São interpretados como depósitos de migração de dunas subaquosas de cristas retas
sob a ação de correntes de fundo unidirecionais.
Fácies Aa – Arenitos finos com estratificação acanalada de pequeno e médio porte
Arenitos finos, bem selecionados, sub-arredondados, com boa esfericidade,
apresentando coloração amarela e esverdeada em séries de cruzadas acanaladas de pequeno
e médio porte. Compõem camadas decimétricas a métricas (Fig. III.09) de geometria
comumente tabular, por vezes apresentando granodecrescência ascendente.
São interpretados como depósitos de migração de dunas subaquosas de cristas
sinuosas sob a ação de correntes unidirecionais.
Fácies Ab – Arenitos finos, maciços, apresentando intraclastos de siltito
A fácies Ab (Fig. III.10) pode ser encarada como um depósito do tipo brecha,
normalmente encontrado na base de camadas métricas lenticulares. Está associada as fácies
At (arenito fino com cruzadas acanaladas de pequeno porte com climbbing ripples no plano
da estratificação), Ali (arenito muito fino com laminação plano-paralela incipiente), Al
(arenito muito fino com laminação plano paralela), Act (Arenito muito fino a fino com
estratificação cruzada tabular de pequeno porte) e Aa (Arenitos com estratificação
acanalada de pequeno e médio porte). A matriz é composta por arenitos finos, bem
selecionados de coloração creme-amarelada, os clastos angulosos centimétricos a
subcentimétricos são predominantemente de siltitos e encontram-se dispersos na matriz,
raramente ocorrendo contato entre estes.
São interpretados como depósitos gerados por correntes trativas de fundo em regime
de fluxo superior, provocando a erosão do substrato previamente depositado.
Fácies At – Arenitos finos com cruzadas acanaladas de pequeno porte com laminação
cruzada e climbbing ripples no plano da estratificação

54

Y

Z
X

Fluxo

0

50 cm

Figura III.09 - Fácies Aa (arenitos com estratificação cruzada acanalada de pequeno a médio porte).
A estrutura é gerada a partir da migração de dunas subaquosas de crista sinuosa como pode ser
observado no modelo (modificado de Harms et al., 1975). Depósitos de barra de desembocadura no
Membro Morro Pelado Serra do Rio do Sul.

Figura III.10 - Fácies Ab (Arenitos finos localmente laminados apresentando intraclastos de siltito).
Notar o contato erosivo irregular entre a camada de arenito maciço e a camada inferior de siltito
laminado. A seta vermelha aponta para intraclastos centimétricos e angulosos de siltito. Depósitos
de barra de desembocadura no Membro Morro Pelado. Serra do Rio do Sul.
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Arenitos finos bem selecionados de coloração creme/amarelada que ocorrem em
corpos tabulares decimétricos nas porções de topo do Membro Morro Pelado. A estrutura
diagnóstica é a estratificação cruzada acanalada de pequeno a médio, porte com laminação
cruzada e climbing ripples no plano da estratificação.
O processo sedimentar atribuído a esta fácies é a migração de dunas subaquosas de
crista sinuosa sob a ação de correntes unidirecionais que, no entanto, interage nas porções
frontais, com correntes de fundo secundárias de menor intensidade. Estas são responsáveis
pela migração de marcas onduladas através dos processos de tração e decantação, gerando a
laminação cruzada e, quando ocorre o cavalgamento das formas, climbing ripples.
Fácies Aag – Arenitos finos a muito finos, com estratificação cruzada acanalada de grande
porte
A ocorrência da fácies Aag (Fig. III.11) está restrita ao segundo terço estratigráfico
da Formação Rio do Rasto. Esta fácies é composta por arenitos finos a muito finos bem
selecionados, sub-arredondado a arredondado, com boa esfericidade, apresentando
coloração amarela ou creme. São organizados em séries de cruzadas de grande porte nas
quais, dependendo da escala do afloramento, é possível observar o truncamento de
superfícies (foresets). Na fácies Aag, normalmente ocorre a alternância de lâminas
apresentando contraste granulométrico (areia fina e muito fina) e a feição de alteração pin
stripe, o que corrobora com a origem envolvendo os processos de queda e fluxo de grãos
sob a ação gravitacional e do vento. A fácies Aag, deste modo pode ser interpretada como
fruto da migração de dunas eólicas.

