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a observação de texturas ocorrentes na super
fície de grãos clásticos de quartzo e de outros minerais e
seu uso na interpretação da gênese de sedimentos remonte jâ
hã quase 100 anos (H.c. sorby" i.BB0), as inúmeras dificuldades de ordem te6rica e prática desse estudo, mantiveram-no ,
por muito tempo, como uma t6cnica subsidiária e de aplicação
Embora

1

imi tada.

A introdução das técnicas de microscopia eletrônica
nas ciências geológicas por R.¿. FoLk & C.E. Weattep, há cerca de um quarto de século, abriu novas perspectivas ã observação de feições superficiais submicroscõpicas, em decorrência do alto poder de resolução do equipamento.
Contudo, foi somente a partir das investigações pio-

nei'ras de E.W. Bíederman, J?,, J.J. Porten, Ph. H. Kuenen
ht.G. Perdok, e em especial , as de D.H. KníneLey & f .

&

Taka-

hashí, ã partir de L962, que o estudo das texturas superficiais de grãos de areia de sedimentos passou a merecer a con
sideração dos sedimentõ1ogos, constituindo, ro presente, una
t6cnica quase que universalmente aceita.
0 desenvolvimento
quada para a interpretação

de uma

do s

base conceitual mais ade-

processos ligados ã

gênese
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tipos de nicro-texturas, fundamentou-se em dados
enpíricos (atualísticos), experimentais e quantitativos.
dos diversos

naior aplicabilidade da técnica ao estudo da histó
ria ambiental de sedimentos recentes ou cenozõicos e, em par
ticular, a possibilidade de identificação das sequências de
A

eventos geológicos que afetaram os depósitos sedimentares le
varam-ne a procurar empregã-1a no estudo de depõsitos costei-

ros do sudeste brasileiro, mormente, daqueles cuja provãve1
origen multicíclica não pudesse ser claramente desvendada por
n6todos geológicos e/ou sedimentológicos comuns.

busquei, portanto,
se le ci onar
uma ãrea-tcste para aplicação de microscopia eletrônica,a re:
peito da qual existissen dados independentes sobre a estrati
Na presente pesquisa

grafia, sedimentologia e hist6ria tecto-sedimentar.
A disponibilidade de um conjunto de amostras e infor
rnações de sedinentos cenozóicos da Província Costeira do Rio
Grande do

Sul (Delaney, p.J.V., Lg6S; Jost, H., 1gZ1; ,Iost,

H,, et ãI, L97L; Ví.LLuoek, J.A.,

F., j.gZ6). de
ambientes, posição geom6rfica e estratigráfica distintos, per
rnitiu a realização de uma análise preliminar das texturas superfiçiais de grãos de quartzo para o levantamento de dados
adicionais sobre a histõria cleposicionil dessa ârea ( Ik,auspenhan,
1.922; ZeLtzen"

vi.LLuock & Rocha-campos, Lgz6; Knauspenhav, & Roeha-campos
Rocha-Campos

e Krauspenhar, no pnel.o).
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Os resultados obtidos na pesquisa mencionada revela
ram a presença de um conjunto de texturas mecânicas, deriva

das de ação praial eeólica, que ocorriam superpostas, segun

do diversos padrões. As feições mecânicas, então observadas,
apresentavam-se diferentemente obliteradas por outras decor-

rent,es de processos quÍmicos de intensidade variáve1, configurando una história multicíclica

cornplexa dos grãos.

As evidências oferecidas pelo conjunto de texturas

superficiais,reconhecidas na superfície dos grãos de areia
examinados,e suas interrelações indicaram terem tido os sed!
mentos de onde provieram as amostras (Terraço lagunar 1, 2 e
sedimentos de fundo da Lagoa do Casamento), uma história se-

dirnentar conplexa. Esta envolveria episódios de ação subaquo
sa, sob condições de energia moderada a aLta (praia), e ação eólica e/ou

intempérica, de intensidades variáveis. Estas
refletiriam
maior ou menor exposição à ação desses processos. A hist6ria
sedimentar assim levantada, mostrou-se coerente e adicionou
novos elementos ã caracterização dos processos geolõgicos o-

perantes durante o

z6ico no Rio Grande do Sul. Adicional
mente, constatou-se a possibilidade de utilizaçã,o do grau de
alteração quÍmica como elemento indicativo da idade relativa
dos grãos, como já haviam sugerido Coch & Krinsley (L9Z1).
Ceno

Face aos resultados satisfatórios da pesquisa preli

mlnar,

a presente investigação foi

estruturada no sentido
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de procurar obter um conjunto de dados qualitativos e quantitativos , â partir de uma anostragem e observação sistemãticas das diversas unidades sedimentares que compõem os vários
conjuntos litoestratigráficos em que se subdivide o cenoz6¡co da parte norte da Lagoa dos Patos (DeLaney, 7965; Jost et
AI., 197L; VíLLuoek" 197Z; ZeLtzer, F., 1gZ6).
perfil selecionado, com base, principalmente, na
sua maior acessibilidade, corresponde ã rodovia RS-040, VIAMÃ0 - PINHAL, âo longo da qual ocorre a maioria das unidades
sedimentares da parte norte da ProvÍncia Costeira Gaúcha.
O

material utilizado nesta dissertação derivou de
duas campanhas de coleta. A primeira foi realizada pelo Prof.
Dr. Jorge A. Villwock, do Instituto de Geociências da Univer
sidade do Rio Grande do Sul, em 1975, complementada por uma
segunda campanha em L977, da qual participaram, além da auto
râ, os Profs. J.A. Villwock, A.C. Rocha-Carnpos e M.E.C.B. de
oliveira. Esta segunda fase visou uma maior familiarizaçáo
com a geologia sedirnentar da â,rea de proveniência das amostras e, particularmente, a realizaçáo de observações sobre o
condicionanento local dos sedimentos utilizados no presente
O
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2.

HTSTÓRICO DO ESTUDO DE TEXTURAS SUPERFTCTATS

0 presente trabalho visa o estudo de texturas superficiais de grãos detríticos de quartzo,observadas ao microscópio eletrônico de transmissão, e a aplicação das mesmas na interpretação de seus ambientes deposicionais. No sen
tido de Pcrmitir mclhor a avaliação do seu significado para
os estudos sedimentológicos, creio ser de interesse a apresentação de una resenha breve da evolução do conhecimento

no

canpo.

Feições superficiais de grãos minerais, considera
das independentemente do tamanho, forma, arredondamento ou

grãos, recebern a designação
especÍfica de texturas superficiais. Polirnento, fosqueamento,
estriações, marcas de percussão, indentações e pontuação são
alguns exemplos dessas texturas.
composição mineralógica desses

0 estudo de texturas de grãos (inclusive as superficiais),na tentativa de identificar o ambiente deposicional
a que foram submetidos, foi iniciado por I/. Sorby, êil 1880.
Deve-se a ele, tamb6m, a primeira classificação sistemática
dessas feições sedimentares.
Enbora Thoulet, (1.88L), Reade (1892), Wenhlorth(1922 ,

Pettijohn, L957:6B) e outros tenham publicado sobre o
assunto, foi somente com Cayeuæ (1929), que surgiu uma clas
apud
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sificação mais completa dos aspectos texturais de grãos
areia, de acordo com seus ambientes deposicionais.

de

Essa classificação baseava-se na forma, arredonda-

mento, seleção e texturas superficiais dos grãos. segundo
cayeuæ" grãos de areia marinha e fluvial nunca apresentari
an superfÍcies foscas, comuns, Do entanto, [â fração granu-

lom6trica mais grosseira cle ambiente eó1ico.
A segui r, Laudermilk

) e Roth ( 19 3Zj estudaram, respectivamente, o polimento e o fosqueanento dos grãos.
0 prirneiro concluiu que o polimento (ou brilho) resultaria
da deposição de uma fina pe1Ícula de sí1ica, ou óxido de fer
ro, sobre a superfície dos grãos, devido ã evaporação de ã,gua intersticial. 0 segundo concluiu que o fosqueamento dos
grãos seria consequência de um incipiente crescimento secun
dãrio dos mesmos
( i.g

Bt

Jâ Wentworth (1936 a.; L936 b) concentrou seus estu
dos na presença de estrias na superfície de grânulos e seixos, concluindo pela origem glacial de alguns tipos.
Deve-se a Krumbein & Pettijohn (1"958), o estabele-

cimento da primeira correlação entre texturas superficiais
e tananho dos grãos. Para estes autores, a granulometria in

terferiria no padrão de texturas superficiais. Explicaram,
por exemplo, que o fato de certas feições ocorrerem em seixos e grânulos, mas não, em grãos de areian poderia ser con
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sequência, pelo menos em parte, da presença de vãrios minerais, com diferentes graus de resistência ao : intemperismo
nos prirneiros, enquanto os grãos de areia são, no geral, u-

niminerá1icos e de tamanhos microsc6picos.
Krunbeín & Pettijohn (t9ss) classificararn as textu

ras superficiais em dois grupos: a) texturas superficiais de
clastos grandes (rnaiores que 2 mrn'de diâmetro) e b) texturas superficiais de clastos pequenos (menores que Z mm de
diâmetro). As texturas superficiais do primeiro grupo distribuem-se em três categorias, de acordo com o seu alisamen

to, polimento ou fosquearnento, estando essas características associadas ao brilho da superfície. As texturas do segundo grupo podem ser descritas como foscas ou polidas, e
corno lisas ou rugosas, conforme o brilho, podendo haver com
binações dessas qualidades.

iniciou a util izaçá,o estatística
dos padrões de textura superficial dos grãos de areia, €m
uma anostra, para determinação do agente transportador e do
CaíLLeuæ ( 1g42l

ambiente deposicional do grão. As dificuldades do m6todo re

sidem, especialmente, na ocorrência de variações e de tipos

intermediários de padrões texturais.

o advento da microscopia eletrônica, no final
da d6cada de 1930, as observações atê então feitas; apenas,
com microscópio õptico, passaram a ser complementadas por
Com

-

r0 -

un instrunento de meior poder de resolução e aumento. Cou
be a FoLk L Weauey em Jgsz a introdução do microscópio ele
trônico nas ciências geolõgicas.
Texturas s uperfi ci ai s de grãos de areia foran, peIa vez primeira, estudadas ao nicroscópio eletrônico, sornente em L962, por Bíedenman, Kn'íns L eg & Takahashi, Kuenen
& Perdok e Poyter.

Estes trabalhos pioneiros tiveram um caráter ¡nais
empírico, apenas identificando feições existentes en grãos

minerais de depósitos de diversos ambientes sedi¡nentares.
(1g62), por exemplo, apresentou sete fotomicrografias de texturas superficiais encontradas en
grãos de sedimentos de praia, duna, laguna costeira e rnanB,iedeyman

gue.

KnínsLey & Takahashi (1962a)

conpararan texturas
superficiais obtidas artificialmente, con as naturais observadas na superfície de grãos de areia de praias e dunas.
Esses nesmos autores ern 19ó2 (b), dando continuidade às
pesquisas nessa 1inha, confrontaran texturas superficiais
de grãos ninerais de origen, comprovadanente, glacial , con
as daqueles subnetidos, en laboratório, a condições aná1ogas. Feições consideradas diagnósticas de ação glacial foran, então, reconhecidas e utilizadas na identificação da
origen de depósitos antigos, supostanente glaciogênicos.
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Kuenen & Perdok (7962), por sua vez, investigaran
a importância dos agentes químicos no fosqueamento e "desfosqueamento" de grãos de quartzo. Tais feições foram atr!
buidas ã ação mecânica do vento, água e,principalrnente,quÍ
nica, €n anbiente desértico, através de soluções corrosivas, ou de alternância de dissolução e deposição de material silicoso. Fosquearncnto artificial
foi obtido por
Kuenen & perdok (i.g6z), fervendo grãos de quartzo em solução concentrada de Naoll (hidróxido de sódio¡, durante vinte quatro horas.
ano, Porter classificou as textu
ras superficiais em lobada, desgastada ("abraded"), corroí
Ainda neste

mesmo

da,polida e facetada, relacionando a frequência de cada ti
po ã granulometria. Tal sistemat izaçã.o foi, mais tarde,par
cialmente, abandonada.

, KnínsLey &t Takahashi adaptaram a t6cníca
de replicagem, jã conhecida em microscopia eletrônica
de
Em 1964

transmissão, ã observação de texturas superficiais de grãos
de quartzo. A partir dessa época, tais estudos intensifica
ram-se de maneira extraordinária. outra decorrência das in

vestigações de KrínsLey e colaboradores

&nínsLey et al.

1964) foi a possibilidade de diagnosticar a hist6ria mútrti

pla de sedimentos, através ða interrel açáo de texturas superficiais. constataram que texturas superficiais indicati
vas de origem glacial de areias de praias de Long Island

L2

E.U.A., teriam sido, paulatinamente, alteradas,
durante transporte marinho, ao longo do litoral, desaparecendor por fim, a uma distância superior a SZ km daorigem.
Dois modelos ambientais relacionados ã frequência de corisão das partículas, durante transporte marinho, foram propostas para explicar a substituição gradativa das feições.
O artigo encerra, pois, uma das primeiras tentativas
de
tratanento quantitativo de dados texturais.Concluiram, ain
da, que certas marcas peculiares, €[ forma de "v", represcntarian indentações produzidas pela colisão entre grãos,
em meio aquoso turbulento, e que as texturas superficiais
Nova York,

observadas ocorriam independentemente da granulometria.

KninsLey & FunneLL (1965) estabeleceram interessan

te critério para o reconhecimento de texturas superficiais
de diferentes ambientes, com base no exame cle sedinentos
de história deposicional complexa, provenientes do Pleisto
ceno de Norfolk, Grã-Bretanha. Confirmaram, assim, conclu
sões, previamente, obtidas a partir do conteúdo faunÍstico
e das características sedimentares gerais, al6n de fornece
rem novos elementos para o melhor entendimento da história
ambiental dos grãos examinados.
Texturas superficiais de areias de terraço marinho
da Flórida, E.U.A., examinados por Mathey, (1g65), permitiram também

o levantamento de uma história ambiental

comple

xâ, porém consistente con aquela derivada de
""rdê"li",
geológicas e sedimentológicas.
Outra aplicação da técnica foi

relatada

por

KninsLey & Neaman (1965l que estudaram amostras submarinas

do intervalo Plio-Pleistoceno, e propuseran reconhecer o
limite entre as duas unidades pelo exame de texturas super

ficiais.

Segundo eles, o

primeiro aparecimento de grãos
contendo feições glaciais constituiria um crit6rio de 1âcil identificação e de uso amplo para fixação do início do
Pleistoceno.

Margolís (1966a) estudou feições texturais superfi
ciais de origem mecânica ou química, relacionando-as ã energia do meio e ã granulometria. Concluiu euê, em praias
de baixa energia, a dissolução química constituia o fator

principal na formação de rnarcas triangulares orientadas cristalograficamente. Em grãos de arei.as de praias de nível de energia moderada a a1ta, em que a ação necânica seria dominant€ , predominariam f ormas em I'vrr i rregul ares , resultantes da

colisão de um grão contra o outro. A16m disso, a presença
de feições de origem mecânica ou quÍnica, relacionar-se-ia com a
granulometria. Assim, €ffi grãos de diâmetro superior a lmm,
haveria predomínio de feições mecânicas, enquanto nos de
granulação menor, seriam mais frequentes as evidências de
ação quÍnica. Esta conclusão corroboraria a hipótese de

Kuenen (1960l de que a

partir de certo diâmetro .tr.;.:1 a
ação necânica não modificaria a textura superficial
dos

grãos de quartzo.

Outra interessante contribuição foi apresentada por
MangoLis (1966bl que confirmou a origem, €ñ ambiente mis-

to, de dep6sitos caulínicos da costa da Georgia, E.U.A., a
trav6s do exame de texturas superficiais de grãos de quart
zo associados.

Até f9ó6, portanto, os estudos de texturas superfi
ciais ao microscópio eletrônico restringiram-se, no geral,
ao exame de grãos de sedimentos cenozóicos ou recentes.
Devem-se a HamiLton & KnineLey (1967) as prirneiras

tentativas de aplicação da técnica a sedimentos mais antigos, com o fito de identificar texturas diagnõsticas
de
sua origem. Embora, somente, cerca de 50% dos grãos exarninados de depósitos,supostamente,

glaciais,

neopaleoz6icos

Ãfrica do Sul e Austrá1ia, exibissem texturas mecânicas prinãrias, estas incluiam feições características de grãos glaciais atuais. Os mesmos autores(1g67)
chamaram atenção para o efeito obliterador da dissolução
(gondvânicos) da

química post-deposicional na superfície de grãos de quartzo

fósseis, o que estabeleceria

uma

limitação ã utíLízação

da

t6cnica no estudo de sedimentos pré-cenoz6icos.
Rocha-Campoo et aL.(1967; 1968a) verificaram tam-

-
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texturas consideradas diagn6sticas de origem glacial ocorrern em grãos de quartzo de diamictitos neopaleo-

b6m que

z6icos da Bacia do Paranâ. observaram ainda (1g6Bb)feições
indicativas de ação eólica em amostra do arenito Botucatu
(Eocretáceo), de Mato Grosso.

