentais Modernos: 
Estudo de Caso em Tufas e Travertinos 

 

Victor Amir Cardoso Dorneles 
dornelesgeol@gmail.com 

Orientador: Ricardo Jorge Jahnert (Laboratório de Análise de Minerais e Rochas / Programa de Pós-Graduação 
em Geologia da UFPR) 

Coorientador: Almério Barros França (Laboratório de Análise de Minerais e Rochas / Programa de Pós-Graduação 
em Geologia da UFPR) 

 
Palavras-Chave: microbialitos continentais; reservatórios carbonáticos; tufa fitoerma. 
 
Introdução 

Desde a descoberta da seção Pré-sal, na Bacia de Santos, cujos reservatórios foram descritos em 
parte como travertinos e tufas, expandiu o interesse em estudos por rochas carbonáticas de sistemas 
modernos como análogos aos reservatórios petrolíferos (França et al., 2017). A problemática se encontra 
na caracterização definitiva dos reservatórios carbonáticos continentais, uma vez que apresentam 
características litológicas semelhantes macroscopicamente. Portanto, surge a necessidade de um estudo 
comparativo detalhado, em microescala, a fim de contribuir para a distinção e aprimoramento do 
conhecimento acerca desses litotipos.  

Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo geral entender a gênese e condições de 
formação de tufas e travertinos modernos, de forma a encontrar uma possível característica diagnóstica 
distintiva entre ambos. Os objetivos específicos são caracterizar as morfo-estruturas de tufas e 
travertinos, buscando entender em ambos: as formas e arranjos cristalinos; a composição mineralógica; 
as microfábricas; as facies; o substrato deposicional; as características geoquímicas de formação; e a 
presença de biofilmes, substâncias exopoliméricas (EPS) ou microrganismos, como influenciadores da 
precipitação. 

A área de estudo das tufas calcárias situa-se em um trecho do Rio Mimoso localizado na fazenda 
Estância Mimosa Ecoturismo, no município de Bonito, estado do Mato Grosso do Sul, Brasil (UTMs 
550289.44 W e 7679706.09 S). O contexto deposicional da área é a Bacia Sedimentar do Pantanal, cuja 
geomorfologia foi esculpida no Terciário e remodelada no Quaternário, sendo o ambiente de 
sedimentação fluvio-lacustrino ativo (Assine, 2004). 

No caso dos travertinos a área de estudo compreende a Pedreira Faber (UTMs 4193476.64 N e 
705736.74 E), localizada na cidade de Denizli, na província homônima, sudoeste da Turquia. A pedreira 
está inserida no contexto geológico da Bacia de Denizli, uma bacia aluvionar preenchida por depósitos 
neógeno-quaternários. Se estendendo na direção NE-SW, a bacia é delimitada por falhas normais nas 
margens norte e sul, e sua sequência Neógena, foi depositada em ambientes lacustres e fluviais (Ozkul 
et al., 2002). 
 
Fundamentação Teórica  

Os carbonatos terrestres – espeleotemas, calcretes, calcários lacustres, travertinos e tufas, são 
principalmente precipitados sob condições subaéreas de águas ricas em bicarbonato de cálcio em uma 
grande variedade de configurações deposicionais e diagenéticas (Capezzuoli et al., 2014).  

As tufas são depositadas nas proximidades de fontes hídricas, corredeiras, cachoeiras e quedas 
de água de sistemas fluviais, palustres ou lacustres (Guo & Chafetz, 2012). Processos formadores de 
tufas são processos físico-bioquímicos responsáveis pela precipitação, incrustação e ciclicidade do 
sistema, ocasionando a formação de depósitos intimamente associados a atividade biológica e às 
características do meio físico (Oliveira, 2009). 

Enquanto que travertinos são carbonatos continentais produzidos por águas quentes 
supersaturadas em bicarbonato/carbonato de cálcio de fontes hidrotermais (Guo & Riding, 1998). Os 
travertinos são caracterizados por taxas de deposição muito altas, acamamento regular por vezes angular 
e laminação fina, baixa porosidade e baixa permeabilidade com uma fábrica cristalina intensa. Além disso, 
estes depósitos são típicos de regiões com tectônica ativa, vulcanismo e fluxo geotérmico elevado 
(Capezzuolli et al, 2014). 



