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Ultimamente 0 escudo sul-riograndense vern sendo considera
do por alguns autores como 0 centro de irradiacao da glaciacao neo
paleozoica do SuI do Brasil (Beurlen e Martins, 1956); 0 uni
co tilito ocorrente no Rio Grande do SuI foi correlacionado ao ti1it~

mais elevado do Estado de Sao Paulo (Beurlen e Martins, op. cit.,
p. 3; Sanford e Lange, 1960). Finalmente, as subdivisoes maiores
do Grupo Tubarao, Itarare e Guata sao, por varies autores, consi
deradas como cronologicamente diversas, a mais jovem sendo a se
gunda mencionada. E' nossa intencao discutir tais pontos de vista
na presente nota, argumentando em sentido contrario .

Com referencia a localizacao do centro da glaciacao, julgamos
mais aceitavel a previa interpretacao de Leinz (1937), segundo a
qual a parte norte da bacia do Parana se achava mais proxima do
centro de irradiacao do gelo que a parte sul , (Idem, pp. 32-33).
Esse autor estudou a Iabrica dos tilitos de varias procedencias do
flanco oriental da bacia e deduziu que os seixos alongados dispunham
se predominantemente de NE-SW. Orientou, perspicazmente, as se
tas indicativas da direcao com a ponta para SW. (Do contrario, boa
massa de gelo estaria galgando 0 escudo cristalino). E' verdade que
no caso da moutonnee de Itu, Estado de Sao Paulo, Almeida (1948)
inferiu da observacao das estrias urn deslocamento de SE para NW,
mas trata-se, posslvelmente, de uma variacao local. A Iabrica dos
tilitos do flanco ocidental da bacia nao foi ainda analisada. Aventu
ramos, contudo, que as direcoes devam ser inversas; supomos que
na parte norte da bacia havia convergencia peric1inal, os gelos des
cendo das elevacoes do cristalino circundante.
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as tilitos representam morenas basais e estas sedimentam-se,
em boa parte, durante a progressao do gelo, formando como que
urn assoalho sabre que deslisa a propria geleira de que procede 0

material. (Vide Flint, 1957, p. e.). Distribuem-se as morenas ba
sais , por esse processo, continuamente, por grandes distancias , A
pressao dos gelos orienta urn grande numero de seixos, donde a
possibilidade de deduzir, com metodos estatisticos, a direcao geral
do movimento . Como explicar-se, pois, a presenca de urn unico ho
rizonte de tilito no Rio Grande do SuI, perto do centro de gla
ciacao e de 5 ou 6 tilito s no Estado de Sao Paulo, remontante si
tuados em relacao aquele centro? Leinz mencionou, de passagem,
"a possibilidade de que 0 gelo em novos avances erodisse horizon
tes de til anteriormente formados, diminuindo, assim, 0 numero de
les, 0 que so poderia ser esclarecido por minuciosas comparacoes
estratigraficas" . (Leinz, 1937 , p. 33) . Na verdade carecemos ain
da de uma estratigrafia minuciosa, mas os fatos parecem coadunar
se melhor, em eonjunto, com a primeira hipotese ,

No norte da bacia, onde ocorrem 5-6 tilitos, excecao feita aos
diastemas, a documentacao da glaciacao acha-se incolume para os
que aeeitam, como nos , passagem concordante entre os grupos Tu
barao e Pass a Dois. A presenca de 5 ou 6 tilitos no pacote, abaixo
da "Formacao" Tatui, indica urn mirnero minimo equivalente de
glaciacoes . Em Santa Catarina, ocorre numero inferior de tiJitos,
que cai para I, no sul do Estado. Observa-se que, inversamente, os

sedimentos nao glaciais ganham progressivamente importancia. (,Gru

po" Guata de Gordon Jr .) . No Estado de Sao Paulo, os sedimenti

tos do "1.0" interglacial ja incluem carvao (Monte Mor) (Barbosa

e Almeida, 1949 ), indicando amenizacao do clima . Os esporos (La

genoisporites brasiliensis e L. sinuatus) con tidos nos carvoes inter

glaciais do Estado de Sao Paulo sao os mesmissimos que ocorrem

nos carvoes "supra-glaciais" do Rio Grande do Sui (Trindade, 1959),

indic ando sincronismo. A espessura do Grupo Tubarao em Sao Pau

lo e peIo menos 0 dobro da do Rio Grande do Sui, fato que sugere

ter sido a subsidencia mais intensiva naquele Estado. Alias, e nor

mal' nas bacias intracratonicas subsidencia maior nas porcoes mais
internas.
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Os horizontes marinhos , apa rentemente va ries, representam CUf

tas ingressces marin has nas fases interglaciais, mas a sua correla
<;aa ainda constitui problema aberto , A correlacao, por exemplo,
entre a "Formacao" Teixeira Soares do Parana e as camadas como
Langella (ex Barroisella ) do Rio Grande do SuI, mesmo em term os
cronologicos e precaria .

Em surna. podemos enunciar 0 seguinte quadro para efeito de
discussao:

A - 0 centro de glaciacao situava-se ao norte da baci a do
Parana;

B - A glaciacao alcancou, inicialmente, as posicoes mais ex
tremas do suI do Brasil, mas as modificacoes climaticas dctermina
ram 0 progressivo recuo do gelo para 0 norte, pelo que se observa
ai mimero mais elevado de tilitos, em contrapo sicao , deu-se no suI
rapida melhoria do clima, propiciando desenvolvimento abundante
da vegetacao gracas ao que geraram-se leito s de carvao em maior
numero e tambem com maiores possancas individuais, em compa
racao com os gerados nas fases interglaciais sincronicas do norte;
naturalmente, deve-se supor uma flutuacao no clima do SuI, devida
a recrudescencia das fases glaciais no norte"
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Secao hip ot et ica do grupo Tu bar ao.

Se 0 quadro em questao fAr valido, 0 tilito do Rio Grande nao
corresponde a ultima glaciacao, mas a primeira ou a uma das pri
meiras au, entao, ele originou-se de uma glaciacao local do escudo
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sul-riograndense, pre-Guata, eventualmente conexa com a do Uru
guai, e sem relacao fisica com os tilitos do norte.

Carecera a nomenclatura, revisao, posto que a facies do Tu
barao do Norte (Itarare) nao corresponderia a do SuI (Guata) , em
bora f6ssem essencialmente sincr6nicas; a "superficie" de separacao
entre ambos seria suavemente inclinada e a facies do SuI transgres
siva s6bre a do norte.
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