A importância da ação química na produção de feições secundárias, durante a diagênese, foi investigada, inicialmenter por Wolfe (L967) e KninsLey & Donahue (1965
a,b). O primeiro observou os efeitos da dissolução química
sobre a superfície de grãos de quartzo, durante os últimos
estágios da diagênese de um conglomerado cretácico da Irlanda do Norte. KrínsLey & Donahue (1968al interpretaram,
como feições diagenéticas pós-deposicionais, texturas exibidas por Soutendam (1967) e consideradas como comuns, tan
to a grãos trabalhados em ambiente fluvial, quanto aos de
origen des6rtica.
trabalho posterior, esses mesmosautores (1g6Sb)
reconheceram quatro classes de texturas superficiais diage
n6ticas, que teriarn afetado grãos de quartzo detríticos,
dispersos em calcário. As feições observadas foram agrupaEm

das nas seguintes categorias: a) superfícies

cristalinas
("crystal surfaces"); b) superfícies de dissolução ("so1ution surfaces"); c) estrias de dissolução sob pressão(pres
sure solution striations") e; d) superfícies de fraturas
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("fracture surfaces"). KninsLey & Donahue (1g6BbJ discutiram ainda as possíveis causas da formação dessas feições.
A partir do exame de 4000 grãos de areias de anbi-

entes atuais diversos, Kní.nsLey & Donahue ( i.g6Bcl compilaram o primeiro glossário de texturas superficiais recentes

e antigas. Esses autores ofereceram hipóteses a respeito dos
mecanismos sedimentares responsáveis pela formação das diversas texturas. Ilustraram e discutirarn, ainda, feições dia
genéticas e outras obtidas , artificialmente, eil laboratório, procurando reproduzir condições ambientais naturais.E
interessante notar não terem,então,os autores identificado
feições diagnósticas de transporte fluvial e ação de correntes de turb idez.

) estudou texturas superficiais de
grãos de sedimentos,dragados próximos ao Estreito de Bering que evidenciariam o seu caráter antigo. O grande núne
ro de grãos,com feições de origem quírnica,sugeria que os
depósitos da plataforma continental dessa região eram ante
riores, pelo menos, ã glaciação Wiscosin, em concordância,
pois, com a hist6ria geológica jâ conhecida.
S¿Lbeyman ( 1969

Scott (1969) introduziram uma nova técni
ca de replicagem aplicada ao exame de grãos de quartzo ao
microsc6pio eletrônico. O emprego de vibrador ultrasônico
na limpeza dos grãos, contudo, torna a t6cnica desaconseHonnby

&t

T7

tháve1,

podendo

causar destruição

de

possíveis texturas

diagn6sticas.

o excelente poder de resolução e as grandes ampliações possibilitadas pelo rnicroscópio eletrônico
de transmissão, este apresenta certas desvantagens em relação ao nicrosc6pio eletrônico de varredura, no estudo de
texturas superficiais de grãos de quartzo. Dentre as limita
ções pode-se lembrar, por exemplo: a) a inevitáver utiriza
ção de réplicas, do que decorre a reprodução somente parcial da superfície de cada grão, exigindo, assim, naior número de espécimes , de qualidade variável; b) o tempo relativamente grande consumido na elaboração de cada réplica;
c) os cuidados exigidos para o sombreamento adequado e as
dificuldades de interpretação correta do relevo dos grãos;
d) a estabilidade variável das réplicas ao feixe de el6trons
e, finalrnente; e) os problemas de limpezä da superfície
dos grãos , mormente,nos casos de sedimentos antigos.
Conquanto

virtude dessas desvantagens, o microscópio eletrônico de varredura, surgido en 1965, foi, paulatinamente,
ganhando terreno no estudo de texturas superficiais cle grãos,
publicando-se os primeiros resultados jâ, em 1968 (Buseon e
Em

Sandbeng & Hay).

Stieglitz (1969) estudou texturas superficiais de
grãos de quartzo e de ninerais pesados e concluiu que mui-

-
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tas delas,eram, provavelmene, herdadas, sob a influência de
características mineral69icas dos grãos, modo de cris taLiza
ção, e mesmo fraturamento da roch a mattiz.
Estudos de textura superficial de grãos de quartzo
da plataforma continental de Berkner Bank, Mar de Wede1l,na

Antártida, realizados por Reæ & MangoLís (1g6gl corroboraram a hipótese de que essa região esteve exposta,durante um
período interglacial, no Terciário. Dando continuidade a es
sas pesquisas Reæ et aL. (1970l desenvolveram um estudo sobre possíveis "paleodunas" da plataforma continental do Mar
de Wede11, Antártida, comprovando, mais uma vez, a hipótese
de ocorrência de um período interglacial terciário,
quando
pelo menos parte desse continente esteve livre de sua calota po1ar.
Landím (1970; L972)

ça
em

registrou, novamente, a presen
de feições superficiais diagn6sticas de origen glacial
grãos de quartzo de diamictitos neopaleozóicos da Bacia

do Paraná.

identificaram feições g1aciais e de origem química na superfície de grãos de quartzo
de loess do Canadá. As feições de origem glaciaL das partículas utilizadas por esses autores foram discutidas por
SmaLLey & Cabreva (19?0,)

llarnke (1971), que as considerou como não conclusivas.
Hodgson &

Seott (1970)

combinaram

o estudo de textu

I
l
l

_ t9

_

ras superficiais ao microscópio eletrônico con análises gra
nulonétricas de urn arenito carbonÍfero da Grã-Bretanha, interpretado cono de origern praial , com possÍveis contribuições de ¡naterial litorâneo, aluvionar e sub-litorâneo.Grãos
de anbiente

praial deterninados, sedi¡nentologicanente, se-

gundo parânetros de FoLk & Ward (7952)

apresentaran, realnente, conjunto de feições diagnósticas de ambiente narinho, estando, por sua vez, ausentes nas anostÌas identifica
das cono de origen fluvíal.

das texturas superficiais foi aventado pot Cock & KrinsLeg (1921).
Concluiram eles,que o estudo de texturas superficiais de
compl-exos sedinentares costeiros pleistocênicos 6 bastante
úti1 na deterninação do anbiente deposicional , e da idade
relativa das unidades estratígráficas arnostradas. A tócnica
forneceria, alén disso, elernentos para a ïdentificação de
altitude máxina ¡n6dia do nível do rnar, no intervalo considg
rado e do transporte lateral de sedinentos, ao longo das 1i
Um

desenvolvimento importante do estudo

nhas de costa pleistocênicas.
Estudos de fosqueanento de grãos en anbientes

eóli-

co e subaquoso realizados por MangoLía & K?ineLeg(1971) revelaran que a duração e intensidade do vento r condicionaria¡n

a forrnação de placas salientes ("upturned plates"). Segundo
estes autoTes, areias sujeitas a ventos persistentes e abra

-20
são intensa, cujos grãos exibissem placas salientes, agudas
e abruptas,revelariam um grau mais elevado de refletivida-

de, que grãos contendo placas formadas por ação química, dg
rante períodos de pouco vento. seria, entãor possíve1 detec
tar diferenças nos regimes dos ventos ligados à deposição
de areias f6sseis, analisando-se a quantidade relativa
do
tamanho das placas e o grau de polimento por ação química.
Isto só seria possÍve1, não obstante, nos casos en que a dia
gênese não tenha provocado preóipitação química.
A possibilidade de

identificar-se intemperismo quínico de ambiente tropical foi explorada por Doonnkamp &
KníneLey (1971). Descreveram cinco tipos principais de feições relacionadas a tar ambiente, reconhecíveis mesmo em se
dimentos antigos, em condições d.e diagênese não muíto inten

sâ, quais sejam: a) pontuação de dissolução("solution pits");
b) sulcos de dissolução ("solution crevasses"); c) dissolução química ao longo da estrutura do quartzo ("chemical etch
ing a1.ong quartz structures"); d) blocos provavelmente resul.tantes de concrescimento("b1ocky forms probably resulting

e; e) desintegração dispersa da superfÍcie
do grão ("widespread disintegration of the grain surface").
from swe1ling")

Um

excelente exemplo de aplicação adequada da anãr¿

se de texturas superficiais ao estudo de sedimentos ceno zo L
cos foi divulgado por MangoLís & Kenneth (1921). Os auto res

-2r
utilizaram o tratamento quantitativo para o estudo da distribuição de certas feições diagn6sticas, concluindo que a

"v", sobre grãos
de areia, relacionar-se-ia de acôrdo com a energia do meio
densidade de marcas .de impacto em forma de

aquos o .

0 tratamento proposto pernitiria a discrininação de
grãos de areia de rios, praias e turbiditos de águas . rasas
ou profundas. Discutiram, tamb6m, critõrios para separação
entre grãos de areia carreados pelo gêto g grãos transporta
dos por correntes de turb ídez para o fundo do mar.
BLaekueLder & P¿Lkey (lgT2Jidentificaram feições

me

cânicas de origem glacial e praial,em grãos cle sedimentos
da plataforma continental atlântica dos E.U.A.,€ . sugerirarn

o teor de carbonato de cálcio nos sedimentos influencia
ria a percentagem de feições mecânicas produzidas por impac
to entre os grãos. Quantidades maiores de carbonato de cátcio reduziriam o impacto quartz.o-quartzo entre os grãos, âg
mentando a importância das texturas resultantes de dissoltção.
que

Setlou & Karpouieh (19?2) aventaram a hipótese de
"que diferentes processos necânicos,ocorrentes em geleiras e
praias,seriam responsáveis pelo aparecimento de fraturas concóides ou irregulares, na superfície de grãos minerais.A se
paração entre grãos dos diversos ambientes seria, somente,
possíve1 atrav6s da aná1ise da frequência clas ñicrotextu-
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ras,

em

adição a outras informações sedimentares.

Texturas superficiais e parâmetros granulométricos
foram utilizados por Nordstron & Margolis (19ZZ) pata iden-

tificação de sedimentos

"paleopraias", a1guns, provenientes da plataforma continental californiana.
Teriam sido depositados sobre a plataforma externa, durante
remanescentes de

a úttina regressão do nível do nar.
Pittman (1972) estudou os fenômenos de dissolução por
pressão e sobrecrescimento

cristalino

em

arenitos, procuran

do estabelecer a sequência do seu desenvolvimento. SuperfÍ

cies de dissolução por pressão, por exemplo, poderia¡n conter s6rie de cristas e sulcos dispostos radialmente junto a
margem.

et a1. (L972) exploraram a possibilidade
do estudo de texturas superficiais para determinação do prg
Banbarouæ

cesso predominante e sua intensidade, êût diversos arnbientes

sedimentares. Mesmo em casos de retrabalhamento,julgaram

os

autores ser possível reconhecer a tipologia dos sedimentos
de origem dos grãos examinados e sep arâ- los , de acordo com
as diferenças apresentadas pelas várias fontes.Reconheceram

fases diagenéticas ou pedogênicas e discriminaram os efei-

tos de lixiviação e concrecionamento. Limites entre as diversas fácies observadas, foram delineados com base nas tex
turas superficiais analisadas.
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CrÍticas ã ut íLização indiscriminada da anãlise de texturas superficiais foram expostas por Bnoun(19?3), segundo
ele, a técnica permitiria definir cornbinações de parâmetros físicos;

atuantes na produção de determinada textura, e que

ocorrer

em

poderiam

diferentes ambientes sedimentares.

Atravós do estudo de texturas superficiais de grãos
de quartzo de areia de primeiro ciclo, de lrlontara Beach, r€r
califórnia, E.u.A. , rngersoLL ( 1gz4), ro entanto, ìcomprovou
a formação de feições consideradas diagnósticas de anbiente
de praia de aLta energia,concluindo pela validez

da técni-

ca.salientou,contudo,precauções a serem tomadas, êm virtude
das incertezas ainda existentes sobre a origen das feições

e causadas pela histõria anbiental

conplexa de certos grãos.

um marco inportante no desenvolvimento do estudo

de texturas superficiais foi o surgimento do atlas de Krine\ey &
Doornkamptcrt Lg7s. Trata-se de uma compilação extensiva
de
dados, obtidos por vários autores,que tornan evidente a grande
utilidade do estudo de texturas superficiais e¡n sedimentologia.

o

problema da origem do fosqueamento de grãos

foi

retoma-

da con base no estudo de sedimentos da plataforma continental
da GroenLândia, geralnefite considerados oriundos de dunas

perigLaciais pleistocênicas. o padrão de fosqueamento denonina
do por sLaþt ( zgzS), fosqueamento por dissolução abrasiva (,,abrasion
soLution frosting") seria, na verdade,

binada de desgaste

resultante da ação conÞ

mecânico e dissolução quírnica,agindosobre gÍãos

24

de praia.

0s fatores físicos e químicos que produzem microfei
ções na superfície de grãos de quartzo,de diferentes anbientes sedimentares, foram discutidos por MargoLís & KrínsLey (L9?4)
que procuraram relacioná-las às propiiedades cristalográficas do
nineral. Dentre as conclusões atingidas pelos dois autores ,
incluem-se algurnas fundamentais ã correta interpretação das feições
texturais, em termos de ambientes de formação.Verificdram por
exemplo,

existir

um

significativa relação

entre o

tananho

do

grão e neio de transporte e a ocorrência de diferentes tipos de fra

turas e fraturas de clivagem. A formação de placas salientes
e marcas de impacto em "v", subaquosas, seriam influenciadas

pela clivagem do quartzo. Feições decorrentes de fratura e clivagem, por sua vez, controlariam a dissolução e precipitação qu!
nicas na superfície de grãos detrÍticos de quartzo. Tais observações tornam õbvia a conplexidade da interpretação ambiertal
das feições, nostrando ser necessário un ex¿üìe si.stemático e quanti
tativo das texturas necânicas e químicas, em un niunero nÍnimo de
grãos por amostra.
Riezebos & Van der WaLLs (L974l apontaram algumas ra

falta de um padrão consistente de texturas
'superficiais, em grãos de quartzo de ambiente fluvial. Estas serian: a grande heterogeneidade das assembléias de quartzo pre.sentes em muitos rios, provenientes de várias formações pezões para aparente

t

trológicamente variadas, e as diferentes condições de intemperie

-ZSE

a que foram submetidos, ãs quais se associam,ainda,o polinen
to rãpido durante o transporte aquático.

mo

WhaLLey &

KrínsLey ( 1974l observaran texturas superfici

ais de grãos de quartzo de vários subanùientes glaciais recentes
porén, não verificaram diferenças significativas, entre nate
rial sub-glacial e supraglacial.
Através do estudo comparativo de texturas superficiais
de grãos tratados

quÍrnicamente, em laboratórío, Subrønaniqn'( Ig z s)

concluiu que o uso de texturas superficiais como índice de
condições de sedimentação seria somente vátido, no caso de se
dimentos recentes, restrição essa jâ, comentada anteriormente.

et al.(19ZS)notaram a singularidade de textu_
ras de corrosão en grãos de quartzo de diferentes histórias
geolõgicas : hidroternal, metanórfica e sedimentar verificando uma distribuição especÍfica dos diversos tipos de texturas.
HíLLman

0 estudo de grãos de quartzo residual,no solo, poderia desta
forma ter aplicação no napeamento de ãreas sob manto de intemperisno.
extensiva de numerosos tipos de f,eições mecânicas e quÍmicas de grãos de .quartzo aparece e¡n Le
Ríbault (19?5) de grande utilidade para a identificação dos diversos tipos de texturas superficiais.
Llna compitação

novo tipo de textura superficiar constituído de marcas em crescente coaxiais foi descrito por FoLk ( 19?5 ; 1977 )
um

na superfÍcie de grãos de granada de praias

do Lago Erie, Ontário,
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Canadã. A similaridade entre estas texturas e as marcas em crescente

glaciais que ocorrem sobre pavimentos erodidos pelo gelo e em
clastos de tiLls e tilitos, levou FoLk a interpretá-las como indicativas de origen g1acial.
Sedimentos de provável origem glacial, porém de idade ne
opaleo zôíca, estudados

por

Land,im et al ; ( L9 z5) mostraram

tex-

turas indicativas de origem eólica superpostas ãs de origem
g1acial, primárias, indicando retrabalhamento de grãos.
A origem

multicíclica

e61ica e/ou marinha dos sedfunen-

tos cenozõicos da parte norte da Província costeira do Rio

Gran-

sul foi demonstrada por Krauspenhan et a1.(1926), r.atraú6g
de um estudo de texturas superficiais, corroborando dados
de do

geológicos sobre a ârea (víLluoek,
na verdade,o

i.g z z )

.