Material e Métodos 
As amostras de tufas modernas foram coletadas em campanha de campo realizada em agosto de 

2019, no Rio Mimoso, em Bonito, Brasil. Para os travertinos, foram consideradas as amostras do 
Testemunho Faber coletado pela empresa Petrobras, com aproximadamente 40 m, em Denizli, na 
Turquia. As amostras estão armazenadas no Laboratório de Análise de Minerais e Rochas (LAMIR), na 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

Foram realizadas as descrições macroscópicas das tufas e travertinos, os quais foram divididos 
litofácies de acordo com classificações específicas para carbonatos continentais encontradas na 
literatura, principalmente Pedley (1990) para tufas, e Ozkul et al. (2002) para travertinos. Posteriormente, 
27 lâminas petrográficas de travertinos e 13 de tufas foram analisadas em microscópio óptico de luz 
polarizada, afim de definir as microfácies, as quais foram detalhadas em análise de Microscópio Eletrônico 
de Varredura (MEV). 

Além disso, foram coletadas cerca de 5,0 g de amostra em pó, sendo 36 de travertinos e 20 de 
tufas, para realização das seguintes análises geoquímicas em andamento: Isotopia Estável de C e O, 
Difratometria de Raios X (DRX) e Fluorescência de Raios X (FRX). 

Os métodos analíticos utilizados para identificação das feições morfológicas e estruturais das 
sequências carbonáticas foram as seções delgadas e o MEV, enquanto que para o entendimento das 
condições geoquímicas de formação das tufas e travertinos serão usadas as análises de isótopos 
estáveis, DRX e FRX. Com exceção da análise de MEV que está sendo realizada no Centro de 
Microscopia Eletrônica da UFPR, todas as demais análises são desenvolvidas no LAMIR. 
 
Resultados Preliminares 

Os travertinos foram caracterizados em sete litofácies carbonáticas distintas: travertino micrítico, 
travertino granular, travertino junco, caliche, pisólito, brecha e marga. Já as tufas calcárias foram 
caracterizadas em seis litofácies: tufa fitoerma avascular, tufa fitoerma vascular, tufa algal, tufa bioerma 
larval, tufa micrítica e tufa fitoclástica. A Tabela 1 apresenta as características das litofácies de maior 
ocorrência descritas para os litotipos estudados. 
 
Tabela 1 – Características das principais litofácies de travertinos e tufas. 

 Litofácies Características 

Travertinos 

Travertino 
Micrítico 

Composição majoritária de micrita (> 90%) e estrutura maciça. Em seção 
delgada a micrita é maciça e escura, apresentando uma baixa porosidade 
(< 10%), com preservação local de moldes de gastrópodes e ostracodes. 
Figuras 1A e 1E. 

Travertino 
Granular 

Composição de micrita peloidal e microesparita, de textura granular. A 
micrita peloidal é castanha escura e forma grãos subarredondados e 
alongados. Os peloides são espaçados entre si pela microesparita, e 
ocorrem poros irregulares parcial ou totalmente preenchidos por calcita 
espática, em cimentos mosaico e dente-de-cão. Figuras 1B e 1F. 

Travertino 
Junco 

Composição do arcabouço majoritária de fitoclastos de juncos e carófitas 
(> 75%), sustentados pela matriz micrítica a granular fina. Em seção 
delgada os fitoclastos apresentam cor castanha escura, devido a 
presença de matéria orgânica preservada, sendo possível visualizar os 
tecidos orgânicos que os compõem. Figuras 1C e 1G.   

Caliche 

Caliche composto por litoclastos carbonáticos subangulosos e 
retrabalhados; crostas calcíticas com shrubs, cujos comprimentos 
chegam a 1,5 mm; intensa percolação de óxidos de ferro e manganês; 
infiltrações de silte vadoso; além de fraturas preenchidas por micrita e 
microesparita. Figuras 1D e 1H. 

