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RESUMO: A Bacia hidrográfica do rio das Cinzas, norte do estado do Paraná - Sul do Brasil, 
está inserida num contexto geomorfológico constituído por três planaltos basculados no sentido 
NW e esculpidos sobre rochas sedimentares e magmáticas (siltitos, folhelhos, diamictitos, 
argilitos, arenitos e basaltos), associados a formações paleozóicas e mesozóicas da Bacia do 
Paraná, além de rochas graníticas pré-cambrianas no seu alto curso. A bacia ocupa uma 
porção do eixo nordeste do Arco de Ponta Grossa, sendo segmentada pelos lineamentos São 
Jerônimo-Curiúva (NW) e São Sebastião (E-W) e as falhas de Jacutinga e Guaxupé (NE a 
ENE). Este trabalho investiga a resposta geomórfica e de sedimentação/denudação de um 
sistema fluvial no Quaternário e quais os fatores causadores, buscando contribuir para o 
grande desafio de contribuir para o avanço no entendimento de respostas de sistema de 
drenagem a condições climáticas e a deformação tectônica em contexto intraplaca. O estudo 
envolveu análise integrada de feições tectônicas, de morfogênese e sedimentação, 
considerando perfis longitudinais de drenagem, perfis topográficos, valores de índice RDE e 
sua relação com aspectos neotectônicos e/ou litológicos, assimetria de drenagem, forma da 
bacia, sinuosidade, hierarquia de drenagem, análise de lineamentos estruturais, trabalhos de 
campo, análise granulométrica de sedimentos dos depósitos, datações por 14C e LOE. Os 
resultados apontam para reativação da falha de Jacutinga gerando basculamento no sentido 
NW de grandes blocos orientados segundo NE a ENE e associado a soerguimento envolvendo 
o alto curso da bacia e abatimento pronunciado no médio curso da bacia. O desenvolvimento 
do gráben Laranjinha (NW) na zona abatida apresenta estreita associação com mecanismos de 
reativação de falhas do Lineamento São Jerônimo-Curiúva, intensificando a morfogênese por 
processos gravitacionais no Pleistoceno Tardio. O quadro de deformação tectônica 
desencadeou respostas geomórficas e sedimentares significativas pelo sistema de drenagem 
da bacia. Forte assimetria da bacia, elevados valores de índices SL concentrados ao longo dos 
limites dos blocos, deformação no perfil longitudinal dos rios, importantes desvios destes 
contornando o soerguimento no alto curso, e desvios rumo à zona abatida, associados a 
trechos de elevada sinuosidade com formação de cinturão de meandros e mecanismos de 
avulsão e migração registrados por depósitos de paleocanais datados no Pleistoceno Tardio, 
indicam forte controle da deformação. Diferentes níveis de terraços do Holoceno Inferior a 
Médio no setor abatido constituídos por sedimentos finos, contendo horizontes orgânicos e 
paleossolos hidromórficos na sequência, apontam para a resposta do sistema de drenagem à 
subsidência relativa através de aumento na frequência de transbordamentos associados a 
baixa declividade. Tais resultados indicam a importância de estudos multidisciplinares para a 
contribuição ao grande desafio de distinção entre fatores climáticos e tectônicos na evolução 
de sistemas ambientais pretéritos e modernos, assim como a importância de estudos da 
assinatura geomórfica e sedimentar de sistemas de drenagem para a reconstituição 
paleogeográfica. Com tais estudos, espera-se contribuir para a identificação de setores sob 
deformação tectônica branda e lenta assim como para o entendimento da evolução 
geomorfológica de setores do interior continental da Placa Sul-Americana sob condições de 
soerguimento, basculamento e/ou subsidência. 
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