Tais estudos foram,

ponto de partida, da atual pesquisa.

A anãlise estatística da ocorrência

de texturas superfi-

ciais de grãos de quartzo de anbiente eólico e subaquoso realizado

por

Bakez. Jz,.(1976)

na costa do Texas, E.U.A., demonstrou igual-

mente,a potencialidade do método na distinção de subanbientes

de uma

planície costeira.
Bul:L (197?)registrou marcas en crescente coaxiais idên

ticas as descritas por FoLk (1925;1922),

em

grãos de quartzo espéLicos

associados a texturas de origern quÍmica, não as tendo
amostras que exibem conjuntos normais de feições

feriu interpretar

constatado

glaciais típicas.Pre

estas marcas como decorrentes de modificações

agenéticas (químicas),posteriores ã diagenese

en

inicial

di

da rocha matliz.
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Essa mesna questão

foi

discutida por l(rawpenhar

& Roeha-Cønpoe

e Roeha-Cøtrpoe & Krauapenhar (no prelo)que registraram narcas en .. crescente coaxiais em grãos de areia da Província Costeira do Rio Grande do

sul. As evidências disponíveis (forma, distribuição e associ
ação) indicaram una origem mecânica para estartextura, e evidentemen
te

não

privativa de ambiente glacial

como

proposto por FoLk fi925;tgZZ).

A anãlise da sinopse histõrica acima e4posta permitiu-me chegar
as seguintes conclusões, eu€ norteararn o desenvolvfunento desta pesquisa:

a) o estr¡ilo de texturas superficiais de grãos ao microsc6pio eletrônico
6 nais ef.ícaz, para sedimentos cenozóicos onde as possÍveis feições diagnõsticas não são obliteradas por efeitos quÍmicos (diagenéticos e

terpéricos (HøníLton & I(rínsLey, 1967; coeh & Krínsley,llzl

;

in-

MangoLie

& Kenneth, 797L).

b) as interpretações obtidas pela

observação de texturas superficiais

deven basear-se no exame de feições exibidas por um conjunto
(mínimo

15). (Kz.ínsley & Doowtkatnp,TgzS;

de grãos

MangoLís & Ituíneley, .7927.)

c) a presença de feições texturais de origem mecânica ou química esta-

ria

relacionada com a granulometria e energia do meio. (MargoLís,1g66.)

d) utilização de tratanento quantitativo para o estudo da distribuição
de feições texturais na visualização de anbientes deposicionais. (Mango,.

Lis & Kenneth" 197L-; MargoLís & (*ínsLeg" 1gZ1; lg74.)
e)

nerùnuna

feição,isolada, é diagnóstica de qualquer ambiente deposicìg

naL. As conclusões devem basear-se em conjunto de feições associadas.
(MargoLíe & Krineley, 19?1;1.g24; Kníneley & Doornlcanp, lgTA).
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3.

METODOLOGT A

utilizadas no presente estudo
provém de afloramentos das formações Itapoã, chuÍ (pleistoce
no) e Quinta (Holoceno) , ao longo da Rodovia RS-040, que 1iga Porto-Alegre-vianrão ao Balneário do pinhal, na província
CAMPO.

As amostras

Costeira do Rio Grande do Sul.
A rodovia RS-040 cruza, perpendícularmente,os diver
sos depósitos sedimentares cenoz6icos que constituem a parte
norte da barreira múltip1a da Lagoa dos patos, senclo portan-

to, neste particular,

adequada para

a amostragem sistemáti
ca. 0 único inconveniente relaciona-se com a raridade de afloramentos, o que me obrigou coletar as amostras não sõ em
cortes da rodovia, como tarnb6m, em alguns casos, juntoãsmar
gens de canais de

irrigação.

Ern

todos os casos,procurou-se

vitar a coleta de sedimentos superficiais, tendo

em

vista

possibilidade de apresentarem um grau de intemperismo mais

e

a
e

levado.

0 plano de coleta adotado visou a obtenção de amostras de todas as unidades estratigráficas e geomórficas da
barreíra múltip1a, de acordo com o mapa geomorfológico compilado por VíLLuoek ( IgZz).
De cada unidade

foi tornada, no geral, uma amostra;

'ì

i
I
I

I

- ?o -

rios,cortes de
estrada, dunas),foi possÍvel a obtenção de nais de u¡na a¡nos
tra correspondendo a parte basal , média e superior do aflo-

sornente ern alguns poucos casos (baTÎancos de

rarnento.

As arnostras coletadas, inicialmente

e¡n

núnero de

d9

I a XIV, correspondentes aos locais descritos abaixo (Fig, 1):
zenove, foram numeradas de

Amostra I : corte do lado direito da rodovia, k¡n 45,5. Areias da parte basal da Fornação ltapoã. Corresponde a depó

sitos da prineira barreira.
II : co¡te do lado direito da rodovia, kn 52,1.Amos
tras de areias sÍl.ticas daparte inferior, n6dia e superior
do afloranento (parte basal da Forrnação Itapoã). A fração
síltica parece corresponder a alteração de lninerais feldspá
ticos. Corresponde¡ igualnente, a dep6sitos da primeira bar.
reira. (Fig. Z).
Amostra

IIII afloranento do Lado direito da rodovia.,krn 60t1.
Areias do Menbro Santa Vitória. Corresponde a dep6sitos da
Amostra
segunda

barreira.

Amostra IV: nargem esquerda do canal de irrigação do lado
direito da rodovia, kn 72. Areias do Membro Santa Vit6ria,
ChuÍ. Corresponde, igualnente, a dep6sitos da segunda barreíra.
Forrnação
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- 31 Amostra V : barranco ã nargem díreita do rio Capivari, no
lado esquerdo da rodovia, km 73. Corresponde a nargen lagunar da segunda barreira. (Fig, S).
Amostra

VI :

mesno

1ocal aci¡na; barra fluvial atuaI.

VII: corte do lado direito da rodovia, kn gS.Areias
do Membro Santa Vitória, Fornação ChuÍ. Corresponde a depósitos da segunda barreira. (Fig. 4).
Amostra

VIII: afLoramento ã margem direita do canal de irrigação a cerça de 20 netros do lado direito da rodovia, kn

Anostra

88. Areias do Membro Taim, Formação Chirí, Corresponde a depósitos da segunda barreira. (Fig. 5).

t,ra IX: lado direito da rodovia, a 10 ¡notros do leito
desta, km 95. Areias do Membro Tain, Fornação Chuí, coletadas a 50 crn de profundidade. Corresponde a dep6sitos da ter
ceira barreira.
Amos

Amostra X: corte do lado direito da rodovia, km 98. parte
inferior, m6dia e superior do afloramento, dunas longitudi-

nais fixadas, da Formação Itapoã. Corresponde .a dep6sitos
da terceíra barreira. (Figs. 6 e 7).
Amostra

XI :

Amostra

XII: areias de pós-praia do Balneário do pinhal (For

atuais a cerca de 800 rnetros da praia,jã
no BaLneário do Pinhal (duas amostras). Areias da Fornação
Quinta. Corresponde a depósitos da quarta barreira. (Fig. g).
dunas
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Fig.4. Morfolog¡a da Província Costeira
ção Chuí).

(Forma

Fig. 5. Afloramento de areias da Formação ChuÍ.

-

-33

Fig.6. Estratificação

:

,,,',i.,lrr.,lut$il]
"¡1^\,',ri,l[rr.i'rtd[Li

d{',t{
{t.t
--

.

plana , cleformada e estruturas de sobrecarga de areias de dunas.
(!'ormação I tapoã) .
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i9.8.

Duna

il1.i.."

transversal atual da planície Are-

nosa (Formação Quinta).

Fig.9. Praia c falésia atual (Balneário pinhal).

3

j
j
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l
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mação

Quinta). Corresponde a dep6sitos da quarta barreira.

Amostra

XIII: parte basal da faLísía atual junto ã praia

do

Balneário do Pinhal (Formação Quinta). Corresponde a depósi
tos da quarta barreira. (Fig. 9).

Amostra XIV: areias da região intermarés da praia do mesrno
loca1 (Formação Quinta). Correspon<le a depósitos, da quarta

barreira.

LABORAT0RI0.

As a¡nostras coletadas

foram

preparadas

para exane ao microsc6pio eletrônico segundo a t6cnica descrita por KråneLey & Takahaehí (1964). Algunas adaptações,
no entanto, fizeran-se necessárias en decorrência de tTataren-se as anostras em estudo, de areias quartzosas holocêni

cas, pouco a não consolidadas.
A t6cnica

em

si,

conpreende cinco etapas, quais se-

Jarn: preparação, repl.icagem, sonbreamento, renoção da

pelí-

cula de acetato e fotonicroscopia.
PrepargÇão. Nesta fase

inicial,

separei parte de cada a-

mostra coletada, aproximadamente 100 granas, a qual conven-

cionei denoninar subamostra. Una a uma estas suba¡nostras
foran, cntão, lavadas com água corrente ern un elutriador, a
f i¡n de que fossem separadas de suas frações argilosas. As
frações arenosas retidas no elutriador, levadas ã estufa,se

ì
ì
ì
ì
I
I

I
i

-36Caram, en tenperatura constante

entre 50 a 60ç C. Ao seren

retiradas da estufa, foram peneiradas.

alto teor em natéria orgâ
nica, exigiran tratamento adicional, con per6xido de hidroAlgunas amostras contendo

gênio e 10?, para sua eliminação.
Tendo em vista,

a granulometria das amostTas, nas
quais predominam as classes fina a nuito fina,utilizei, pre
ferencial¡nente, grãos de quartzo, de diâmetro variando entre 0,25u a 0,50u , e¡n nédia, 0,35u.
Ta1 situação, evidentemente, encerra algumas

linita

ções ã observação dos diversos tipos de feições superficiais
químicas e mecânicas, cuja ocorrência varia de acordo co¡n

,

a

granulometria dos grãos, segundo MargoLis (1966a)e KninsLey
& Doornkamp (1973). Uma vantagern de ordem prática adveio,
contudo, da granulonetria utilizada,

virtude da naior
facilidade de nanipulação de grãos desse tananho . nas faem

ses de moldagem e separação da pe1ícu1 a de acetato.

A seleção final dos grãos de cada subamostra, a serem replicados, exige, ainda, o seu exane ã lupa binocular,
para escolha dos rnais l,ímpos. Evitei, tamb6m, partícu1as que
apresentassem

fornas, obviamente, cristalinas.

Replicagem e Sombreamento. En uma etapa seguinte, sobre

lânina de vidro previanente revestida pot

uma

uma

pelÍcula de a

l
I
l
I

I
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cetato de 2 c¡n de largura, foran espalhadas 3 a 4 gotas de
solução replicante a base de acetona, que, despolimeri_
zando a película, permitiu a noldagen dos grãos salpicados

uma

sobre a mesma. Elaborei 3

a 5 lâminas, conforne fez,se

ne_

cessário, para cada suba¡nostra.
As lâminas foram mantidas e¡n temperatura a¡nbiental ,
at6 endurecinento, por repolinerização do acetato da pelÍcu

plástica, formando-se assin, os noldes dos grãos. Estes,
sob una lupa binocular, foram removidos, co¡n auxíIio de uma
1a

espátula, restando, sonente, os seus moldes externos.

virtude da pe1ícula de acetato ser denasiado es_
pessa para permitir o fluxo de elétrons, tornou_se neces_
sário a obtenção de uma réplica do molde sob a forna de u¡na
Em

pelícu1a delgada de materíal estável e perneável ao fluxo
el6trons. Utilizei, para este fin,.carbono espectrográfico
pos itado perpendicularnente.

A f i¡n de produzir

u¡n

de
de

efeito tridinensional que per_

nite evidenciar a norfologia das texturas existentes na su_
perfície dos grãos, as lâminas foram ¡netalizadas (,,sonbreadas")

com cromo granulado depositado sob un ângulo de
40e, em un evaporador de alto vácuo Varian VE-10.

55

a

da peìícula de acetato. A etapa seguinte abrangeu a
liberação da pelícu1a netalizada do acetato. As lâminas neRemoção

taLizadas foram exaninadas sob uma lupa binocular para rninu

l
I

i

-38ciosa seleção dos melhores moldes, então destacados con au
xÍlio de uma navalha. 0s fragmentos de acetato ,contendo as
réplicas dos grãos, foran arrumados un a um, sobre telinhas
de cobre, de 3

mm

de diâmetro e 200 nesh. As telinhas fo-

seguida, tratadas en uma unidade de refluxo de ace
tona para liberação das réplicas metálicas, atrav6s da dis

ran,

em

solução da película de acetona, que se encontratn então pron

tas para exane ao microsc6pio eletrônico.
Fotomicroscopia.Pelo menos 20 telinhas por subanostra foram sistemáticamente, subnetidas a exane ao microscópio e-

letrônico,

JEOL 50 B.

réplicas exibindo texturas superficiais foram examinadas e fotografadas, utilizando-se, preferencial
mente, aunentos diretos de 1 000 vezes. Apenas, alguns detalhes, fora¡n examinados em âumentos diretos naiores , de
I,5 a 2 000. A película fotográfica utilizada, KODAK PANATOMIC - X 35 mn, atendeu a todas as especificações exigi,4reas das

das.

0s negativos foran revelados, obedecendo a un esque
¡na estandardizado. As ampliações fotogrâf.ícas posteriores
pennitiram un aumento náxino, no geral , de 5 000 vezes, e
7,5 a 10 000 vezes para feições específicas,

tipos de textuÌas
ficiais identificadas , sua distribuição, en alguns
Os dados sobre os diversos

supercasos

,

sua densidade

-
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e interrelações forarq sistematicamente,

cole

tados em tabelas especialmente preparadas, adaptadas
KninsLey & Door.nkamp (L973), MargoLís & Kenneth (L97L)
MangoLís & KrinsLey ( 197 L; 1974 ) .

de
&

-l
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DETIINTÇÃ,o

E

MODO DE FORMAçÃ.o DAS TEXTURAS

Utilizei tabela comparativa

segundo RusseLL, IayLoz,

& Peþt¿john (apu4 aüLl.en, 1967), na

qual o contorno 6 clas-

C0NT0RN0,

sificado em angular, subangular, subarredondado, arredondado e bem arredondado. 0s grãos das amostras estudadas inclu
em-se entre subarredondado a bern arreclondados, predoninando
os arredondados. A análise desta feição textural serviu, so
nente, para uma avaliação prelininar da possíve1 existência
de diferenças fundarnentais entre as amostras exarninadas en

termos de "mega-texturas" o que não foi, contudo, de todo
comp

rovado

.

atrav6s do exame
comparativo dos efeitos do sombreamento netã1ico e classifi
cado em Þ3jxe (.0,5rr), n6dio (>0,5p<1,0 ) e alto
(r1,0u).
RELEVO.

Foi avaliado nas foto¡nicrografias

(MangoLis & KrinsLey, 1974). Muitos grãos nostraram varia-

ção de relevo nas diversas partes de sua superfÍcie, e, nes
te caso, o grau de relevo nais frequente em cada grão foi
Levado en conta para

efeito de diagnose de processos atuan-

tes nas amostras de sedimentos

examinados.

altura variáveis delimitadas por fraturas de vários tipos (KníneLey &
BLOCOS. São

saliências de comprimento, largura e

_ 41 _
Donahue, 1968). Foram subdivididos e¡n duas

categorias,

de

acordo con suas dimensões, en glgn_d-g-q. (r2u) e pequenos (<2¡r).
ocorrem, principalnente em grãos provenientes de sedinentos
depositados en condições subaquosas de energia moderada a

alta, em ambientes diversos. Sua origen necânlca é geralnen
te aceita e e¡nbora pareça haver una relação direta entre ta
¡nanho e abundância dos blocos e o nível de energia do rneio,
o ¡nodo de formação dessa textura não foi, ainda, perfeíta
nente estabelecido.
FRATURAS CONCõIDES.