Tufas 

Tufa 
Fitoerma 
avascular 

Resultante da calcificação in situ das briófitas, por isso a fábrica da rocha 
é dendriforme, mostrando uma excelente preservação dos filóides, 
calcificados por calcita esparita, crescendo perpendicular ao filamento 
orgânico; ou por micrita, devido ao trapeamento dos grãos pelo musgo, 
de forma que a estrutura vegetal original seja preservada como finos 
filamentos escuros. Figuras 1I e 1M. 

Tufa 
Bioerma 

larval 

Formada por aglomerado de tubos com diâmetros variando em média de 
2,0 a 4,0 mm, correspondentes a casulos de larvas de insetos calcificados. 
Os tubos ocorrem como círculos perfeitos em seção basal, preservados 
como microesparita e esparita. Figuras 1J e 1N. 



Tufa 
Micrítica 

Formada pela deposição de lama carbonática no fundo das piscinas e 
rampas ou acima das tufas fitoerma avascular, como crostas carbonáticas 
de espessuras milimétricas a centimétricas. Às vezes, ocorre uma 
laminação interna contínua, subhorizontal a horizontal com alternância de 
cores claras e escuras, sugerindo uma estrutura estromatolítica para esta 
litofácies. Figuras 1K e 1O. 

Tufa 
Fitoclástica 

Composta por fitoclastos de folhas e material lenhoso como troncos e 
raízes alóctones calcificados em uma matriz micrítica ou até mesmo 
associado as demais litofácies. Esse material fitoclástico é fragmentado e 
transportado até o local de deposição onde ocorre a precipitação. Figuras 
1L e 1P. 

 
As litofácies de travertivos se repetem ao longo do testemunho, intercalando-se entre elas, com 

espessuras centimétricas a métricas. Da mesma forma, as litofácies de tufas ocorrem sempre associadas, 
de modo que em um mesmo depósito ocorram mais de uma litofácies, mostrando tratar-se de um 
ambiente deposicional bastante dinâmico. 
 

 
Figura 1 – Principais litofácies descritas para os travertinos Faber e as tufas do Rio Mimoso. A, B, C e D, amostras 
macroscópicas de travertinos micrítico, granular, junco e caliche, respectivamente; E, F, G e H, fotomicrografias em 
polarizadores paralelos das mesmas litofácies de travertinos; I, J, K e L, amostras macroscópicas das litofácies tufa 
fitoerma avascular, bioerma larval, micrítica e fitoclástica, respectivamente; M, N, O e P, fotomicrografias em 
polaricadores paralelos das mesmas litofácies de tufas.  

  
As razões isotópicas de carbono e oxigênio foram obtidas para os travertinos do Testemunho 

Faber, com base em 36 amostras, como pode ser visto no gráfico abaixo (Figura 2). Os valores de δ18O 
mostram-se negativos, variando entre -6,65 a -8,00‰ VPDB, ou seja, estão enriquecidos em isótopo de 
oxigênio leve (δ16O), podendo indicar influência de água meteórica no sistema.  



Os valore de δ13C apresentam uma variação de 1,20 a -4,00‰ VPDB, e ao serem correlacionados 
com as litofáceis, os valores negativos são atribuídos quase que exclusivamente à litofácies caliche, 
sugerindo assim, uma maior influência de matéria nesse sistema, ou ainda, ação de processo 
fotossintético. 
  

 
Figura 2 – Gráfico de isótopos estáveis de C & O para as amostras dos travertinos Faber, mostrando a concentração 
das razões isotópicas entre -6,65 a -8,00‰ VPDB, para o δ18O, e entre 1,20 a -4,00‰ VPDB, para o δ13C.  

 
Discussões e Conclusões Preliminares  

A principal semelhança entre as tufas e travertinos diz respeito a grande variação de litofácies 
encontradas nesses sistemas, bem como suas associações, o que reflete a dinâmica dos ambientes de 
deposição. As litofácies travertino junco e tufa fitoerma avascular podem ser correlatas devido à 
preservação de material orgânico vegetal em seus arcabouços.  

