Analogamente à fácies Ah, a fácies As é interpretada como produto de correntes
unidirecionais concomitantes a atuação do fluxo oscilatório de orbitais de ondas de
tempestade. Nesta fácies, entretanto, ocorre maior contribuição da componente
unidirecional oriunda da ação das correntes de retorno.
Fácies Aco – Arenitos finos a muito finos com laminação cruzada gerada por onda
Esta fácies, caracteristicamente, tem ocorrência restrita ao Membro Serrinha. É
composta por arenitos finos a muito finos, bem selecionados, com coloração cinza claroesverdeada e laminação cruzada gerada por onda (Fig. III.15). As características
diagnósticas usadas para o reconhecimento desta estrutura seguiram o modelo proposto por
De Raff et al. (1977). Em afloramento, a fácies Aco ocorre em camadas tabulares
decimétricas a métricas, contínuas lateralmente.
A fácies Aco é interpretada como produto da migração de formas de leito sob ação
de fluxo oscilatório envolvendo concomitantemente o processo de acresção vertical por
suspensão. A interação destes processos pode gerar formas cavalgantes, que podem ser
classificadas como climbbing ripples.
Fácies Aqs – Arenitos finos com laminação quase-planar intercalados com níveis
subcentimétricos de siltito
Esta fácies é composta por arenitos finos com laminação quase-planar, bem
selecionados, com coloração cinza clara ou creme-amarelada, intercalados com lâminas de
siltitos maciços, cinza claros (Fig. III.16). Ocorrem em camadas decimétricas, tabulares em
escala de afloramento e contínuas lateralmente.
A laminação quase planar é atribuída à atuação de correntes de fundo, em regime de
fluxo inferior, em leito com baixo gradiente. As lâminas de siltito são associadas ao
processo de decantação em águas calmas. A intercalação centimétrica destes dois produtos
sugere a alternância recorrente entre os dois processos acima citados.
Em alguns exemplos estudados, esta fácies se associa a estruturas poligonais que,
em planta, se assemelham a gretas.
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Figura III.15 - Fácies Aco (Arenitos finos a
muito finos com laminação cruzada gerada
por onda). Serra do Rio do Sul.
A - Na região delimitada em amarelo podem
ser observados alguns dos critérios definidos
por De Raff et al. (1977) para o reconhecimento de arenitos com laminação gerada
por ondas. Destacam-se a forma simétrica e a
acreção do tipo “complexa” entre as séries de
laminas.

A
B - Na foto é possível observar o mergulho para sentidos opostos em uma
mesma série de laminações cruzadas.
Membro Serrinha.

B

Figura III.16 -Na área em amarelo pode-se observar o detalhe da fácies Aqs (arenitos finos com
laminação quase -planar intercalados com níveis subcentimétricos de siltito). Serra do Rio do Sul.
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Fácies Alin - Arenitos finos com a laminação inclinada
Camadas de arenitos finos, bem selecionados, de coloração cinza clara ou cremeamarelada com laminação acompanhando a superfície sotoposta inclinada (Fig. III.17). As
camadas apresentam inclinação entre 0-10o, são tabulares ou lenticulares e apresentam
extensão decamétrica em escala de afloramento. A fácies Alin ocorre na base do Membro
Serrinha e na porção superior do membro Morro Pelado sempre associada a depósitos de
barras de acresção lateral de canais distributários meandriformes.
Fácies Sob – Siltito com estruturas obliteradas devido a bioturbação
Esta fácies é bastante comum no Membro Serrinha e ocorre sob a forma de corpos
tabulares contínuos lateralmente. É constituída por siltitos acinzentados, localmente
maciços, com laminação convoluta associada a tubos simples sem estruturação interna,
preenchidos por material de fração granulométrica maior que a da rocha. Os tubos não
apresentam qualquer orientação preferencial, estando randomicamente distribuídos (Fig.
III.18). Uma análise preliminar das formas observadas permitiu traçar afinidades com o
icnogênero Diplocraterion, Torell, 1870.
Fácies Slc – Siltitos com laminação inclinada
Esta fácies é composta por siltitos cinza claros (creme esbranquiçados quando
alterados), que apresentam laminação concordante com a superfície inclinada subjacente.
As camadas normalmente apresentam geometria lenticularizada, acunhando conforme a
superfície deposicional tende a se tornar horizontalizada.
A fácies Slc (Fig. III.17) é interpretada como produto de decantação em águas
estagnadas, sobre uma superfície previamente inclinada. A ocorrência desta fácies está
intimamente associada à fácies Alin, e ambas relacionadas a depósitos de barras de
acresção lateral em canais distributários meandrantes presentes no topo do Membro Morro
Pelado.
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Figura III.17 - Fácies Slc (siltitos com a laminação inclinada) e fácies Alin (Arenitos
finos com a laminação inclinada). Na área em destaque é possível observar siltitos
laminados avermelhados depositados sobre barras de acresção lateral, previamente
inclinadas. Depósitos de canais distributários meandrantes no topo do Membro Morro
Pelado. Ponto 13.