São feições.necânicas

resultantes de coli-

são de grãos arredondados geralmente maiores que

500¡.r,

,

sob

altas velocidades, durante o rolanento e saltação en anbien
te subaquoso e suba6reo. Ocorrem em di¡nensões e abundâncias
variáveis, en grãos de rochas granítícas recentenente inte¡n
perizadas (Krínaley & Doornkanp, 1973 e MaygoT¿s & KnínsLey,
1974). Poden apresentar diferentes aspectos de acordo con
as pressões atuantes quando do atrito entre os grãos, corno,

forna de prato (tensões unifornes), de taça, circulares, etc. Fraturas concóides contán, nuitas vezes, pequenas ¡narcas onduladas, estreitas e alongadas, causadas, provavelnente, por fenômenos de propagação de ondas
acústicas (Kragetakíi" apud MargoLíe & Kt,ínaLey, 1974).
por exemplo,

em

Fraturas concóides obscrvadas em grãos eõ1icas são
tipicamente naiores que as de grãos glaciais e de anbiente

i
i
i
I

I

j
I
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subaquoso, rnedindo at6 600u em diâmetro, em grãos de I 500u.
Ta1 característica permitiria a diferenciação de grãos eóti
cos dos de outros ambientes sedimentares.
Durante este estudo adotei a classificação de KrínsLey
& Mangolis, L974 que subdividiram as

fraturas em

grandeg

(t2u) e pequenas ¡<2u).
marcas semicirculares (menores que 0,5u a 1u) que compõem conjuntos,relativamente,homogêneos nas suas dimensões e espaçamento. Os conjuntos te¡n comprimentos variãveis e são constituídos de pou
cas ou muitas marcas (4 a 22) nas amostras estudadas. EmboTa a dispos ição dos conj untos , se j a , no geral , local.mente
caõtica, mostrando ãs vezes intersecção de seus eixos , o exame de u¡na âtea rnaior permite observar uma certa orientação preferencial dos conjuntos. Hã tamb6m casos de disposição concêntrica. segundo FoLk (lgzs; 1972) e BuLL (rgzz) ,ês
tas feições formar-se-iam em ambiente glaciaL, ou por ação
intemp6rica, química, em anbiente espólico,respectivamente.
Em pesquisa realizada com os grãos de outros locais da Província Costeira do Rio Grande do Sul , Rocha-Campos tt Kz.au*
penhan e Knauspenhar & Roeha-campoa (no pne|o, diagnosticaram para esta feição origern tambõm em condições subaquosas
de energia moderada a alta, não sendo, portanto, a mesna,
por si só, elucidativa de qualquer ambiente sedimentar.
FRATURAS EM cRESctNTE COAXlAIS.

são pequenas
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formadas de
reentrâncias, ligeiramente ou muito arqueadas, que ocorren isoladas ' ou em grupos, sem orientação preferencial, €D geral
FRATURAS EM ARC0

ISOLADAS.Denominei

assim texturas

áreas alisadas da superfície dos grãos. Tem dimensões variáveis atingindo algumas, mais de z}v de comprimento. Asseem

melham-se aos sulcos encurvados

e aos sulcos em crescente (
vide abaixo) , porém os primeiros são nais estreitos e os segundos são limitados por duas fraturas.
sua ocorrência parece estar comumente

associada

a

de fraturas em crescente coaxiais, sulcos retos e encurvados
e indentações em "v". por esse motivo e devido a sua morfolo

gia considerei-as

fbições de origem mecânica, provavelmente,resultantes de irnpacto sobre a superfície dos grãos. A
associação acima sugere, da mesma formar euê as fraturas en
arco seriam caracterÍsticas de anbiente subaquoso, de energia moderada a aLta.
como

fraturas encurvadas, que ocorrem em
grupos de 3 a 7 sobre uma superfície de fratura (conc6ide,em
geral). segundo Kt,insLey & Donahue (lg6g) 6 provável que representem fraturas de percussão.
DEGRAUS El',l ARCO.

suLcOs RETOS E

são pequenas

ENCURVADOS.

são reentrâncias retas ou encurvadas

de

2 a 15u de comprimento m6dio e de I a 5u de largura. são ob
servadas em grãos de areia de praias de energia moderada a al
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ta e raramente em grãos de outros anbientes sedinentaresrsen
do bons indicadores de abrasão subaquosa (KrínsLeg & Donahue
1968; Kninsley & Doonnkamp, 19zg e MangoLis & KrínsLey"Lgz4).

originam-s€, possivelmente, quando a extremidade aguda de
grão em novimento risca a superfície de outro.
constituem-se de duas fraturas
em forma de meia lua ou crescente que ocorrem, trâ
sulc0s

EM cREscENTt.

das vezes, dispersas na superfície dos grãos

fraturas

,

um

ligadas,
maioria
juntamente

coaxiais e outras feições de origem mecânica, o que poderia indicar uma gênese anãloga.
com

em crescente

Krins'Ley & Doonnkanp ( i.gz3) ilustraram feições nuito
semelhantes, por eles denominadas marcas de percussão, acei-

tando, portanto, a hipótese de origen mecânica das texturas.
As evidências disponíveis indicam serem estas feições comuns
en grãos de ambiente subaquoso.
DEGRAUS SEMIPARALELOS.

são pequenas

fraturas de I a 5

de compr!

nento, que se dispõem em grupos semiparalelos, associados,ge
ralmente, a grandes fraturas concóides. No presente caso,for
mam

grupos de 4 a 9 elcmentos. sua origem

foi atribuida ã a-

ção de esforço cizalhante.
CRISTAS MTANDRANTES.

Apresentam-se sob a forma de saliências

me

andrantes, finas e longas, situadas entre os linites de dois

45

bLocos

vizinhos.

segundo KrinsLey & Donahue (196s)resultam

do desgaste de blocos pelo impacto de um grão contra o outro, durante o transporte. A intersecção de fraturas conói

des, ligeiramente curvas, formadas durante a colisão
grãos produz o típico aspecto meandrante.

dos

feições semelhantes tenham sido observadas
em grãos de ambiente subaquoso e glacial,as cristais mean
drantes constituem textura muito característica de grãos
e6ticos.
Embora

PLACAS SALIENTES.

consistem de séries de placas

estreitas

e

paralelas, geralmente orientadas na superfície dos grãos.
Quando não afetadas por corrosão e precipitação , spresentam-se, além de recortadas, irregulares no tamanho. A orientação das placas parece fazer-se ao longo dos planos de
clivagem do quartzo (Kríns|ey & SmaLLey, i"gZ3) e o
seu
ânguLo de disposição varia de acordo com o grau de curvatu
ra da superfície dos grãos. Grãos de quartzo sujeitos a

esforços mecânicos normalrnente exiben esta textura que é
nuito frequente em grãos e6licos de desertos e dunas coste
ir.¡s. KrínsLey & Touey (no pneLo, glgg MangoLís & KninsLey,
L974 ) explicam sua formação através de ondas de choque den
t ro dos grãos acionados por impactos na superfície.
INDENTAçOES EM

"v". list¿rs fcjcões tlas nais

di agnós t i cas

,

-46
tre as mecânicas, correspondem a pequenas depressões , ligei
ramente triangulares, de tamanho variando de 0,1 a 5 u,dis
postas irregularmente sobre a superfÍcie dos grãos.
grandes aumentos mostram bordas irregulares.
Aparecem com frequência sobre grãos de

Sob

areia

de

anbientes subaquosos, nos quais ocorre grande núnero de impactos entre os graõs. suas dinensões e densidades parecem

ser função da energia de colisão e, portanto, do neio de
transporte. Experiências de laboratório (Margolie & Kenneth,
1971.J demonstraran

existir un índice de saturação

máximo

de

7 indentações/v2, acima do qual a abrasão subsequente oblitera as texturas prð-existentås.
Parece provãve1, tamb6mr euê mais de uma indenta

ção possa resultar de um único inpacto entre dois grãos.Nes
te caso as depressões, geralmente, são menores que 0,5u

nuito semelhantes, diferem das in
dentações em "v" pela sua periferia nais regular, superfície
interna relativamente prana e disposição isorientada, no ge
ral fornando grupos, sobre ãreas de at6 mais de 2s00p2, na
superfície de grãos de quartzo. sua forma 6,ligeiramente,a
de un triângulo isóceleso cujo ângulo apical varia de 3ge a
45e e os basais de 65ea 70e, coincidindo, portanto, com os
ângulos medidos entre as faces prismãticas do quartzo, se
MAROAS

TRIANGULARES.

gundo MargoLis

Enbora

( 1g6 S) .

0 seu tananho varia, grandenente, desde nenos de lu
até no náxi¡no de 1 000u . Marcas triangulares de um único con
junto ou de una área restrita da superfÍcie dos grãos podem
ser do nesrno tamanho ou variar em suas dinensões.
A origen das feições, em discussão, através de cor
rosão quínica parece inquestionáve1, a vista das característi
cas descritas.

triangulares ocorrem com frequência ern grâos
que estiveTarn i¡nersos na -agua do mar (KninaLeg 8t Doornkamp
1.973). Poden coexistit con as indentações en "v" e mesno serem mais frequentes que estas en praias de baixa energia. Um
aumento do níve1 de energia do neio produz urn incremento no
núnero das feiçöes necânicas, dininuindo por suâ vez a densidade das rnarcas triangulares (Maz,goLis, 1968).
Marcas

s6ries lineares, sinples ou drptas
de incisões seni-paral-elas, en forna de cunha, cujo comprinen
to pode atingir at6 quase lU Em virtude de sua disposição
orientada e da f o rrna ttiangular e regular das incisões, considerei-as corno decorrentes de corrosão química.
INCISOES CURTAS EM

SÉRIES. São

a forma de depressões dininutas
con aspecto variado, nais cornumente circular e subcircular

MICR0PONTUAçÃO.

Aparecen sob

ou até nesno alongado.

KrinsLeg & Donahue (1968) considerarn a nicropontu

- 48 ação coÍìo tesultante de abrasão de grãos

pelas partículas

finas, durante transporte éolico. Nas anostras estuda
das, a nicropontuação estf conunente associada a
outras

¡nais

texturas cuja origen quínica é mais provável, o que
âdotar a nesna origen para as feições ern foco.
C0RR0SÃ0

QUÍMICA.

¡ne fez

Feições interpretadas como decorrentes

de

corrosão quínica. Corresponden a sulcos de profundidade

e

largura variãveis, dispostos na superfície dos grãos segun
do un padrão anastonosado conplexo, Assernelham-se grandeûen
te a texturas ilusttadas por KrinsTey & Donahue (lS68),obti

artificialnente, en experinentos de laboratõrio. pode¡n
ou não estar associadas a fenonenos de deposição de sí1ica
das,

en condições de diagênese ou intenperisrno. Quando estas se
tornan nais visíveis, preferi descrevê-1as cono texturas è
corrosão/precipitação.
C0RR0SÃ0

E PRECIPITAçÃo.

São nuito

semethantes as a¡rreriores,

porén incluem uma grande variedade de formas derivadas
deposição de

sílica.

De acordo com KrínsLey

8,

da

Dooz'nkamp

(1973),trAtam-se de .feições proeninentes en arnbiente diagenéti

co.

Nessas condições,a

sílica pode seÌ renovida de una por

ção da superfície do grão e precipitada en outra ârea,atra
v6s, por exemplo, de dissolução por pressão,

0s dois fenomenos poden,provavelnente, ocorrer

a1

- 49 'ternadarnente en um nesmo ambiente produzindo

estas feições

cornplexas sobre os grãos. Kuenen & pev,dok (1962) referira¡n-

se a uma situação si¡nilar que ocorreria en anbiente de de_
sertos, atrav6s de variações diurnas e noturnas de condições
de pH.

são feições de for¡na

irregular ou
georn6trica for¡nadas pero crescinento secundário cle sÍ1ica

SOBRECRESCIMENTO

CRISTALINO.

sobre a superfÍcie do grão, No segundo caso, incluen for¡nas
que obedecem padrões prisnáticos retangulares com ângulos
e¡n

torno de 90c,coincidindo assim con ângulos nedidos na fa

ce ronbo6drica do quartzo (Maz,goLis, j.g6B).
A origern dessa textura 6, portanto, química, sendo
conrrln en grãos subnetidos a diagênese.

forna varia grandene.nte , oc o rrendo con
frequência agrupadas constituindo figuras ern roseta. Cono
o prõprio norne já especifica, ttata-se de feição originada
DEPOSIT0S DE

SfLICA. Sua

da deposição de

sílica sobre a superfície do grão.

SUPERFÍCIE DESGASTADA.

As áreas ar-isadas dos grãos oxaninados

exiben, conunente, uma textura fina, sob a forna de rugosidade extensiva, a qual se associarn "crostas" de forna e tananho diversos, decorrentes da deposição secundária ¿le sí1i
ca. Tratâ-se, pois, ao rneu ver de feição de origem quínica
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envolvendo corrosão e deposição de sí1ica secundária.
KninsLey & Donahue (196s),estp.z) ilustran textuîa nuitr se
nelhante que ocorre sobre grãos de quartzo de terraços marinhos, associados a marcas triangulares isorientadas interpretando-as colno resultante de diagênese. 0 mesmo poderia ser o caso das anostras da Província costeira do Rio
Grande do Sul.

5.
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CONDICIONAMENTO GEOLOGICO

A ãrea abrangida pelo presente estudo corresponde
a uma faixa transversal à parte norte da província costeira
do Rio Grande do sul (víLlwoek, j.g?z) constituindo-se de
pacote de sedimentos, predoninantemente arenosos, incon
solidados, cuja idade varia de pleistocênica a holocênica
um

(Fig. r). Trata-se de uma região de topografia essencialmen
te p1ana, cujas altitudes variam desde o nÍvel do mar, a
leste, at6 o rnáximo de 16 j metros , a oeste.
Do ponto de

vista geomorfológico, a área estudada
abrange os dois compartimentos principais da provÍncia costeira, isto ó, as Terras Altas de porto Alegre e viamão, a
oeste, e a Planície Arenosa Litorânea, a leste. 0s dois com
partimentos estão separados por una antiga escar.pa de 1inha de falha, desenvolvida ao longo de fraturas antigas. A
morfologia da PlanÍcie Arenosa Litorânea, por sua vez, é ti
picamente terraceada, subdividida em três subunidades, a sa
ber, a nargem lagunar, barreira e nargem oceânica
(ViLLwoek" lgZZ).

0 entendimento da sucessão estratigrãfica ceno zói.
ca da Província costeira gaúcha tem sofrido sucessivas modificações, desde a proposição pioneira <le DeLaney ( j.g6s).

-s2-

'

Na presente pesquisa,

preferi adotar o ponto
de
vista sintetizado por ZeTtz,er (1g26) com base em contribui
.SoLiani Juniot,
ções de Jost (19?l)" Jost et a1. (1921),
(1973)" SoLianí Junior & Jost (1g26, aþvd Zeltzey,
1g76 )
e GodoLphin (1926, apud zeltzer" 19Z6), que parece rnelhor

se coadunar com a histõria sedimentar da provÍncia Costei_
TA.

De acordo com

o citado

a sequência exani_
nada abrangeria as três formações (Chuí, Itapoã e
Quinta)
em que se subdivide o Grupo paros (Delaney
" 1965), as duas
primeiras de idade neopleistocênica e a ú1tina, holocênica.
esquema,

é aqui utilizado para um conjunto de de
p6sitos de areias quartzosas, siltes e argilas
transgres
sivas-regressivas, incluindo depósitos litorâneos, interdi_
gitados, lateralmente, con sedimentos lagunares (ZeLtzet,,
FORMAÇÃO

CHUI. O nome

1.976). A essas cluas

fácies principais corresponden, respec_
tivamente, os dois menbros en que a unidade se subdivide
,
ì,lembro

Tain e ldenbro Santa Vit6ri.a.

Menbro Taim. Designa os depósitos

litorâneos da

Fornação

ChuÍ, constj.tuídos de areias nédias a finas,quartzosas, com
pouco silte e argila (DeLaney, 1965; Jost, 1.921; ViLLuock,
1972; SoLiani Juníon, 1SZ3 e ZeLtzer, IgZ6). Apresenta_se,
normalmente, recoberto por cordões de

fossilizadas,

acompanhadas

dunas longitudinais
de ernplas áreas de aspersão

eõ1
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ica.

santa Vitõria. o nome foi proposto por soLíani Juníon
(L973) e redefinido por soLiani Juníon & Jost (j.gz6, apud
zeLtzer, 19?6). corresponde ã fác'ies lagunar da
Formação
Membro

chuÍ constituícla de siltes e argilas esverdeadas. Interdigi
ta-se com as areias do Membro Taim, evidenciando assim, deposição penecontemporânea ( ZeLtzer,

1gZ6 )

.

A esta Lrniclacle (DeLaney, Lg6sl correspondem
depósitos de areias qlrartzosas de granulação fina a máFORMAÇÃO

ITAPOÃ.

dia, ãs quai s Jost ( 1gz1 ) atribuiu uma origem principal
mente eó1ica. suas relações cle contato com os depósi
tos da Formação chuí indi.cam ¡renecontemporaneidade parcial (Jost, 197j., zeLtzer, 1gz6 ) , sendo consideradas, no
gera1, como estratigraficamente mais jovens que aquela.
os sedimentos inconsolidados praiais, lagu
nares e e6licos do litoral
gaúcho foram incorporados
na Formação Quinta por GodoLphín ( 1g26, apud zeLtzer,,1.gz6 ).
FORMAçÃO QUINTA.

correspondem, litologicanente, a areias finas com siltes

e

argilas subsidiárias, provavelmente retrabalhadas das forma
ções precedentes.