Porém, no caso dos travertinos a litofácies de junco corresponde àquela com maior presença de 
matéria orgânica vegetal. Enquanto que nas tufas, todas as litofáceis apresentam influências mais efetivas 
de plantas de menor ou maior porte, avasculares ou vasculares, como já proposto por Ford & Pedley 
(1996). Além disso, a fábrica das tufas são controladas mais pelo material que o compõe, alóctone ou 
autóctone, diferentemente dos travertinos cuja fábrica é controlada provavelmente pelo tipo de depósito. 

A principal diferença encontrada entre os litotipos de tufas e travertinos está relacionada à 
presença de micrita na matriz da rocha. As litofácies de travertinos apresentam tanto micrita primária 
depositada, quanto preenchendo poros, por micritização, garantindo uma menor porosidade para os 
travertinos em relação às tufas.  

Além disso, dois tipos de micritas foram reconhecidas para as litofácies de travertinos: micrita 
criptocristalina, maciça e compacta; e micrita granular peloidal, ambas precipitadas de forma autóctone. 
Em contrapartida, a micrita nas tufas parece ser sempre transportada e trapeada. Espera-se que a análise 
isotópica da litofácies tufa micrítica possa sugerir alguma fonte para esses grãos.  

Outro fator distintivo é a diagênese. Nos travertinos são reconhecidas diversas feições 
diagenéticas, como preenchimentos de poros por calcita espática; formação de cimentos 
microesparíticos; percolação de silte vadoso e estruturas geopetais, sugerindo processos pedogenéticos 
descritos por Flügel (2004, apud França et al., 2017). Tais feições não são registradas nas tufas. 

Por fim, deve ser considerado que as tufas do Rio Mimoso estão em um sistema ativo de 
precipitação, enquanto que os travertinos de Denizli já foram soterrados e diversas litofácies passaram 
por processos de eodiagênese. Portanto, assume-se que as feições diagenéticas encontradas 
exclusivamente nos travertinos podem ter obliterado feições originais da rocha, que poderiam se 
assemelhar mais às tufas. 

Quanto aos resultados isotópicos dos travertinos Faber, estes estão dentro do range de valores 
esperados para os travertinos da Bacia de Denizli. Ozkul et al. (2013), com base na comparação de 
ocorrências de travertinos quaternários em Denizli, definiram os valores de δ13C entre -1,0 a 10‰ VPDB 
como padrão para aquela região. Oste (2014) encontrou valores entre -7,41 a -8,74‰ VPDB para δ18O e 
-1,3 a 0,71‰ VPDB para δ13C, na pedreira Çinkaya; França et al. (2017), analisando os travertinos da 
pedreira Simersan, encontrou valores de δ18O entre -6,6 a -8,9‰ VPDB, e para o δ13C: -2,4 a 2,4‰ VPDB.  



Fórizs et al. (2011), apresentou o valor de -9,5‰ VPDB como padrão para o δ18O da água 
meteórica da localidade de Denizli. Os valores de δ18O dos travertinos Faber, aqui apresentados (-6,65 a 
-8,00‰ VPDB), estão levemente mais positivos que o valor proposto por Fórizs et al. (2011), sugerindo 
não se tratar puramente de fluido meteórico. Rodriguez & Fauth (2013) demonstraram que carbonatos de 
água morna tendem a incorporar o isótopo de oxigênio mais leve. Assim sendo, sugere-se que o fluido 
formador dos travertinos Faber seja de água meteórica aquecida atráves da infiltração por fraturas e 
falhas, gerando um fluido termometeogênico (Fórizs et al. 2011; Ozkul et al., 2013; Oste, 2014).  
 
Atividades Futuras 
 As seguintes etapas serão necessárias para a conclusão desta pesquisas, sendo que as análises 
geoquímicas já estão em andamento: a) análises de isótopos estáveis para as amostras de tufas (15 
amostras); b) análises de DRX e FRX para tufas e travertinos (30 amostras); c) análises de MEV para as 
amostras de tufas (13 amostras); d) comparação dos dados de ambos os litotipos; e) escrita do artigo e 
dissertação; f) entrega da dissertação e defesa. 
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Introdução 
A serra de Los Alisos localiza-se na província de Jujuy, no noroeste da Argentina (Fig.1). Los Alisos 

pertencem ao sistema de Serras sub-andinas e são limitadas ao norte pelo vale do rio Grande, no qual 
situa-se a capital da província, San Salvador de Jujuy, e ao sul pelo vale do rio Perico, afluente do rio 
Grande. A serra é configurada por um fold thrust belt (Carrera & Muñoz 2008) com vergência para 
oeste, ou seja, contrária à do cavalgamento principal da cordilheira oriental. 

