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RESUMO: Entre os anos de 2015 e 2018, uma série de sismos de baixas intensidades e 
magnitudes afetou a região urbana de Londrina, Paraná, fato que despertou a atenção da 
população, da mídia e da comunidade científica. Os sismos ocorreram em rochas basálticas do 
Grupo Serra Geral, na Bacia do Paraná, muito próximos à superfície, atingindo valores entre 
1.1 e 1.9 graus na escala Richter. As ocorrências sísmicas suscitaram uma questão no âmbito 
da geologia estrutural e geomorfologia: a evolução morfológica da região estaria controlada por 
pulsos tectônicos cenozoicos? Este trabalho busca estabelecer de que maneira a atuação 
tectônica condiciona o relevo na região, o que caracteriza um processo morfotectônico. Nos 
levantamentos de campo, verificou-se que mais de 90% das falhas descritas são direcionais, 
predominando o caráter transcorrente e transtrativo. A partir da análise dos indicadores 
cinemáticos destas falhas foi possível definir os campos de paleotensão às quais as rochas 
estiveram submetidas desde o Cretáceo e durante todo o Cenozoico. Os campos de 
paleotensão identificados nas rochas de Londrina correlacionam-se a tensões já verificadas em 
outras regiões do Sul e do Sudeste do Brasil. Trabalha-se com a perspectiva estabelecida por 
Assumpção et al. (2016) de que a atual tensão crustal sob esta porção da plataforma 
Sulamericana possui azimutes aproximadamente E-W, embora condicionantes locais tenham 
influência equivalente ou até maior no campo de tensão esperado para uma região. Um 
exemplo de condicionante local são as expressivas zonas de falhas que se localizam dentro e 
nas proximidades da área de estudo, como a de São Jerônimo-Curiúva, a do Guaxupé e a do 
Paranapanema, as quais podem determinar distorções no campo de tensão local. Relações de 
corte entre as famílias de falhas permitiram verificar que as falhas de direção próxima a E-W 
são as mais jovens, pois cortam falhas de direção NE-NNE e NW, que seriam mais antigas. 
Estas falhas E-W condicionam os principais rios da região urbana de Londrina. O uso de 
técnicas de sensoriamento remoto e morfometria possibilitou realizar análises detalhadas da 
rede de drenagem e do relevo. Nas pesquisas efetuadas foram observados padrões anômalos 
na rede de drenagem, como rios em cotovelos e capturas, os quais indicam mudanças locais 
no nível de base e refletem o controle que as falhas exercem sob os rios e a paisagem local. 
Alterações hidrodinâmicas somadas às morfoestruturas controladas por falhas são evidências 
de que processos tectônicos recentes atuaram na região, modificando o relevo. O cálculo da 
assimetria das bacias de drenagem permitiu verificar evidências de basculamento de blocos 
com rotação para sudeste. As bacias hidrográficas apresentam assimetria para leste 
considerando o trecho da bacia do rio Tibagi na qual a área de estudo está inserida. Por outro 
lado, as bacias hidrográficas dos rios da região urbana de Londrina apresentam assimetrias 
para sul. Essas evidências, acompanhadas da análise estrutural poderiam indicar controle 
tectônico mais recentes, porém com idades relativas ainda indeterminadas. O avanço nas 
pesquisas deverá indicar maior precisão cronológica dos pulsos tectônicos e as consequentes 
definições morfotectônicas locais. 

 
 PALAVRAS-CHAVE: MORFOTECTÔNICA, FALHAS TRANSCORRENTES E 

TRANSTRACIONAIS, SISMOS. 
 

 


	MORFOTECTÔNICA DA REGIÃO DE LONDRINA/PR
	Sowinski, A.C.B.1; Salamuni, E.1; Peyerl, W.R.L.1; Farias, T.F.1
	1Universidade Federal do Paraná
	PALAVRAS-CHAVE: MORFOTECTÔNICA, FALHAS TRANSCORRENTES E TRANSTRACIONAIS, SISMOS.