A Figura 10 resume a classificação e nomenc 1 atura
estratigrãfica das t¡nidades ocorrentes na ârea de estudo. A
posição estratigráfica das amostras util ízadas na presente

pesquisa estão
gem abrangeu

todas

as

presente reconhecidas
do Rio Grande do Sul.
t l{^

Verifica-se que a
un i dade s I i toes trat igráficas
na parte norte da Província

também narcadas
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Fig.10
C1 as s i fi cação e nomenclatura estratigráfica do
Cenozõico da parte norte da Província Costeira

do Rio Grande do Sul (seg . ZeLtzer, 7976) .
De acordo com vilLwock

(i.gzz), a parte norte

da

Província costeira do Rio Grande clo sul compõe-se de uma su
cessão de quatro sistemas de barreiras que formam a Barrei
ra Múltip1 a da Lagoa dos patos, ctrj a origen relacionar-se-

ia

T

oscilações eustãticas ocorridas no intervalo neopLeistoceno-holoceno (soLianí Juní.or" lgzs; zeltzen, 19?6) .
com

com base em dados de

dimentológicos

, Joet

geologia de superf Ície e

se

) sugeri.u que a deposição da Formação chuí corresponderia, pelo menos em parte,
a uma
( 1gzr.

¡X
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sequência transgressiva-regressiva contendo ovidências de
sedimentação em condições marinhas rasas e de praias, pouco
espessa (cerca de 50 metros), e lateralmente descontínua.Du
rante o epis6dio transgressivo ter-se-ia depositado.a parte basal da Formação chuí, enquanto que a sua parte supe
rior equivaleria ã deposição na fase regressiva, durante a
qual formou-se, também, a Formação Itapoã. Esta representaria corclões de paleodunas associadas ao recuo do mar,
quantlo teria ocorrido o retrabalhamento das unidades mais
irnt igas, sob regime eó1ico, costeiro . Jost ( lgzl ) apresenta
evidôncias para um comportamento cíc1ico da história trans
gressiva-regressiva, a qual incluiu oscilações do nível do
nar, de menor porte, isto é, a cada segmenùo da
histõria
regressiva ou transgressiva corresponderiam períodos de estabilidade temporária, seguiclos, respectivamente, de regres
sões ou transgressões curtas.

As variações eustáticas que se seguiram durante
Holoceno parecem ter sido menos expressivas,

durante

o

as

quais depositaram-se os sedimento.ç da Formação Quinta,em
ambiente praial, lagunar e e61ico (soLíaní Juníon,
Lgz3;
GodoLphín, 197 6, apud ZeLtzen, 1gZ6 ) .
A Figura 11 abaixo, r€sune os conceitos, acima
expostos,referentes ã evolução sedimentar da ârea estudada,
em relação ãs flutuações do nível do mar, deduzið.as a par-
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tir de dados geológicos

FORMAçAO

MEMBRO

osctLAÇõES EuSTdTtC A s
REGRESSÃO

TRANSGRESS.
N

QUINTA

(
)

ITAPOA

SANTA

VITOR!A

CHUI

TAIM

Fig.

11

Evolgção,sedimentar da -área estudada, êrl reraçáo âs flutuações do níve1 do mar, déduziãai-a
partir
de dados geológicos.(Seg.
JgTt).

Í"rt

posteriornente;, (caps. 6 e 7),os estu
dos de feições texturais sobre grãos de quartzo de amostras
Como veremos

examinadas das formações da ProvÍncia

Costeira, levando-se

em

con-

-57
ta a sucessão de eventos deduzidos, e a posição geográfica
e estratigráfica, 6 inteiramente consistente com a história
geológica geral acima exposta, oferecendo, ainda,evidências
adicionais em favor do caráter oscilatório da linha
de
praia, durante o intervalo de tempo pela sequência analisada.

:58DIISCRIçÃO DAS A},ÍOSTRAS

I. os grãos de quartzo da amostra exibem um conjrnto
de feições necânicas características de ambiente subaquoso

AMOSTRA

de energia moderada a alta, associadas a outras de natureza

quimica, indicativas de ação diagenética e/ou intemp6rica.
a.

os blocos grandes e os pequenos Tepresentam as fei
ções mecânicas nais frequentes nos grãos, seguidas de fratu
ras concõides e sulcos encurvados. Dentre as feições presen
tes têm-se: fraturas em arco, sulcos retos, placas salientes

e indentações em "v". os degraus em aïco, degraus semiparalelos e fraturas em crescente coaxiais são feições raras
nestes grãos.
Quanto ãs feições químicas, a micropontuação

e

as

texturas produzidas por corrosão ocorrem em todos os grãos,
acarretando a destruição parcial ou total de suas feições
mecânicas primárias. As demais texturas quínicas, tais como
sobrecrescimento

cristalino, dep6sitos de sí1ica, superfíci

es "desgastadas" e marcas triangulares isorientadas são pou
co comuns.
Para os grãos desta amostra proponho a seguinte se
quência de eventos: a) formação de feições mecânicas, prova

velnente, eÍr ambiente subaquoso de energia moderada a alta;

TABELA

N9

AT{CSTRA N9

1

Flr@ES

R

I
P

Contorno ansular
Contorno subansular
Contorno subarredondado
Contorno arredondado
Contorno bem arredondado
Relêvo alto

7. Relêvo médio
8. Re1êvo baixo

3

concóides grandes
concóides

zH
(<

(J

Fraturas em crescentc coaxiais
Fraturas em arco isoladas

H

Depraus em arco

16. Sulcos retos
17. Sulcos encurvados
18. Sulcos em crescente
19. Degraus semiparalelo!
20. Cristas meandrantes
2L. Placas salientes
22. Indentações em "v"
23

24. Incisões curtas ern s6ries
25. Micronontuacão
26. Corrosão química (sulcos irregu-

lares anastomosados

ZZr_ce¡¡9tg9_€_pl9g ip i t aç ão
28. Sobrecrescinento cristalino (não

l:mallgg)-_

29. Sobrecrescimento cristalino (padreg--p!-9reÉ.o
Ssitos de sílica
rf í c i e __degg qslÞegq'l
R- raras (.25e")
P_ presentes (25 a 50%)
C- conuns (50 a 75%)
F- frequentes (>75%)

-60a presença de fraturas concóides grandes poderia sugerir a
existência de una fase de ação e61ica, porérn, o seu pequeno
núnero não petmite uma diagnose segura; b) deposição de sí-

lica e corrosão química en etapas distintas, não sendo possíve1. distinguir qual delas teria ocorrido primeiro,

II

A raridade de blocos grandes ó uma caraçterística notável , nos grãos desta anostra. Os blocos pequenos, em
bora em naior núnero, estão presentes em menos de 50% dos
AMOSTRA

gfãos, assim cono sulcos retos, placas salientes e indentações ern "v". Ainda, entre as feições raras estão as fraturas
conc6ides, fraturas em arco e os sulcos em cresçente. Dentre as feições ¡necânicas, os sulcos encurvados são as mais
comuns nos grãos.

Con relação às

feições quínicas, a mlcrol¡ontuação

e os depósitos de síIica são as mais frequentes, seguidas
pelas superfÍcies "desgastadas", nuito comuns. As texturas
nais raras são as marcas triangulares isorientadas e o sobrecrescimento cristalino. Feições produzidas pelos efeitos
de corrosão química são observadas em 50å dos grãos.
É provávet que estes grãos tenhan

estêdo sujeitos

a ação dos seguintes processos geol69icos,durante sua hist6
ria deposicional: a) ação ¡necânica e¡n anl¡iente subaquoso de
e.nergia moderada, ou at6 nesmo, a1ta, evidenciada pela pre-

-61TABELA

N9

AN,IOSTRA

2

RP

FEIçÕES

1. Contorno anpular
2. Contorno subangular
3. Contorno subarredondado

4. Contorno arredondado
5. Contorno bem arredondado
6. Relêvo alto
7. Relêvo m6dio

XXXX

B. Relêvo baixo

XXXX

9. Blocos

XX

90%

t6

10. Blocos pequenos
ú
11. Fraturas concóides grandes
H
,4
12. Fraturas conc6ides pequenas
(J
E
13. Fraturas em crescente coaxiais
14. Fraturas en arco isoladas
15. Degraus em arco
16. Sulcos retos
17. Sulcos encurvados
18. Sulcos em crescente
19. Degraus semiparalelos
20. Cristas meandrantes
2I. Placas salientes
22. Indentações em "v"
23, Marcas triangulares isorientadas
24. Incisões curtas em séries
25. Micropontuaçao
26. Corrosão quÍmica (sulcos inegu-

É
Þ
g

anastomosados)

27. Corrosão e precipitação
28. Sobrecrescimento cristalino (não
prisnático)
29. Sobrecrescimento cristalino (padrão prisnrático)
30. Depósitos de sí1ica
31. Superfície "dessastada"
ft=
Ç=

raras

(<25e")

comuns (50

a

75%)

F

1õ

crandes

lares

C

3i

tt

2
U

N9 I I

YYYY

YYY

Y

YYYY

YYVY

YYXX

YY
XX

XX
XY

XXXX

xxxx

XXXX

XXXX

XXXX

XX

xYxx

XXXX

YXYY

XYYY

XXXX

xxxx

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXYY

xxxx
xxxx

xxxx

YY

XX

XX XX

XXXX

YYYY

YXYX

P- presentes (25 a 50%)
F- frequentes (>75%)

-62sença de sulcos retos, encurvados e indentações ern "v". De
forma idêntica a anosLra l, há algumas evidências de una fa

se eólica, porém do

mesmo nodo

não totalnente rJenonstráveis;

b) ação química relativamente intensa, que teria provocado
a destruição das feições mecânicas, que aparecem em número
reduzido.

AMOSTRA

te,

III. os grãos

examinados nesta amostra exibem,claramen

uma grande extensão dos

efeitos de corrosão quíniica.

Hã

destruição generarizada das feições necânicas pré-existentes. Restamn dentre estas últimas, poucos blocos,algumas
uma

fraturas concõides, ou mesmo em arco, raríssimos sulcos re
tos e encurvados e cristas rneandrantes. As placas salientes
e as indentações em "v", tambén, quase não são observadas.
os depósitos de sí1ica são, facilmente, notados sobre fratu
ras conc6ides e os efeitos de corrosão química, cono jã nen
cionado anteriormente, são bastante extensos.

0 acima exposto permite deduzir a seguinte sequência de condições geológicas que afetaran os grãos examinados: a) ação de processos capazes cle imprimir as feições in
terpretadas cono de origem mecânica, não havendo elementos
suficientes para elucidar se,em ambiente e6lico ou subaquoso; b) ação diagenética que condicionou a deposição de síri
ca; c) ação química, através de corrosão, levando ã destrui

-6 3TABELA

N9

3

ANNSTRA N9
R

FErÇÕES

III
P

1. Contorno
ular
2. Contorno subansular
3. Contorno subarredondado
4. Contorno arredondado
5. Contorno bem arredondado
6. Relêvo alto
7. Relêvo médio
8. Relêvo baixo
9. Blocos srandes

t0. Blocos pqquenos _
I1. Fraturas concóides srandcs
12. F t a!glë_ s g n. !i4e s__pgggglet
13. Fraturas em crescente coaxiais
14. Fraturas em arco isoladas
ratls cm arco
Sulcos retos
Sulcos encurvados
Sulcos em crescente
raus scminaralelos
Cristas mcandrantes
Placas salientes
Indentacões em "v"
Marcas triansulares _]lsLlgÉedas
Incisõcs curtas em serres
Micropontuação

Corrosão química (sulcos irregu-

lares

anastomosados

27. Corrosão e precipitacão
28. Sobrecrescimento cristalino
ri smãtico
?o

(não

Sobrecrcscimcnto cristalino (padrão prismático

isitos

de sílica
3l_. Superfície "dcsgastada']
30.

R= raras (.25e")
C= comuns (50 a 75%)

XXXX
P_

fì=

presentes (25 a 50%)
frequentes (>75%)

F

_6 4_

ção das feições rnecânicas p16-existentes; não há ele¡nentos
para esclarecer qual dos dois processos teria ocotrido pri-

neiro.

IV. Dentre as feições ¡necânicas identificadas nos
grãos dessa arnostra nota-se un nítido predonínio das fraturas concóides grandes sobre as denais textutas. Blocos e
fraturas concóides pequenas, degraus en arco, sulcos Tetos
e encurvados estão presentes en 25 a 509 dos grãos. As fra
turas en arco isoladas, os sulcos en crescente, os degraus
seniparalelos, as indentações en "v" e as cristas rneandrantes são feições raras nestes grãos.
AMOSTRA

relação ãs texturas de origen quínica, destaca¡n
-se a ¡nicropontuação, os depósitos de sílica e as superfíci
es "desgastadas", cono nais frequentes. As feições produzi
das por corrosão quínica estão presentes en alguns grãos,po
rõn de rnaneira nuito dispersa. As texturas de sobrecresciEm

nento cristalino são também raras.
A disposição e distribuição das feições texturais
nos grãos levou-me a diagnosticar para os mesrnos a sequên

cia de eventos geol6gicos que se segue: a) ação ¡necânica de
anbiente de alta energia, possivelnente e6lico; ftaturas con
c6ides grandes são raras en grãos de quartzo de arnbiente sub
aquoso de alta energia, nos quais ocorre, nornalnente, una

TABEI.A

N9

4

FEIçOES

1. Contorno ansular
2. Contorno subansular

3. Contorno subarredondado
+. Conto."o'rrr"Uo"¿o¿o
5. Contorno bem arredondado
ó. Re1êvo alto
7. Relêvo rn6dio
8. Relêvo baixo
9. Blocos srandes
11. Fraturas concóides srandes
LZ . Fraturas conçói4gs_-pegUglq:
13. Fraturas em crescente coaxiais
14. Fraturas em arco isoladas
15. Desraus em arco

ló.

Sulcos retos
17, Sulcos encurvados
18. Sulcos em crescente
19. Degraus semiparalelos

20. Cristas meandrantes
Placas salientes
23. Marcas triangglgres isorientadas
24. Incisões curtas em s6ries
25. Micropontuação
26. Corrosão química (sulcos irregu-

lares anastomosados

27. Corrosão e-plgçÞlleEqq_
28. Sobrecrescimento cristalino (não
rismático
29. Sobrecrescimento cristalino
_dræ_-pftgrg!!c!)
30. Deo6sitos de sílica

fície
ft=
f,=

"despastada"

raras

P- presentes (25

(<25eo)

conuns (50

a

75%)

p=

frequentes

a

50%)

(>75%)

-66

-

maior frequência de sulcos retos e encuvados, associados
a una naior densidade de indentações em "v". A ação eólica
poderia explicar a ausência quase total de blocos sobre os

b) condições diagenéticas que permiti
ram a deposição de sílica e o sobrecrescinento orientados
cristalogrãficamente; e/ou c) fase intenpérica na qual a
ação química, evidenci ada pela micropontuação, teria . destruido as feições pré-existentes.
grãos desta amostra;

aqui um conjunto bastante expressivo de
feições necânicas, acompanhadas de feições de origem quíni

AM0STRA

V, Ocorre

ca.

As feições mecânicas mais conuns sobre os grãos,
são as fraturas concóides e as em arco, estando entre as

nais frequentes, as indentações eìn "v". Em apenas 50å dos
grãos foran identificados blocos grandes e pequenos,sulcos
retos e encurvados e as placas salientes. As denais feições
mecânicas existentes são de ocorrência rara.

químicas, a
nais abundante em todos os grãos. Os efeitos de corrosão
quínica e os depósitos de sílica são bastante comuns. DisA nicropontuação é dentre as feições

tinguen-se ainda, marcas triangulares isorientadas e super
fícies "desgastadas". As texturas nais raras são as deriva
das de fenômenos de sobrecrescirnento

cristalino.

I

i

-67TABELA N9

AMOSTRA NE Y

5
FE

4.
5.
6.
7.