A deformação morfotectônica da serra de Los Alisos é epidérmica e atua sobre as rochas 
sedimentares das Formações Guanaco e Piquete, do Grupo Orán, Sub-Grupo Jujuy (Gebhard et al. 
1974) - depositadas entre o Mioceno Superior e Pleistoceno Inferior - e pelas rochas quaternárias das 
Formações Calvimonte, Tajamar, La Vinã (Malamud et al. 1996), sobrepostos por depósitos de Loess 
da Formação Urundel, com cerca de 17.000 anos (Argolo Bautista & Irionda 2008). 

A região de Jujuy possui intensa atividade sísmica (Cahil et al. 1992), com eventos de magnitude 
superior a 6 na escala Richter, como o terremoto de Orán (1959) que atingiu 6.8 M. Também existem 
registros de abalos históricos na região, dentre os maiores destacam-se os de Jujuy (1963), Orán 
(1871), que atingiram as escalas VIII e IX da escala de Mercalli (Cahil et al. 1992; García 2017). A 
intensa atividade sísmica, somada à ocupação urbana da região, concentradas principalmente na 
capital da província, San Salvador de Jujuy (com seus quase 260.000 habitantes), colocam essa região 
como vulnerável a riscos sísmicos. Portanto, a compreensão de como atuam os esforços tectônicos é 
fundamental não só para os estudos morfotectônicos e neotectônicos, mas também para a prevenção 
de riscos. 

 

Figura 1: Localização da Serra de Los Alisos, marcada em vermelho na figura do canto inferior esquerdo. Em azul 
está o limite da bacia hidrográfica do rio Grande. A figura do canto inferior esquerdo é composta pela 
sobreposição do modelo digital de elevação do vale de Sianca (MDE) e a projeção dos sismos catalogados por 
García et al. 2017. 
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Estado da Arte 

O contexto geológico da Serra de Los Alisos é bastante similar ao do vale de Lerma, localizado na 
província de Salta, vizinho sul de Jujuy. García et al. (2011) estudaram as Lomas de Medeiros, que se 
encontram na região norte do vale de Lerma, por meio do mapeamento morfotectônico (Burbank & 
Anderson 2001) e da datação dos paleoterraços conglomeráticos cartografados pelo decaimento dos 
nuclídeos cosmogênicos encontrados em seus sedimentos. A partir dessas idades García et al. (2013) 
estabeleceram um modelo da evolução tectônica da região durante o Plio-Pleistoceno. 

Partindo da similaridade entre as morfoestruturas da Serra de Los Alisos e das Lomas de Medeiros, 
García et al. (2017) procurou estabelecer uma relação entre as idades dos terraços dessas duas, 
usando como base o modelo de García et al. (2013). Segundo esse trabalho a Serra de Los Alisos é 
controlada por uma falha reversa, de aproximadamente 30º de mergulho para ENE, e seu avanço seria 
responsável pelo abandono das quatro superfícies por eles cartografada, que teriam idades de 300.000, 
150.000, 100.000 e 50.000 anos. 

Embora essa correlação permita com que se estime a evolução da Serra de Los Alisos, ainda é 
necessário que as idades dos terraços sejam obtidas e, desta forma, os modelos de evolução de ambas 
as morfoestruturas possam ser comparados.  

 
Figura 2: (A) Variação do fator de assimetria (FA) ao longo da bacia do rio Grande. (B) Mapa Geológico da Serra 
de Los Alisos, em vermelho os pontos de onde foram coletadas as amostras de sedimentos arenosos para 
Luminescência Opticamente Estimulada (LOE). Em azul os limites da bacia do rio Grande. (C) Perfil estrutural e a 
(D) seção estrutural A-A’ da Serra de Los Alisos, marcado em verde na imagem B.  
 