Figura III.18 - Fácies Sob (siltitos com estruturas obliteradas devido bioturbação), base do
Membro Serrinha. Observar o tubo vertical central apresentando ornamentação interna do tipo
spreiten. aff. Ichnogen. Diplocraterion, Torell, 1870. Serra do Rio do Sul.
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Fácies Hf – Estruturas heterolíticas do tipo flaser
Esta fácies é marcada pela alternância de lentes contínuas de arenitos finos com
laminação cruzada e lâminas de argilito, depositadas nas calhas das marcas onduladas.
Ocorrem em camadas tabulares centimétricas a decimétricas, contínuas lateralmente em
escala de afloramento. É digna de nota a ocasional presença de bioturbação nos níveis
argilosos.
A fácies Hf (Fig. III.19) pode ser interpretada como resultado da migração de
formas de leito sob regime de fluxo inferior, alternada à discreta deposição de material por
suspensão.
Fácies Hw – Estruturas heterolíticas do tipo wavy (acamamento ondulado)
Fácies composta pela intercalação centimétrica de arenitos finos com laminação
cruzada por onda ou corrente e laminas de argilito, depositadas sobre as marcas onduladas,
recobrindo-lhes o topo. A proporção arenito/argilito é praticamente de 1:1. Em escala de
afloramento a fácies Hw (Fig. III.19), ocorre em níveis tabulares apresentando considerável
continuidade lateral. Ocorre a presença de discreta bioturbação, representada por poucos
tubos de espessura milimétrica, verticais, inclinados e horizontais.
A deposição da fácies Hw pode ser explicada pela alternância proporcional de
processos de migração de formas de leito em regime de fluxo inferior e decantação de
sedimentos finos.
Fácies Hl – Estruturas heterolíticas do tipo linsen (acamamento lenticular)
Esta fácies, de ocorrência pontuada, encontra-se tanto nos estratos de topo, quanto
nas camadas basais da Formação Rio do Rasto. A fácies Hl (Fig. III.19) apresenta séries
isoladas e desconectadas de arenitos finos, com laminações cruzadas por onda e corrente,
intercaladas a níveis centimétricos de argilito siltoso. Estas camadas normalmente de
espessura decimétricas, apresentam geometria tabular e grande continuidade lateral em
escala de afloramento. A fácies Hl é interpretada como fruto de processos alternados de
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decantação e tração/rolamento, ocorrendo maior contribuição da deposição de sedimentos
finos.
Fácies Sl – Siltitos laminados
A fácies Sl (Fig. III.20) compreende camadas de siltitos (ocasionalmente micáceos),
finamente laminados, dispostos em camadas tabulares, de espessura centimétrica a métrica,
apresentando continuidade lateral em escala de afloramento. Estas camadas apresentam
coloração cinza, cinza clara ou vermelho intenso-arroxeado, quando pertencentes ao
Membro Morro Pelado. Possuem padrão de alteração do tipo fraturamento sub-conchoidal,
ocasionalmente associado a pastilhamento. A fácies Sl tende a apresentar coloração creme
ou branca, quando lixiviada pela ação hidráulica superficial, ou por águas que percolam
descontinuidades como falhas e fraturas.
A fácies Sl é interpretada como produto de processos de decantação em águas
calmas, ou muito calmas, não sujeitas à atuação de correntes de fundo. Ocasionalmente, se
observa a intercalação em séries milimétricas, de níveis contendo estruturas
subcentimétricas a centimétricas, poligonais e irregulares, semelhantes a gretas.
Fácies Sm – Siltitos maciços
Siltitos maciços, de coloração cinza-escura ou avermelhada (Membro Morro
Pelado) e coloração creme esbranquiçada quando alterados; apresentam padrão de
fraturamento subconchoidal, característico de fácies não estruturadas internamente (Fig.
III.21). Em afloramento, constituem corpos tabulares, centimétricos a métricos com
expressiva continuidade lateral.
São interpretados como depósitos de decantação de sedimentos pelíticos em águas
calmas.
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Estratificação com flaser
Simples
Bifurcado
Estratificação flaser