RP

I çÕES

F

Contorno arredondado
Contoino bem arredondado
Relêvo alto
Relôvo médio

10. Blocos Deauenos
-t
(-.,
11, Fraturas concóides srandes
H
z
r< 12. Fraturas concóides
U
l^

trl

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Fraturas ern arco isoladas
Desraus

em

Sul-cos retos

Sulcos encurvados
Sulcos em cl.e scente
Desraus semioaralelos

Cristas neandrântes
Placas salientes

23. Marcas tri

2ó. Corrosão química (sulcos irregu-

lares

anastomosados

27. Corrosão e nrecinit
28. Sobrecrescirnento cristalino (não
Sobrecres cimento cristalino (pa____4æS_-Cr'.:!é!ic

r)____

ósitos de sílica

fície

"desgastada'l

R= raras (<25%)
C= comuns (50 a 75%)

P= presentes (25

F= :frequentes

a

50%)
(> 75%)

l
l
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0

exame das

texturas sugere a sua fornação atrav6s

da seguinte sequência de processos: a) ação rnecânica en arn
biente de alta energia, possivelmente subaéreo (e61ico),evi
denciado pela presença de grande fraturas concóides; b) re
corrôncia de fase de ação mecânica atestada pelas fraturas
en crescente coaxiais, sulcos retos e encurvados inplanta-

anterior, porém em anbiente
subaquoso, de energia noderada a alta; c)
posteriornente,
ocorre rarn fenônenos de corrosão química e deposição de silica, não tendo, ainda, sido encontradas situações conclusivas
dos sobre as texturas da fase

sobre a sua orden de aparecimento.

AM0STRA

VI. Conforne

já

Campos @ Rochq.-Cqmpos

haviam notado Kz'auspenhaz,
& Krauspenhaz, (no

&

Rocha-

prelo), cerca de 50%

dos grãos examinados dessa amostra exibern uma associação ca

racterÍstica de feições de origen necânica,
Dentre essas, destacam-se nunerosos conjuntos coa-

xiais de fraturas semicirculares, ãs quais se associam, ain
da, com naior frequência, fraturas em arco isolados, sulcos
retos, indentações em 'rv'r, sulcos encurvados e fraturas con
cóides.

As fraturas coaxiais foran, anteriornente,interpre
tadas por (FoLk (19?5;1977) no geral, como privativas de
gÌãos de granada trabalhados em anbiente glacial e por BvLL
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(1.977), cono decorrentes de processos intenpéricos espéli-

cos. Com base em observações feitas em grãos da presente amostra, Rocha-Campos & Kz.auspenhay e Krauspenhar & RoehaCampos (no preLol optaram por uma interpretação mecânica da
origen das duas feições mencionadas, que não seriam tarnbérn
restritas a qualquer ambiente sedimentar. os dados derivados
da observação de grãos adicionais da mesma amostra vieram a
confirmar essa opinião.
Notou-se, além disso, a ocorrência mais frequente
de narcas triangulares isorientadas, micropontuação, corrosão química e mais rara de incisões curtas, sobrecrescimen-

to cristalino e superfícies "desgastadas", todas texturas de
origem química, que se sobrepõen às de origem mecânica. As
feições de origem química parecem corresponder, contudo, a
duas ou trôs fases distintas de ação química.
A sequência multicíclica

reconstituida abrangeria:
a) fase de ação mecânica em ambiente subaquoso de energia
moderada e alta; b) a possibilidade de ação eótica preceden
tê, concomitante ou sucessiva, evidenciada pela ocorrência
comun e rara, respectivamente, de grandes fraturas conc6ides
e cristas meandrantes; c) fase diagenética posterior, diagnosticada pelo sobrecrescimento cristalino e corrosão quími
ca orientados cristalográficamente; d) deposição de sílica
e/ou ação intempórica (corrosão) propiciando a destruição das

TABELA

N9

6

AT,IOSTRA N9

FEIÇÕES

R

VI
P

Contorno ansular
Contorno subansular

3. Contorno subarredondado
4. Contorno arredondado
5. Contorno bem arredondado
6. Relêvo alto
7. Relêvo nrédio

8.

9. Blocoq
rn

ú
l-t

z
(<
CJ

g¡
¿-

Blocos

11. Fraturas concóides Ægnqgg
12. Fraturas conc6ides pequenas
13. Fraturas en crescente coaxiais
14. Fraturas em arco isoladas
15. Degraus_em arco
16. Sulcos retos
L7. Sulcos encurvados
18. Sulcos em crescente
19. Degraus semiparalelos
20. Cristas mcandrantes
2L. Placas salientes
22. Indentaçõg:_ggr_{
23. Marcas trianqulares isoricntadas
24. Incisões curtas em séries
25. Micropontuacao
2ó. Corrosão química (sulcos irregulares anastomosados
?_2. Corrosao .e precipit@
28. Sobrecrescinento cristalino (não

Þfismátiço) ----

29. Sobrecrescimento cristalino (padrão nrismático
ísitos de sílica

rfície

"desgastada"

R= raras (<25e")
C= comuns (50 a

P- presentes (25
75%)

F_

frequentes

a

50%)

(>75%)
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{eições anteriores.
AM0srRA

vII. 0s grãos examinados nesta anostra

apresentam

feições necânicas associadas a feições químicas. As prirneiras encontran-se ben representadas pela significativa fre_
quência das fraturas en arco isoladas e das indentações en
"v". As fraturas concóides pequenas são feições comuns nestes grãos. Dentre as feições presentes tem-se: blocos pequenos, fraturas e¡n crescente coaxiais, sulcos retos, sulcos em crescente, placas salientes, fraturas concóides gra!
des e sulcos encurvados. As feições mecânicas mais raras são
os blocos grandes, degraus en atco e degraus seniparalelos.
Mais uma vez, a micropontuação representa a feição
quínica mais frequente. A seguir ocorre¡n as marcas triangu-

lares isorientadas, corrosão quÍnica e as superfícies "desgastadas". Dentre as feições ¡nais raras tern-se as incisões
curtas em s6rie, depósitos de sÍlica e fenônenos de sobrecrescimento, orientado cristal0graficamente.

A sequência de eventos geológicos exposta a seguir
parece-ne a mais lõgica para os grãos desta anostra: a) ação eólica evidenciada, principalnente, pelo sugestivo nú-

fraturas concóides pequenas, associadas a fraturas
concóides grandes, con feições de conprovada origen suba-

mero de
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TABELA N9 7
F

FEIÇÕES

')

Contorno anqular
Contorno subanqular
Contorno subarredondado

4.

a"ra*.;t*d"td"d"

t

5. Contorno bcm arredondado

6. Relêvo alto
7. Relêvo nr6dio
8. Relêvo baixo

10._B]sçgr peque.os
11. Fraturas concóides srandes
12. Fraturas concóides pequenas
i3. Fr"t"trr .r"r."nae coaxiais
"n
i4. Ft"a"r"r "t arco isoladas
15. Desrarls em arco
16. Sulcos retos
17. Sulcos encurvados
18. Sulcos em crescente
19. Desraus semiparalelos

20. Cristas meandrantes
2I. Placas salientes
22. Indentacões em "v"

z!r_t'largeg-!I@
24. Incisões curtas em séries
25. Micropo4tu?ção
26. Corrosão química (sulcos irregu

lares

anastomosados

27. Corrosão e precipitacão
28. Sobrecrescimento cristalino(nao
rsnìat1co

29. Sobrecrescimento cristalino (padrão prisnático
30.
5sitos de sílica

erfície
R=

raras

"desgastada"
p=

(< 25%)

C- comuns (50 a

75%)

presentes (25 a

F- frequentes

50%)
(> 75%)

-.
quosa supeÌpondo-se;

b)

73

ação necânica subaquosa, ern anbi_

ente de energia noderada a alta, diagnosticada pela frequên
cia elevada de fraturas ern arco isoladas e indentações en
"v"l c) ação quÍnica diagenética, estaber-ecida através dos
depõsitos de sílica e feições de sobrecrescinento cristali_
no e/ou d) ação quínica intenpérica, evidenciada pelas fei
ções de corrosão quínica e nicropontuação.

VIII. A característica mais notável dos grãos exani
nados 6 a extÌena abundância das fraturas en crescente coa_
xiais, associadas a sulcos retos, fraturas en arco isoladas
e, en menor quantidade, sulcos encurvados e indentações ern
"v". A frequência das três prineiras texturas não encontra
AMOSTRA

paralelo

das denais amostras. Os blocos grandes
e pequenos, fraturas concóides e placas salientes ta¡nbén
estão presentes. Apenas os degraus em arco e os seniparale
ern nenhurna

los são feições

¡necânicas raras.

Micropontuação, corrosão química e dep6sitos de
sí1ica apaïecen en 50 a 90% dos grãos, poucas narcas trian

gulares isorientadas fora¡n observadas, assin cono as
turas de sobrecrescinento cristalino.

tex_

t para os grãos desta anostra, a sequência
de eyentos exposta a seguir: a) exposição a anbiente subaquoso, de energia rnoderada a a1-ta, indicado pela ocorrên_
Deduzi

TABEIA N9 8

AMOSTRA

VIII

RPC

FEIÇÕES

1. Contorno

N9

F

a

Contorno subansular
Contorno subanedondado
Contorno arredondado
Contorno bem arredondado
Relêvo alto
Re1ôvo m6dio
Re1êvo baixo

9. Blocos grandes
I 0,__Þ l9ço

s__p9q99!99_

1_L_Ifg!u{Ë conc6ides grandes
12. Fraturas concóides
13. Fraturas em crescente coaxiais
14. Fraturas em arco isoladas
15. Deeraus em arco
16. Sulcos retos
17. Sulcos encurvados
18. Sulcos em crescente
19. Degraus semipafgle_lq¡
20. Cristas rncandrantes
2L. PLacas salientes
22. Indentacões em "v"
23. lvlarcas triangulares isorientadas
24. Incisões curtas em séries
25. MicrgpontuaEõo_
2ó. Corrosão quírnica (sulcos irregulares anastomosados
Corrosão e precipitacão
Sobrecrescfunento

cristalino (não

rulta!içe)
cristalino
4reeÆlnqÉc!)
ósitos de sÍlica

Sobrecresc irnento

fície

(pa-

"4ss_gpsl44g'j

R= raras (<25e")
C= comuns (50 a

P= presentes (25
75%)

a

50%)

F= frequentes (>75%)
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- 75 cia de conjuntos de fraturas en crescente coaxiais, fratuÍas en arco, sulcos retos e indentações en "v"; b) condi_
ções anbientais que pernitiram deposições de sÍlica e fenô_
rnenos de corrosão quínica, sem que se consiga determinar
qual teria sido a fase preliminar.
IX. Fraturas en crescente coaxiais, fraturas ern ar_
co isoladas, sulcos retos e indentações en "v" são as fei_
AM0STRA

ções rnecânicas nais conuns nos grãos desta anostra. por sua
vez, blocos pequenos, fraturas conc6ides grandes , sulcos
encurvados, placas salientes ta¡nbé¡n estão presentes , porén
en nenor nú¡nero. Blocos grandes,

fraturas concóides peque_
nas, degraus en arco, cristas neandrantes, são feições nais
raTas.

Dentre as feições texturais de origem quínica, a
nicropontuaçã,o é a única feição conun a todos os grãos des
ta anostra. os depósitos de sí1ica, superfícies de corrosão

e precipitação são conuns en nenos que 74% dos grãos. As
superfÍcies "desgastadas" e feições de corrosão quínica es_
tão apenas presentes . Jâ, as narcas triangulares isorientadas e os padrões de sobrecrescimento cristalino são ¡nais
Taros.

0s grãos da a¡nostra e¡n estudo estiveran, provavel_
nente, sujeitos aos seguintes eventos geolõgicos: a) ação

TABEI.,A

N9

9

AI\4OSTRA

76

Ne I X

FEIÇOES

1. Contorno angular
2. Contorno subangular
3. Contorno subarredondado
4. Contorno arredondado
5. Contorno bem arredondado
6. Re1ôvo alto
7. Relêvo m6dio
8. Relêvo baixo

9.

89o

84eo
4eo

Y

Blocos srandes
Blocos Deouenos
Fraturas concóides grandes
Fraturas concóides pequenas
Fraturas em crescente coaxiais
Fraturas em ¿¡çs isolaclas

10.
11.
3
H
z
(< 12.
CJ
H 13.
14.
15. Desraus em arco
16. Sulcos retos
17. Sulcos encurvados
18. Sulcos em crescente
19. Desraus semioaralelos
20. Cristas meandrantes
2I. PLacas salientes
22. Indentacões em I'vrr
23. Matcas triansulares isorientadas
24. Incisões curtas em séries
25. Micropontuação
26. Corrosão quÍmica (sulcos irregu<n
tn

ú
ti
,E

o

lares anastomosados)

27. Corrosão e precipitação
?.8. Sobrecrescimento

prismático)

cristalino

YY

YYYY

YYYY

YYVY

XXYY

xxxx
xxxx

XXXY
XXXX

XXXX
XXXX

XXXX

XXXX

XYXX

Y

XXX

XXXY

XXXX

xxxx

XXYY

YYYY

YYYY

XX

XX

YYYY

Y

YYYY

YYVY

YYYY

YYYY

YVYY

YYYY

YYYY

YYYV

YYYY

vvvY

YYYY

YYYY

YYYX

YYYY

VYVY

X

YYY

VYYY

(não
YY

29. Sobrecrescimento cristalino (padrão prismático)
30. Depósitos de sílica
31. Superfície "despastada"
R- raras (<25e")
C- comuns (50 a 75%)

YYYY

XY

YYY

P= prescntes (2s a 50%)
F= frequentes (>7 5e")

YVVV

--

..

**ì
l
i
1

- 77 alta energia, provavelmente en ambiente eótico, evidenciada pela presença de fráturas concóides grandes; b) posterior ação necânica em a¡nbiente subaquoso atestado pela densidade de sulcos retos e encurvados, indenta
ções em "v" e fraturas em crescente coaxiais; c) ação diagenética e/ou intenpérica diagnosticada pela presença de
depósitos de sí1ica, sobrecrescimento cristalino, corrosão
necânica de

química e nicropontuação.

feições mecânicas desta amostra são, no geral,
raras e poucos nítidas. As feições quÍmicas, por sua vez,
são frequentes e exibem grande urifonnirlade de aspecto, suAM0STRA

X. Ad

gerindo igualdade de condições ambientais.

relação ãs feições de origem quínica, a micropontuação, os dep6sitos de sÍlica e os fenô¡nenos de corrosão e precipitação atingem nais de gOe" dos gtaõs. As rnarEm

cas triangulares isorientadas aparecem ern 40% dos grãos,
guidas das texturas de sobrecrescimento cristalino.

se

A sequência de eventos geolõgicos, a que foran sub
metidos os grãos desta amostra, parece ser a abaixo descri-

ta: a) fase de ação necânica, altamente energética, provavelmente subaérea (e61ica), com a formação de feições ne
cânicas (fraturas conc6ides grandes); b) nova fase de ação
necânica, possivelmente em anbiente subacluoso ( evirlen

TABELA

N9

78

10
FEIçÕES

F

Contorno
2. Contorno

3. Contorno
4. Contorno

subarredondado

arredondado

Contorno bem arredondado
Relêvo alto
Relêvo m6dio

Relêvo baixo

lfglUfeS_conc6ides g fan{çrs
F.ratgras concói4es p_equenas
Fraturas enì crescente coaxiais
Fraturas em arco isoladas
raus en arco
Sulcos retos
Sulcos encurvados
Sulcos em crescente
raus semiparalelos

Cristas meandrantes
2I. Placas salientes
22. Indentacões em "v"
rcas trianqulares isorientadas
Incisões curtas em s6ries
Corrosão quúnica (sulcos irregu-

lares

anastomosados

27. Corrosão e precipitacão
28. Sobrecrescimento cristalino
prismático)

(não

29. Sobrecrescimento cristalino (padrão prisrnático)
30. Depósitos de sÍlica

rfície

"dessastada"

R- raras (<25%)
c= comuns (50 a 75%)

P= presentes (25

F= frequentes

a

s0%)

(>75e")

-79ciado por fraturas em crescente coaxiais, fraturas em arco,
sulcos retos e encurvados) I c) destruição parcial das fei*
ções rnecânicas por fenômenos de deposição de sílica e corro
são química, talvez en una única etapa ou em etapas consecu

tivas, cuja sequência

não pode

ser determinada.

XI. 0s grãos desta anostra ressaltam-se caracteristi
canente en relação a todas as outras estudadas, em razão do
predomínio, quase que exclusivo, de feições de. origen quíni

AMOSTRA

ca.

Dentre as ralas feições rnecânicas existentes foram
observados alguns blocos,

fraturas concóides e poucas

inden

tações em "v".
As feições químicas de corrosão, nicropontuação
deposição de

sÍlica são nuito abundante. Existem,

algumas narcas

e

tarnbén,

triangulares isorientadas e feições de sobre

crescinento cristalino, aparentenente, condicionados ã es-

trutura

cr

istal ina dos grãos.

A provável sequência geológica a que os grãos esti

veran subnetidos é a seguinte: a) anbiente subaquoso de ba

ixa energia, que possibilitaria a formação de feições necâ
niças; b) efeitos diagenéticos evidenciados por corrosão
quÍnica, aparentemente, isorientada; não ocorren, entïetanto, situações que esclareçam a orden cronológica destes fe-
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TABELA

N9

11

AI\,OSTRA

FEIÇÕES

l.