Fácies Agr – Arenitos grossos com laminação cruzada (granule ripples)

Camadas tabulares métricas, extensas lateralmente, constituídas por séries de
cruzadas tabulares ou de muito baixa inclinação. Entre estas séries ocorrem lâminas
delgadas contínuas de arenitos muito grossos, bem arredondados, com boa esfericidade e
superfície fosca, apresentando laminação cruzada por fluxo trativo (Fig. III.12), aqui
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Figura III.11 - Fácies Aag - Arenitos com estratificações cruzadas acanaladas de grande porte.
Depósitos eólicos de campos de dunas do topo do Membro Morro Pelado. Ponto 2.

Figura III.12 - Fácies Agr - Arenitos grossos com laminação cruzada (granule ripples).
Notar a alternância das laminações de baixíssimo angulo e o elevado grau de esfericidade
e arredondamento dos grãos maiores. Depósitos de lençóis de areia do topo do Membro Morro
Pelado. Ponto 16.
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interpretadas como granule ripples. Estes níveis são resultado da migração de formas de
leito pela ação do vento, estando a intercalação de níveis de areia grossa e granulo,
relacionada a processos deflacionários nas regiões interdunares ou periféricas aos campos
de duna.
Fácies Ah – Arenitos muito finos a finos com laminação côncavo-convexa (laminação
cruzada hummocky)
Esta fácies, exclusiva do Membro Serrinha, é composta por arenitos finos a muito
finos, bem selecionados e de coloração cinza claro-esverdeada. Em afloramento
apresentam-se sob a forma de corpos tabulares centimétricos a decimétricos com
continuidades laterais e comumente associados às fácies Sl (siltito laminado), As (Arenitos
finos a muito finos com estratificação cruzada do tipo swaley) e Aco (arenitos finos a muito
finos com laminação cruzada gerada por onda). A estrutura predominante é a laminação
com truncamento côncavo-convexo com comprimento de onda centimétrico a decimétrico e
amplitude centimétrica (Fig. III.13).
A fácies Ah é interpretada como produto da interação de fluxo oscilatório de
orbitais de onda de tempestade com a ação de correntes unidirecionais de retorno (rip
currents). Esta fácies encontra-se comumente associada a estruturas poligonais semelhantes
a gretas.
Fácies As – Arenitos finos a muito finos com laminação cruzada swaley
Fácies composta por arenitos finos a muito finos, bem selecionados e de coloração
cinza claro-esverdeada (Fig. III.14). Ocorrem em camadas decimétricas a métricas
tabulares, com continuidade lateral em escala de afloramento. Estão comumente associados
as fácies Ah (arenitos finos a muito finos com estratificação cruzada hummocky), Aco
(arenitos finos a muito finos com laminação cruzada gerada por onda), Sl (siltito laminado)
e Hw (Intercalações centimétricas de arenito fino e argilito - laminação heterolítica do tipo
wavy).
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Figura III.13 - Fácies Ah (Arenitos muito finos a finos com laminação côncavo-convexa - laminação
cruzada hummocky). A - Na foto pode ser observada laminação com truncamento côncavo-convexo
com amplitude e comprimento de onda centimétricos. B - Modelo deposicional da fácies Ah
(modificado de Harms et al., 1975). A estrutura é gerada pela interação de fluxo oscilatório e
unidirecional, associados à correntes de fundo possivelmente em eventos de tempestade. Membro
Serrinha. Serra do Rio do Sul.

Figura III.14 -Fácies As (Arenitos finos a muito finos com laminação cruzada swalley). Laminação
cruzada do tipo swalley centimétrica. A fácies em questão é associada a atuação de fluxo oscilatório e
correntes de fundo em eventos de tempestade. O processo responsável pela deposição da fácies As é
caracterizado pela predominância da componente unidirecional em relação a oscilatória. Depósitos
associados à ação de ondas no Membro Serrinha. Serra do Rio do Sul.
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