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Resumo. Muitos processos geológicos de natureza diferente têm sido considerados como 
responsáveis pela geração de diamictitos encontrados no norte e nordeste do Brasil e América 
do Sul. Processos que melhor explicam as características observadas em algumas camadas 
são produzidos por glaciação/deglaciação. Quatro idades glaciais foram identificadas na Bacia 
do Parnaíba durante o Paleozoico: Eosiluriano, Neodevoniano, Eomississipiano e 
Mesomississipiano. Três dessas glaciações são conhecidas em afloramentos na Bacia do 
Parnaíba, das quatro existentes em subsuperfície. Diamictitos glaciais da mesma idade são 
correlacionados e reconhecidos nas bacias intracratônicas paleozoicas do norte do Brasil, bem 
como parcialmente na Bacia do Paraná e nos riftes do Marajó, Jatobá e Sergipe-Alagoas. 
Inúmeras datações paleontológicas de poços da Petrobras das camadas com influências 
glaciais foram publicadas em vários periódicos. Além dessas, datações palinológicas 
complementares de poços perfurados por empresa privada (Themag), Departamento Nacional 
de Produção Mineral (DNPM), Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e 
mapeamento de campo também foram utilizadas. As geleiras deixaram claras evidências de 
sua pretérita existência tais como: camadas com alguns clastos estriados, polidos, facetados, e 
em forma de ferro de engomar, ritmitos com seixos pingados ou não, pavimentos estriados e 
camadas de arenito e siltito deformadas que documentam erosão, deposição e deformação em 
condições glaciais. Para alguns pavimentos glacialmente estriados, encontrados no 
embasamento nos estados de Alagoas, Sergipe e norte da Bahia e Minas Gerais, são 
propostas idades mais antigas do que a neopaleozoica até agora tradicionalmente 
considerada. Isto porque a glaciação mais conhecida no Brazil é a neopaleozoica, o que 
induziu uma idade semelhante inferida para tais pavimentos. Além disso, nos estados acima 
mencionados os pavimentos e as camadas encontradas com influência glacial são afossilíferas 
ou até o presente não apresentaram fósseis úteis à datação. No Neocarbonífero e Permiano o 
clima era quente e árido no norte do Brasil, inadequado à formação de geleiras. Numerosas 
medidas paleomagnéticas publicadas mostram que o Brasil esteve sobre o Polo Sul magnético 
ou próximo a ele do Siluriano ao Eocarbonífero, ao passo que o Polo ficou mais afastado do 
norte do Brasil sob a Antártida no Neocarbonífero e Permiano. Durante a deriva do continente 
Gonduana, o noroeste do continente rotacionou em direção aos trópicos enquanto o sudeste 
dirigiu-se ao Polo Sul, propiciando migração dos centros glaciais ao longo do supercontinente. 
A finalidade do presente reexame é avaliar os dados sedimentológicos e paleoclimáticos 
relacionados a essas glaciações, com a inclusão de ilustrações e discussões sobre novas 
áreas. A revisão adiciona alguns novos dados e foi realizada porque alguns autores têm 
destacado um elevado grau de incerteza na presença das mencionadas glaciações durante o 
Paleozoico no continente Gonduana Ocidental, especialmente no Brasil. 
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