(n

ú
2
.Ú
H

v)

ú
z

U-{

a

R

Contorno anzular
Contorno subangular
Contorno subarredondado

2.
3.
4. Contorno arredondado
5. Contorno bem arredondado
6. Re1êvo alto
7. Relêvo m6dio
8. Relêvo baixo
9. Blocos grandes
10. Blocos pequenos
11. Fraturas concóides grandes
12. Fraturas concóides pequenas
13. Fraturas em crescente coaxiais
14. Fraturas em arco isoladas
15. Degrar¡s em arco
1ó. Sulcos retos
17. Sulcos encuryados
18. Sulcos em crescente
19. Desrar¡s semiparalelos
20. Cristas meandrantes
2L. Placas salientes
7,2. Indentações em "v"
23. Matcas triangulares isorientadas
24. Incisões curtas ern séries
25. Micronontuacao
26. Corrosão química (sulcos irregulares anastomosados)
27. Cnnosão e precipitação
28. Sobrecrescimento cristalino (não
prismático)

N9 XI
F

P

179
..-rO
73eo

4].eo

vvvY

YYYY

YYYY

YYYY

YYYV

Y

YYYY

Y

YYY

YYVV

YYY

YYYY
XXX

ì¿YYY

YYYY

YYYY

YYYY
v

vYv

YYYY

XNX
Y

X

YYY

YYYY

v

29. Sobrecrescimento cristalino (pavv
drão prismático)
YYYY
Y
YXYY
30. Den6sitos de sílica
YVYY
YVYV
YY YY
31. Sunerfície "desgastada"
P. presentes (25 a 50%)
R_ raras (<25e")
(50
a 75%) p= frequentes (>75%)
f,= comuns

Y

-l
l
\
I
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efeitos lìecâlticos; c) quase total
destruição das feições arìtcriores ¡ror ação de corrosão quÍ
nica, possivelmente, en anbi.ente eólico (situação geológi
ca atual da anostra),
nômenos, em relação aos

AMOSTRA

XII.

Os grãos de quartzo da arnostr.a exibem

to de feições cåríìcterÍsticas de anbicntc

urn

conjun

subaquoso de e-

nergia m6dia, associadas a outras cle natureza química, in
dicativas de ação diagenótica e/ou intenìpérica.
Dentre as feições mecânicas, sonente as indentações en "v" são frequentes en toclos os grãos desta amostra. As denais, tais como, fratlrras enì arco, fraturas con

c6ides, sulcos retos e enct¡rvarlos, placas salientes e blo
cos estão apenas presentes.
As texturas quírnicas são, portanto, as nais abun-

dantes, predominan<1o a nicropontuaç:io csparsa, os dep6sitos de sí1ica e as feições quÍmicas de corrosão e deposição, na m¿ioria dos grãos.

0s efeitos de corrosão química sugerem certo padrão isorientado, evidenc iaclo pela rlisposição das narcas
triangulares, ãs quais se associ¿m o sobrecrescimento cris

talino e ravinamento quÍmico (sulcos).
As interrelaçôes entre as feições examinadas sugerern a seguinte sequência dc eventos: a)
formação das

-82
TABELA NO 12

AMOSTRA

N9 XI

I

RP

FEIÇÕES

L,_Can!grng__e¡gg}_ef

2. Contorno subangulaT
3. Contorno subarredondado
4. Contorno arredondado
5. Contorno bem arredondado
6. Re1ôvo alto
7. Re1êvo n6dio
B.

Re1êvo baixo

9. Blocos grandes
3
,3
H

10. Blocos
11. Fraturas concóides qrandes
12. Fraturas concóides
13. Fraturas cn cresccnte coaxiais
14. Fraturas em arco isoladas
Llr-lserygq-gr--Lrco-16. Sulcos letos
17. Sulcos encurvados
18. Sulcos em crescente
raus le4llcrele_lgf_
19.
20. Cristas rneandrantcs

2I.

Placas salientes

22. þdcn!açõg!_ç!L{

U)

U

23. Marcas triangulare-s isorientadas
24. Incisões curtas en séries
25. Mi
2ó. Corrosão química (sulcos irregu-

lares anastomosados

H
H

ø

q9 t fo_g._pte ci¿rlgEqe
28. Sobrecrescinento cristalino (não
rismático) _

?.7.

?o

Ç

o

cristalino
qlqe_prylqqcr)_

Sobrecrescimento

(pa-

dc sílica
astada"
rfície "

30. Depósitos
31.

R= raras (.25q')
C= comuns (50 a

p=
75%)

F_

presentes (25 a 50%)
frequentes (>75%)

F
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feições mecânicas, próprias de ambiente subaquoso de energia moderada; b) segue-se uma fase de ação química abrangen
do fenômenos de sobrecrescimento cristalino orientado,e/ou
ravinamento químico, não havendo contudo,situações diagnós
ticas, capazes de elucidar qual dos fenômenos ocorreu primeiro; c)

em uma

etapa seguinte, tem-se uma fase de ação

química sob a forma de micropontuação, sobre antigas feições mecânicas (sulcos e fraturas) interronpendo, inclusiv€, as próprias ravinas; d) associada a esse fenômeno, ha-

veria aparentemente a ação corrosiva e deposição secundãr!
a de sí1ica, sob a forma de "crostas". Estas formam zonas
amplas que se assenelham muito ãs superfícies nicropontua( KrinsLey &
ção de grãos de quartzo de dunas tropicais
Donahue" L96B, estp.4),
AMOSTRA

XIII. As feições químicas predominam sobre

as

fei-

ções mecânicas nesta amostra.
Realmente, dentre as feições mecânicas examinadas

"v'1, sulcos retos e encurvados são
&
comuns na amostra, Este aspecto, segundo
KrinsLey
Donahue (1965) evidenciaria que os grãos estiveram sujeitos
a ambiente subaquoso de energia moderada a alta. As demais
feições mecânicas (blocos, fraturas conc6ides , fraturas em
aÌco, degraus em arco e semiparalelos, placas salientes e
somente indentações em

TABET.A

N9 13

AT4OSTRA

Contomo

I

RP

FEIÇÕES

l.

N9 XI I

F

ular

2. Contorno subangulal
3. Contorno subarredondado
4. Contorno arredondado
5. Contorno bem arredondado
6. Re1êvo alto_-7. Relêvo médio
8. Re1êvo baixo

9.

Blocos qrandes

10. Blocos
Fraturas
Fraturas
Fraturas
Fraturas

concóides srandes
concóides pequenas
em crescente coaxrats
cm arco isoladas

Desraus em arco

Sulcos cncurvados
Sulcos cm crcscente
Depraus scnrinaralelos

Cristas meandrantes
Placas salientcs

IndqlqçqgL"¡U_ï_

XXXX

Marcas triansulares isorientadas
Incisões curtas em séries
MicropontuaÇão

XXXX

Corrosão química (sulcos irregu-

arcs anas to1os;¡5!g: I
27. Corrosão e prccilifeçgq
28. Sobrecrescirncnto cristalino (não
rismático
29. Sobrecrcscimento cristalino (padrão prismático)
itos de sílica
30.
1

31.

er{cig_lþsssrttqtR= raras (<25e")
C= comuns (50 a

P75%)

XXX
XXX

p=

-84

XXX

presentes (25 a 50%)
frequcntes ('75%)

_ 85 _

cristas meandrantes) restringem-se a un pequeno nú¡nero de
grãos.

As feições quÍnicas, por sua vez, podem ser conuns
(narcas triangulares isorientadas, sobrecrescimento crista-

lino, superfícies "desgastadas" e feições de corrosão química), ou, at6 rnesrno frequentes (nicropontuação e dep6sitos
de sítica).
virtude do acima exposto, auxiliado pela rela_
ção das feições entre si, supõe-se que a anostra em pauta,
tenha estado sujeita à seguinte s6rie de condições anbientais: a)fornação de feições necânicas en anbiente subaquo
so de energia noderada a alta; b) ern anbiente de alta ener
gia (provavelmente eõtico), evidenciado por grandes ftatuïas
conc6ides, configurando a nova fase necânica; c) posterioïnente a esta fase, estiveram os grãos, ainda nais u¡na vez
subnetidos a agentes rnecânicos (ocorrem feições de origen
necânica sobre as fraturas concóides); d) as evidências de
corrosão quÍnica, obedecendo a estrutura cristalina do grão
Em

encontradas, não ocorren em condições que perrnitan deterninar se foram formadas anterior, concornitante, ou posterior-

úttina das três fases mecânicas i a esta corrosão
química, contudo, segue-se; e) fase de deposição de sítimente, à

ca e/ou de corrosão quínica, sob a forna de nicropontuação.

-86XIV. Nesta anostra as feições rnecânicas t6m menor
expresbão ern relação as feições qufrnicas. Fraturas en aïco
isoladas, sulcos retos e encurvados, e indentações en "v" ,
enbora sojam as feições necâni cas mais cornuns nos grãos des
ta anostTa, não chegan poróm a seren frequentes ern todos eles, 0s blocos, fraturas concóides, fraturas em crescente
coaxiais, placas salientes e cristas ¡neandrantes, estão pre
AM0STRA

sentes

ern

nenos de 50å dos grãos exaninados.

DentTe as feições quípicas destacan-se

r cono mais
frequentes I as rnarcas triangulares isorientadas, .depósitos
do sílica e corrosão quínica. A nicropontuação é
conurn,
nas os fenônenos de sob re cre s cinento cristallno e as super
fícies "desgastades" são bastante subsidiárias.
A sequência de eventos a que esta anostTa esteve
sujeita pareco ter sido a seguinto: a) ação mecânica origi
nando indontações en "v" e sulços, facil¡nente eyidenciedos
e Çuj ê frequência sugere terern estado os grãos sujeitos a

alta; b) há indfcios de corrosão (?) controlada pela estrutura cristalina; ç) finalnente oçorreram deposição de silica e corrosão quírnica, forman
do áreas relatlvamente extensâs cobertas de una corrugação
caracteríStica que inteÌpaetei cono de provãvel
orrgern
a¡nbiento de energia ¡n6dia a

eó1ica.

I

i

I
Ì

TABELA

N9 14

AMOSTRA

RP

FEIÇÕES

.

NE XIV

F

Contorno

3.

rredondado

4. Contorno arredondado
5. Contorno bem arredondado
lêvo alto
7. Relôvo nádi
Relêvo baixo

P:-lrpgs¡--p9s!9r9å_
11. Fraturas concóides sra
Fraturas
13. Fraturas

ern

crescente coaxi

14. Fraturas en a
15. Degraus en arco

18, Sulcos en crescente
19. Deeraus seminaralel
20. Cristas ¡neandrantes

23. Marcas trianqulares isor

26. Corrôsão química (sulcos irregulares anastonosados')

28. Sobrecrescimento cristalino
prisnáticol
29. Sobrecrescimento cristalino

(não

30. Depósitos de sÍlica
1C1e

R= raras (<25å)
C= comuns (50 a 75å)

P= presentes (25

F- frequentes
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a

50å)

(> 75%)
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7.

HISTORIA AMBIENTAL

o presente capítulo encerra uma tentativa de sÍnte
se da história deposicional das amostras estudadas, com base no estudo das texturas identificadas, levando-se ainda
en conta, o seu contexto geogrãfico (localização) e estrati
grãfico geral.
Na primeira parte da discussão, pretendo apresenr-ar
algumas conclusões preliminares sobre uma possíve1 sucessão
estratigráfica (idade relativa) das amostras, dentro de cada fornação, deduzida com base, exclusivamente, ûo conporta
mento e proporção entre os tipos tle texturas. Nessa mesma

linha de raciocínio, discutirei a seguir, a hist6ria ambien
tal evidenciada pela análise das texturas superficiais.
E

por ú1timo, procurarei exaninar,

comparativamen-

to, os dados acima com as evidências geolõgicas disponíveis
para a área.
A Fig. LZ rÞsune as conclusões atingiclas
sobre a sucessão de eventos que afetaram os grãos de quartzo das amostras estudadas das formações cenozíicas da pro-

SUCESSA0 DE EVENTOS.

víncia costeira. ,As fases mencionadas nesta figura referense a sequência de processos predominantes, de nature za mecã
nica e quírnica, e sua interpretação provável, em ternos de
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ambientes sedinentares. O exame

superficial da Fig. LZ

-

jâ,

permite verificar, claramente, eü€ os sedimentos estudados
estiveran submetidos a um conjunto de fatores arbientais com
plexos, cuja sequência de ação pode ser, em grande parte,re
conhecida. Somente em alguns casos, conforme

jâ

coment,ado

anteriorrnente, não consegui reconhecer a natureza das inter
relações de texturas do que decorrem algunas dúvidas exisþn

tes quanto ã origem de aparecirnento das feições. Brquadramse aqui, especialnente, as feições, secundárias, de nature
za química.

As conclusões de ordem estratigráfica, discutidas
primeiramente, obedecem os crit6rios discutidos por KrinsLey
& Coeh

(1971). Knauspenhar & Roeha-Campoa (no pnelo)

jâ.

ha-

vian notado essa possibilidade para arnostras examinadas de
outros locais da Província Costeira, sen especificar, con
tudo, detaLhes sobre a aplicação.
No presente caso, embora, sem dúvida, especuLativas,
julguei interessante expor as conclusões
e s t rati gráfi cas
principais, por se tratar de um aspecto, em potencial, inte
ressante e complementar para o estudo de áreas costeiras,
cono a que estã em foco, normalmente, con problemas estratí
gráficos complexos (Joat, 1g71, JoBt et êl, 1g?1, Vítt,uoot,
7972, ZeLt,zer,
da unidade

1.976

)

.

Como

todas as anostras, dentro de ca-

tratada, foram coLetadas junto ã superfície,

não
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dispuz do controle estratigráfico independente (sondagens),
o que permitiria se verificar o acerto das conclusõesr euê
pretendo executar a

seguir. considero, contudo, as dedu-

ções atingidas interessantes e pronissoras, Tazão pela qual

passarei a expô-1as.
conjuntamente, as evidências fornecidas pe
feições de todas as amostras referentes ã Formação chuí
Tomando

las
(III, IV, v, vr, vII, vIIIe IX) cheguei às seguintes conclu
sões

:

a) as amostras III, IV, v, vI e vII correspondentes a depósitos lagunares, apresentam como feições primárias (mecânicas) , ou mais antigas, as fraturas concõides, grandes e pe
quenas e cristas meandrantes, sugerindo ação de uma fase eõlica. Por outro 1ado, as amostras vIII e IX, pertinentes a
depósitos litorâneas, possuem como feições primárias nais
antiBês, texturas superficiais de origen subaquosa,
tais
como, fraturas en crescente coaxiais, fraturas em arco isoladas, indentações em "v", sulcos retos e encurvados e bLo

cos grandes e pequenos.
Tentando estabelecer uma sequência de

base nessas feições, considero

eventos

com

a amostra IIr, como estrati
gráricamente nais antiga, devido a una aparente maior des
trição por fenômenos diagenéticos/internp6ricos, das feições
mecânicas pré-existentes. saliento que esse aspecto foi de-
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duzido a

partir da comparação con as denais amostras do con

junto, não havendo contudo, argumentos totalmente
tórios, por ora, para essa conclusão.

comproba-

segue-se na sucessão, provavermente, a amostra IV.
Levaram-me a concluir, assim, suas feições mecânicas prirná-

rias destruídas também por fenômenos diagen6ticos e intenp6
ricos, porém nenos intensas que os da amostra IrI.
As amostras

tos

parecem

ser

v, vI, vrrl e IX com base nesses

aspec

coevas.

Assin, baseada, nos mesmos argunentos oferecidos pe
las texturas superfíciais, consideraria a amostra vII como
a mais jovem dessa formação. suas feições mecânicas, em.bo
Tã, menos numerosas que as das demais, estão muito meLhor
preservadas, ou seja, menos atacadas quimicanente.

Analisando, agora, o conjunto de evidências forne
cidas pelas feições das anostras referentes ã Formação ltapoã (I, II e X) cheguei as conclusões que se seguen:

a) as anostras I e II, pertencentes a depõsitos eóticos, exibem como feições primãrias mais antigas, texturas de ori
gem subaquosa. Embora

essas amostras façan parte dos depõsi

tos eólicos atuais da Formação Itapoã, feições corresponden
tes a esse a¡nbiente não estão expostas na superfície
de
seus grãos, levando-se a pensar que, ou teriam sido, conple
tanente, destruídas por fenômenos químicos subsequentes, ou

não chegaram a ser impressas, dado o caráter pouco
ou curto do fenômeno geológico mais recente.