 
Métodos 

A cartografia e os perfis são realizados por meio da combinação de trabalhos de campo e da 
interpretação de imagens de satélite pelo ArcGis. Foram utilizadas nessa pesquisa as imagens de 
SRTM com resolução de 30 m, o mapa geológico local, confeccionado pelo Hidrosalta (1997) e o MDE 
da região de San Salvador de Jujuy, com resolução de 5 m, elaborado pela GEOMAP S.A. a partir de 



imagens de fotografias aéreas. A análise do relevo e da rede de drenagens também é executada no 
ArcGis com base nas mesmas imagens, utilizando com os conceitos propostos por Howard (1967) e 
Soares e Fiori (1976) e os a valores de assimetria de bacias hidrográficas de Hare e Gardner (1985), 
Cox (1994) e Peyerl e Salamuni (inédito).  

A datação dos terraços será realizada por meio da Luminescência Oticamente Estimulada (LOE), 
método utilizado na obtenção da idade de soterramento de grãos de quartzo. Para a obtenção dos 
grãos de quartzo que serão datados é necessário que sejam encontradas camadas arenosas nos 
terraços, de onde esses são extraídos por meio da inserção de tubos de aço inoxidável, com 30 cm de 
comprimento, horizontalmente nessas camadas. É importante que os sedimentos retirados não 
recebam nenhuma exposição à luz solar, pois essa faz com que os elétrons aprisionados entre as 
camadas de valência sejam liberados, dessa forma zerando o cronometro da amostra. 
 
Resultados e discussão 

O mapeamento do vale de Sianca permitiu reconhecer dois leques aluvionares, três paleoterraços 
na margem direita do rio Grande e dois em sua margem esquerda, assim como um paleoterraço na 
margem esquerda do rio Perico, maior afluente do rio Grande na região estudada (Fig.2). Os dois 
leques aluvionares são as duas feições aplainadas de maior importância morfosedimentar na região, 
sendo o mais antigo deles localizado a oeste da serra de Los Alisos, entre essa e a serra de La Almona, 
tendo a maior parte de seus sedimentos provenientes dessa última. O leque mais jovem se sobrepõe ao 
flanco posterior (face leste) da serra de Los Alisos, que possui em geral mergulhos suaves para E, e se 
prolonga até a confluência dos rios Grande e Perico. Foram obtidas 3 amostras (Fig. 3, D) de camadas 
arenosas desses dois leques (duas do leque ocidental e 1 do leque oriental), que serão submetidas à 
datação e, desta forma, permitirão que se estime as idades do início do desenvolvimento da serra de 
Los Alisos, visto que essa morfoestrutura atua como barreira para o avanço do leque ocidental. 

 

Figura 3: (A) Fotografia do perfil do leque aluvionar ocidental, onde podem ser observadas a predominância de 
camadas conglomeráticas intercaladas por camadas arenosas. (B) Interdigitação das camadas arenosas da 
Formação Guanaco e dos conglomerados da Formação Piquete. (C) Imagem com algumas das superfícies 
aplainadas que cercam a serra de Los Alisos, ao fundo a Serra de La Almona, a frente dessa morfoestrutura se 
encontra o leque aluvionar ocidental, a mais antiga superfície aplainada da região. Próximas ao rio Grande, podem 
ser observados dois de seus terraços abandonados. (D) Fotografia de uma das camadas arenosas, também no 
leque ocidental, de onde foram retiradas amostras para a datação por termoluminescência opticamente estimulada 
(LOE). (E) Frente da dobra de propagação de falha que compõe a serra de Los Alisos. (F) Dobra de propagação 
de falha localizada no sopé da serra de Los Alisos, que configura o limite norte-nordeste do vale de Sianca. 

 



A disposição dos paleoterraços do rio Grande e do rio Perico indicam uma evolução constante da 
serra de Los Alisos, quando mostram a migração do rio Grande para o Norte e do rio Perico para Sul. A 
composição predominantemente conglomerática desses terraços não permitiu com que fossem obtidas 
amostras para a datação por LOE de nenhuma dessas superfícies. O único ponto de coleta que foi 
encontrado nas feições dessa natureza foi no terraço mais jovem da margem esquerda do rio Grande, 
que flanqueia a serra de Zapla. A idade dessa amostra irá permitir com que seja possível correlacionar 
o desenvolvimento desse terraço com os leques aluvionares. Assim, será possível estimar uma relação 
de paridade entre os terraços das duas margens do rio Grande e, consequentemente, a relação das 
taxas de soerguimento das serras de Los Alisos e Zapla nesse período. 

