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ENCYCLOPEDIA of PALEOCLIMATOLOGY AND 
ANCIENT ENVIRONMENTS), Isbell 2003. 



Glaciação atual 



Glaciação atual 

▪ Geleiras Continentais e Alpinas 

▪ Formação de Plataformas de gelo sobre o mar e icebergs. 

Fonte das imagens: http://www.igc.usp.br/pessoais/renatoalmeida/P%20GeoSED/Aula%20glacial.pdf 

 





Evidências da Glaciação 



https://www.yumpu.com/pt/document/view/6916987/sistema-glacial-geologia-ufpr 



Processos Erosivos Glaciais 

▪ Abrasão 

▪ Remoção de blocos 

▪ Ação da água de degelo 



Pavimentos estriados 



Marca de arrasto de quilha de iceberg 



Rocha Moutonnée 



Deposição dos sedimentos glaciais 

▪ Não há seleção granulométrica/mineralógica e os clastos são 
facetados, estriados e polidos 



Clastos caídos (dropstones) 
Amostragem Paleomagnetica  
Grupo Santa Fé 



 
Pavimentos estriados – Bacia Sanfranciscana 
Campos e dardenne 1994 

 



Grupo Itararé – Santa Catarina 
Clastos caídos (dropstones) 



 

Franco et al. 2012 



Grupo Itararé – Análise Espectral  



Olsen Quarry 
Formação Mafra 
Grupo Itararé 

109 oriented hand samples 
 
206 levels – litological units 
(pairs) 
 
TOTAL = 124 hand samples 

15 hand samples <= 1.5 m 

3.6 m 



Kasimovian - Gzhelian: 301.5 Ma 



Parque da Rocha Moutonnée – Salto - SP 



ITU – SP – Parque do Varvito 



ITU – SP – Parque do Varvito 



Introduction: Late Paleozoic glacial events and postglacial transgressions in Gondwana, GSA Special Papers 2010 vol. 468 v-viii 

Gondwana Supercontinent and the 
Late Paleozoic Ice Age (LPIA) 
basins with glacial evidence in their 
stratigraphic record highlighted. 
Glacial episodes afterLópez-
Gamundí (1997); polar path 
after Powell and Li (1994).. 

http://specialpapers.gsapubs.org/content/468/v/F1.expansion.html
http://specialpapers.gsapubs.org/content/468/v/F1.expansion.html
http://specialpapers.gsapubs.org/content/468/v/F1.expansion.html
http://specialpapers.gsapubs.org/content/468/v/F1.expansion.html
http://specialpapers.gsapubs.org/content/468/v/F1.expansion.html
http://specialpapers.gsapubs.org/content/468/v/F1.expansion.html


A Era Paleozoica – Reconstrução 
Paleogeográfica 
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ENCYCLOPEDIA of PALEOCLIMATOLOGY AND 
ANCIENT ENVIRONMENTS), Isbell 2003. 



Crowley et al. (1987) 

Modelo 2D de balanço de energia (EBM) 
Simulações dos ciclos das estações para um  uma 
massa continental de dimensões de supercontinente.  
Só há acumulo de gelo quando a temperatura máxima 
de verão permite 



▪ Simulações geográficas realísticas  

▪ Linha de costa separando em branco a área continental seca e em cinza área áreas 
continentais inundadas por oceano raso. 

▪ As altas temperaturas no verão (cerca de 20º próximo ao pólo) não permmite a 
formação de gelo no Devoniano. 

▪ Para o período do Ordoviciano, a proximidade da linha de costa próxima ao pólo 
permite temperaturas máximas de verão de -2ºC, portanto a formação de 
geleiras.  

Quente Frio 



Como obter o polo paleomagnético? 



Paleomagnetismo 

▪ Campo Magnético da Terra 



Magnetismo das Rochas 

▪ Minerais ferromagnéticos 

▪ Capazes de registrar o campo magnético por bilhões de anos 

 



Como ocorre o registro 
magnético nas rochas? 



As rochas são capazes de registrar a 
direção do campo magnético 

Magnetização das rochas ígneas 

Magnetização das rochas sedimentares 



O vetor Magnetização 



Dipolo Geocêntrico Axial 



Paleomagnetismo 
Remoção da Variação Secular 



Paleomagnetismo 
Remoção da Variação Secular 
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tan I = 2 tan l 
 l é a Paleolatitude 
p é paleo colatitude 
p = 90 - l 

? 

Como determinar o polo 
Paleomagnético? 



Lat 

cos pp = cos ps cos p + sen ps  sen p cos D  

lp = 90 - pp 

Latitude do Polo Paleomagnético 

? sen p 

sen b 

sen pp 

sen D 
= 

fp = fs + b 

Longitude do Polo Paleomagnético 







Nosso Laboratório de Paleomagnetismo no 
IAG-USP 

www.iag.usp.br/paleo 



Obrigada! 