A amostra x,

,;.::r:

a depósitos eõticos, apresenta cono feições primárias nais antigas, as eólicas sobrepostas por feições subaquosas. o ú1timo evento
eorlco que a atingiu deixou impresso na superfície de seus
também

concernente

grãos' apenas, texturas de corrosão e precipitação, quÍnicas, típicas desse anbiente, faltando-lhe as necânicas.
considerando, globalmente as evidências fornecidas
pelas feições de todas as amostras referentes a ., Formäção

Quinta (xI, xII, xIII e xIV), cheguei as seguintes conclusões:

a) a amostra xIII pertence, possivelmente, aos sedimentos
mais antigos dessa sequência, visto apresentar cinco fases
de impressões de texturas (subaquosa, e6lica, subaquosa ,
diagenática e intemp6rica) sobre a superfície de set¡s graõs,
sendo QU€, apenas, as três últimas parecem ter sido regis
tradas nos sedirnentos correspondentes ãs denais amostras
dessa formação.

o jâ, discurido, a
Província costeira do Rio Grande do sul esteve sujeita, pe
1o menos durante o fim do pleistoceno e Holoceno, a oscila
ções do mar, transgressivas e regressivas, eu€ influenciaram fundamentalmente a sua formaçho.
HIST0RIA DEP0SICIONAL.

De conformidade con
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Durante o Neopleistoceno ou Holoceno (Joet" 7gz1;

Jost, et a1., L97i e solíani Junion" lgzs),cada ciclo

trans

gressivo-regressivo do mar corresponderia a uma deposição
praial e marinha rasa, constituída de um pacote de areias
quartzosas, incluídas nas Formações chuí e Itapoã. No Holo
cenor as oscilações do nível marinho terian sido menos expressivas, limitando-se a forrnar delgadas deposições ao l,on
go das margens, atualmente, enersas, compreendidas na Fornração Quinta.

A Fig. 13 sintetiza os aspectos principais
d¿r
hi.stfiria deposicional que se desenrolou como jâ visto, sotr
a influência de fenômenos cíclicos de variação eustática
positivas e negativas. A história sedimentar deduzida perni

tiu,

detalhar alguns aspectos dos eventos ge
o1õgicos eu€, contudo, são, consistentes com as evidências
como veremos,

geolõgicas.
con base nestes dados, combinados com as inforna
ções obtidas do exame das texturas superficiais dos grãos
de quartzo das amostras coletadas na província costeira ,

creio ser possíve1 propor a seguinte história deposicional:

a) em um tenpo Tl, no qual estaria se formando a segunda
barreira (v¿LLuoek, LgZz), teríanos a linha de costa no
pontilhado demarcado na Figura lg (A). Nesta situação, ês
amostras vIII e IX corresponderiam a depõsitos de praia ,
cujas características são evidenciadas pelas feições de
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-96fraturas de crescente coaxiais, fraturas en arco isoladas, suLcos retos e encurvados e indentações em "v", atual
¡nente nuito apagadas por outros eventos que se sucederam ,
posteriornente, como veremos logo abaixo. As anostras v e
vI constituirian, provavelmente, dunas senelhantes ãs exis
tentes hoje, Do litoral sul riograndense, cuja identificação ê forne ci da por fe ições texturais , tais como , nume ros.as
fraturas concóides grandes e cristas neandrantes. As amos
tras III e IV, estariam, possivelmente, sob ação eõ1ica ,
neste extenso campo de dunas, conforme demonstram as nume
rosas fraturas concóides grandes associadas a ausência de
blocos, e pequena densidade de sulcos retos e encurvados .
Cumpre notar eüe, em relação a amostra III, os efeitos de
corrosão química são muito intensos, não perrnitindo elucidar, totalmente, este aspecto;

b)

TZ, um evento transgressivo marinho faria
com que a região a que correspondem as amostras V e VI, fi
em um tempo

casse subnersa. Assim, os sedinentos correspondentes ãs a-

mostras V ,VI e VIII pernaneceriam

em anbiente marinho,

III e IV, em
anbiente eõ1ico. Realmente, as feições texturais existen
tes nas amostras V (fraturas em crescente coaxiais, sulcos
retos e encurvados sobre as texturas da fase anterior) e
VI (grande número de conjuntos de fraturas em crescente co
axiais) comprovam este evento, (Fig. 138);
enquanto os depósitos referentes ãs amostras

97

c) en u¡n tempo T3,

um

evento regressivo de naior intensi-

dade, possivelmente, teria ocorrido, submetendo as regiões

referentes ãs amostras I, II, III, IV, V, VI, VIII e IX
a um anbiente subaéreo. A linha de costa corresponderia
ao limite atual entre a terceira c quarta barreira. Portanto, nesta ocasião originar-se-ia a terceira barreira
A amostra X, estaria, então, sofrendo ação eó1ica, possi-

velmente, constituindo dunas, evidenciadas pelas fraturas
concóides grandes existentes nos seus grãos. Nessa mesma

fase mais para o interior do continente em um ambiente
igualmente eó1ico, estaria sendo depositada a amostra VII
(grande número de fraturas concóides sobre a superfície
de seus grãos); (Fig. 13C). Este evento regressivo teria
progretlido até a exposição da região correspondente ã amostra XIII, o que é depreendido da presença de grandes

fraturas concóides de origem eólica superpostas as feien
çoes mecânicas de ambiente subaquoso (sulcos retos e
curvados e indentações em "v"); (Fig.13D).
T4, numa fase transgressiva, o mar teria
invadido a região ocupada por esses depósitos eólicos de

d)

em um tempo

dunas, cono 6 sugerido na amostra X, por fraturas em cres

cente coaxiais, fraturas em arco isoladas, sulcos retos
encurvados (feições de ambiente subaquoso sobre

e

as fra-

turas concõides grandes da fase anterior, e na
amos t ra
XIII, tanbém, por sulcos retos e encurvados (ambiente su-

98

baquoso) sobre as mesmas fraturas concõides grandes. (Fig.
13E)

.

e) em um tempo T5, un último evento regressivo teria expos
to as areias que constituem a attral falósia junto a praia
(amostra XIII), assim como a amostra X. Este evento regressivo, provavelmente, €[ continuidade hoje, estaria pre
piciando a formação de dunas atuais (arnostra XI ) e deposição da atual praia (amostras XII e XIV). (Fig. 13F).
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8.

CONCLUSOIJS

0 exame de grãos de quartzo de sedimentos cenozói
cos da Província Costeira do Rio Grande do Sul, ao nicros
cópio el.etrônico, permitiu atingir as seguintes concLusões:
a) 0s sedimentos cenoz6icos da â,rea prestam-se muito bem
ao estudo de texturas superficiais ao microscópio eretrôni
co, por não exibirem feições oriu¡rdas de fenônenos diagená
ticos e intenpéricos ern grau muito elevado, eue obstruam
as denais feições necânicas anteriores, possivelnente exis
tentes, como também pela facilidade de sua preparação para
exame.

b) 0 estudo quantitativo de conjuntos de feições necânicas
exaninadas em grãos de quartzo de uma determinada amostra,

permite deduzir as diversas etapas geológicas pelas quais
estes grãos passaram. Assin, exemplificando, um certo con-

junto esclarece uma fase, as interrelações deste conjunto
com um outro grupamento de feições, indicativas do nesmo
ou de outro ambiente, evidenciam uma nova fase e asin por
diante. Um máxino de 5 fases mecânicas ou quínicas foi iden

tificado nas amostras estudadas indicando história
cional compLexa.
c)

O comportamento dos

deposi

tipos de texturas e suas llroporções

- 100 relativas constituem, possivelmente, um indicador da idade
relativa das anostras. No presente caso, esse
conce i to
foi utilizado na determinação da antiguidade relativa de
amostras, dentro da rnesma unidade estratigráfica,
por6n
o teste final só poderá ser feito analisando-se.,âÍlostras
de testenunhos, que forneceriam um controle estratigráfico independente.

d) A conclusão de víLLuock (1gzz) de que durante a sedimentação a nordeste da Lagoa dos patos, próximo ã
ìru"
abrangida por esse estudo, "quantidade de energia do novo
ambiente é mais baixa do que a que ali atuava anteriormen

te "e'tamb6m evidenciada pelo exame das texturas superficiais dos grãos. As amostras da Formação chuí estratigráficamente mais velhas (III, IV, V, VI, VII e VIII), embo
ra com suas feições mecânicas muito destruídas, €m algg
por intemperisno e/ou diagênese, apresentan es
tas feições bem mais inpressas e em maior núnero por à:ea,

mas delas,

que as amostras mais novas.

e) 0 estudo de diversas amostras de uma formação capacita
-nos a evidenciar seus diversos subambientes ou as varia
ções ambientais ãs quais a formaçãro en estudo esteve subnetida, permitindo deduções de orclem paleogeográfica. No
presente caso, a evolução da ârea teria abrangido 5 fases
principais de variação cíclica d¿r linha de praia, prova

- I01 velnente relacionadas e consistentes com as nudanças eustáticas jâ estabelecidas com base nas evidências geolõgi-

cas. As evidências obtidas do exame de texturas superfici
ais de grãos de sedimentos da Província costeira do Rio

sul, forneceram mais um argumento favorável para a hip6tese apresentada por Jost(1921.);Jost et aL. ( j.9Tl) t SoLiani
Junior (1973) e Solíani Junior & Jost (LgZ6, apud ZeLtzer"
1.976) de que as formações Chuí, Itapoã, e Quinta teriam
se formado a partir de condições cleposicionais surgidas de
ciclos transgressivos-regressivos do níve1 do mar, durante o Pleistoceno e Holoceno. Realmente, a história anbien
tal elaborada, atrav6s do exame mi.nucioso das texturas su
perficiais exibidas pelo conjunto de grãos que compõem ca
da amostra, fornece dados consistentes com aqueles obti
dos de evidências geológicas e indicando, além disso his
tória deposicional mais complexa.
Grande do

-L029.
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Blocos grandes

(I) e demais feições

mecâni-

cas primárias (B,C) destruídas por corrosão
química (J).

Estarpa XII

Fotomi

crografia

23

.?

Fotomicrografia

24

ESTAMPA XI I

I

Anostra VI I

Fotomicrografia

25

Notar fraturas em arco isoladas (A),fratp
ras em crescente coaxiais (1]), fratura
concóide pequena (C).

Fotomicrografia

26

0bservar sulcos retos (D) , sulcos encur
vados (E), micropontuação (F) .
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XIII

ESTAMPA XIV

Amostra VII

Fotomicrografia

27

Fraturas concõides grandes (G) corn sulcos,
encruvarlos sobre sua superfície. 0bservar
igual,rnente indentaçãoes em I'v', (H), depõ-

sitos de sílica (I).

Fotorr¡crografia

28

Exibe supeifície do grão con pequenas indentações en rrvrr e blocos pequenos (I)
destruÍdos, parciaLmente, por rnicropontuação.

Estanpa XÏ\t

:.'r A'

tt

.,

l

:

t'

ftq

Fotomicrografia

.¡l

I

jo

27

27

ESTAMPA XV

Amostra VIII

Fotomicrogtafía

29

Notar numerosos conjuntos de frat.uras em
crescente coaxiais (A), destruídosrem pon

tos isoladosr por corrosão quÍmica (B).

Fotomicrografia

30

0bservar blocos pequenos (C), blocos graq
des (D) , fraturas concóides pequenas (E) e
micropontuação (F).
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ESTAMPA XVI

Amostra Vl II

Fotomicrografia

31

Feições rnecânicas primárias

(fraturas

em

crescente coaxiais) sendo, llaulatinanente,
destruídas por corrosão química posterior.

Fotomicrografí,a

32

Feições mecânicas primárias

por corrosão química.

destruídas

Estanpa )MI

Fotomicrografia

;tú

T

2.y

üSTAMPA XVII

Amostra IX

Fotomicrografia

33

Notar conjuntos

em crescente

coaxiaís (A),

fraturas en arco isoladas (B), parcialment€, destruídas por corrosão (C) .

Fotomicrografia

34

0bservar indentações em I'vr' (D) e demais
feições mecânicas (A,B) sobre superfície
"alisada" do grão, sendo destruídas por
corrosão química (E).
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ESTAMPA

XVIII

Amostra IX

Fotonicrografia

35

Micropontuação (F)
da

e "superfície

" (C). Superfície "a1isada"

desgasta

com feições

mecânicas (B,D) parcialnente destruldas por

corrosão química.

Fotomicrografia

36

SuperfÍcie do grão afetada, por corrosão
química. VestÍgios de fratura concõide
grande (H).

Estarpa XVIII

iq:ì

Fotomicrografia

35

ESTAMPA XIX

Amostra

Fotomicrografia

37

Notar indentações

tos

(B),

X

em

rrv, (A), sulcos re

cos encurvados (C), f raturas em
arco Ísol.adas (D), depõsitos de sÍ1ica
(B)

su1.

, fraturas

Fotomlcrografia

om

crescente coaxiaís (F).

38

fratura concõide grando (G) cortada por sulco reto. 0corre micropontua-

Observar

ção
grão.

(l{)

,

sobre a superf

Ície

desgastada

,

do

Estarpa XIX

a,
,.'

r(

\''

,l

1,.

I

t

,'tç
,, lÈ

",'\.

J¿

t'{'

"r'

t'

'\
.t

,

^tl
l\¡l

i.

,,S

'il

\
.\ r
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ESTAMPA XX

Amostra

Fotomicrografia

X

39

Observar fratura concõide pequena (I) e so
brecrescimento cristal ino (K) desrruídos

por superfície de corrosão (J) .

Fotomicrografia

40

Superfície de corrosão e precipitação (L)
são, facilmente, observadas.
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E$TAMPA XXI

Amostra XI

Fotonicrografia

4L

Notar fraturas concóides pequenas (A),

sílica (B) sobre
superfície. Estas feições estão
com depósitos de

sua

des-

truidas, parcialmente, por corrosão química (C).

Fotomicrografia

42

Observar marcas triangulares isorienta

das (D) e sobrecrescimento cristalino,
padrão prismático (E).
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ESTAMPA

XXII

Amostra XI

Fotomicrografia

43

Exibe ampla superfÍcie de corrosão

precipitação, existente no grão.

Fotomicrografía

44

Evidencia igualmente superfície
corrosão e precipitação.

de

Estarpa )O(II

Fotomicrografia 44

TSTAMPA

XXIII

Amostra XII

Fotomicrografia

45

Notar indentações em rrvrr (A), sulcos retos
(B), sulcos encurvados (C), fraturas em

arco isoladas (D), micropontuação (E) e
superfície de corrosão e precipitação (F).

Fotomicrografia

46

sílica (G) e feições descritas, na fomicrografia acima (4, E e n ,
Dep6sitos de

ocorrem associadas.
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ESTAMPA XXIV

Anostra XII

Fotonicrografía

47

0bservar fratura concõide grande (H),com
dep6sito de síLica sobre sua superfícíe;
estão, parciaLmente, destruldas por su-

perfÍcie de corrosão e precipitação.

Fotomicrografia

48

(I), marcas triangulares isorientadas (J) e sobrecrescimento cristaLino com padrão prísmático (K).
Ravinamento químico

Estarpa )0üV

Fotomicrografia

47

Fotonicrografia
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ESTAMPA XXV

Amostra XI I I

Fotomicrografía

49

Notar fraturas concóides grandes (A)

, sulcos retos (B), sulcos encurvados (C) , depó
sitos de sílica (D), mícropontuação (E) e
degraus em arco (F).

Fotomicrografia

50

Associada a numerosas indentações

(G) ocorre crista meandrante (H).
ainda nicropontuação.

en

,rv,
Exibe

Estarpa )0V

Fotonicrografia
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ESTAMPA XXVI

Amostra XI I I

Fotomicrografia

51

Sulcos retos isorientados

(I)

sendo,par

cialmenterdestruidos por deposições
sí1ica (J) e corrosão química.

Fotomicrografia

de

52

Feições mecânicas primárias (sulcos re
tos, indentações em "\r", destruidas pol

coÌrosão química (K) . Observa-se,ainda,
s

ob re c re s ciment o

cristalino (L).
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ESTAT{PA XXVI

I

Amostra XIV

Fotomicrografia

53

Notar indentações em "v,, (A) , sulcos retos
(B), sulcos encurvados (C), dep6sitos de

sí1ica (D), micropontuação (E).

Fotomicrografia

54

Marcas triangulares isorientadas (F), obser
vadas sobre superfície desgastada. Ocorrem

feições jâ clescritas na
grafia anterior (4, D e E).
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IISTAMPA XXVI ] I

Amostra

Fotomicrografia

XIV

55

Indentações em "v", sulcos encurvados

e

depósitos de sílica, destruídos por super
fÍcie de corrosão e precipitação (G).

Fotonicrografia
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Feições primárias destruídas por ampla fai
xa de corrosão química (ll).
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