A última amostra foi obtida na Serra de La Almona, próxima ao núcleo da dobra dessa 
morfoestrutura, onde afloram rochas sedimentares de idade paleozoica. A deformação nesse local não 
permite concluir ao certo se aquelas camadas arenosas são pertencentes à Formação Piquete ou se 
são de mais jovens do que essas. Em ambos os casos a idade das amostras irá fornecer um importante 
marcador temporal, no caso de pertencerem à Formação Piquete, sendo possível estimar a idade de 
exumação dessas camadas e posteriormente obter as taxas de soerguimento da Serra de La Almona. 
No caso desses sedimentos serem holocênicos, poderão ser correlativos com os depósitos arenosos 
presentes nos dois leques aluvionares cartografados. 

Embora ambos os leques ainda estarem em processo de agradação os elevados níveis de energia 
e quociente hidráulicos do local fazem com que ao mesmo tempo já estejam sendo denudados, 
principalmente pelos rios Los Alisos, Xibi e Santo Antônio. A análise da rede de drenagens, em especial 
pela variação dos fatores de assimetria, evidencia a recente captura da bacia do rio Grande. Tanto o rio 
Perico quanto o rio Grande, após a confluência com esse, possuem uma assimetria extremamente 
elevada, com as margens direitas muito diminutas em relação às esquerdas, onde as drenagens 
afluentes dessas margens raramente ultrapassam a segunda ordem. O rio Grande corta a serra de 
Zapla com direção NE formando uma garganta que se prolonga até sua confluência com o rio Lavayen, 
denudando dessa maneira o leque aluvionar formado nas costas da Serra de Zapla. Essas feições, 
juntamente com a interpretação das imagens SRTM e suas derivadas permitem inferir a existência de 
uma Zona de Falha transcorrente (Falha Perico), responsável pela secção da serra de Zapla e pela 
captura da bacia do rio Grande. 

Quanto a compartimentação morfoestrutural da serra de Los Alisos (Fig.2), os perfis estruturais 
realizados mostram camadas com mergulhos elevados (superiores a 60º) para oeste em seu front, 
camadas com mergulhos em geral médios (25-40º) para leste, confirmando dessa forma a assimetria da 
dobra que configura o thrust and fold belt de Los Alisos. Diferentemente das serras vizinhas (La Almona 
e Zapla), não foram cartografadas falhas inversas paralelas a falha principal de Los Alisos, embora 
existam lineamentos sub-paralelos traçados nas imagens de hillshade. Porém, isso não permite dizer 
que essa dobra também não esteja deformada. O perfil estrutural construído no rio Santo Antônio 
mostra que duas dobras fechadas se formam no interior da serra, onde afloram rochas da Formação 
Guanaco, também pertencentes ao Sub-Grupo Jujuy. A leste da serra de Los Alisos, onde se forma o 
leque mais jovem da região, ocorrem alguns morros dispersos. Nesses morros afloram conglomerados 
da Formação Piquete, revelando assim que a dobra que forma a serra de Los Alisos possui um segundo 
anticlinal em sua cuesta, que se encontra parcialmente coberto pelo leque aluvionar com material. 

 
Atividades Futuras 

A próxima etapa a ser realizada é a datação por LOE das amostras de areia coletadas, no 
laboratório da USP,. A partir dessas idades será possível confeccionar a modelagem tectônica da Serra 
de Los Alisos e a discussão sobre a evolução do relevo local. Ainda será necessária uma terceira etapa 
de campo, onde serão coletadas amostras de conglomerados de outras superfícies presentes na bacia 
do rio Grande, com atenção especial aos depósitos formados ao redor da falha Perico, visando obter a 
idade em que essa cortou a serra de Zapla, capturando a bacia do rio Grande. 
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