Bifurcado - Ondular

Lama
Areia

Ondular

Estratificação ondular (wavy)
Com lentes
espessas

Conectada
Estratificação
lenticular
(linsen)
Simples

Com lentes
achatadas
Com lentes
espessas
Com lentes
achatadas

Figura III.19 - Modelo das fácies heterolíticas (modificado de Reineck & Singh, 1973) - Hf (Estruturas
heterolíticas do tipo flaser), Hw (Estruturas heterolíticas do tipo wavy - acamamento ondulado), Hl
(Estruturas heterolíticas do tipo linsen - aca-mamento lenticular). Na foto é possível observar a gradação
da fácies Hf para Hw . Depósitos distais de lobos de rompimento de diques marginais no topo do Membro
Morro Pelado. Ponto 19, linsen fotografada na Serra do Espigão.

Figura III.20 - Fácies Sl (siltitos laminados). Fácies interpretada como produto de decantação de
sedimentos pelíticos em condições de águas calmas, como em baías interdistributários. Depósito do topo
do Membro Morro Pelado. Ponto 18.
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Fácies A – Argilitos
Esta fácies ocorre em toda Formação Rio do Rasto. É composta por argilitos cinza
escuros a pretos, que compõem camadas tabulares centimétricas a métricas, lateralmente
contínuas em escala de afloramento. Esta fácies é aqui interpretada como produto de
decantação em águas pouco agitadas. O caráter maciço pode ser atribuído à homogeneidade
granulométrica, que dificulta a formação de planos de fissibilidade na rocha.
Fácies Cm – Camada carbonática muito alterada, aparentemente maciça
Esta fácies ocorre apenas na porção basal do Membro Serrinha, nas seções
levantadas nas serras do Rio do Rasto e Espigão. As camadas carbonáticas tabulares tem
entre 20 a 40 centímetros de espessura e apresentam-se em avançado estado de alteração,
sendo difícil o reconhecimento de estruturas sedimentares. Os critérios diagnósticos
utilizados no reconhecimento desta fácies foram principalmente, a ausência de grãos
siliciclásticos, associado ao padrão de alteração do tipo “pó de café”, que segundo Hachiro
(comunicação verbal, 2004) é um bom critério de campo para a distinção de carbonatos
alterados. A aparência maciça e o estado de preservação da rocha impossibilitam qualquer
inferência quanto ao processo sedimentar responsável pela deposição desta fácies.
Fácies C – Níveis de calcrete irregulares e centimétricos
Esta fácies tem sua ocorrência restrita a um afloramento localizado nas
proximidades do contato entre o Membro Morro Pelado e a Formação Pirambóia. São
níveis calcíticos irregulares, porém com continuidade lateral em escala de aforamento,
centimétricos, maciços e com coloração cinza clara ou branca. A fácies C encontra-se
intercalada numa seção espessa da fácies Sl (siltitos laminados).
Horizontes de calcrete, normalmente, estão associados à cimentação precoce de
sedimentos na zona vadosa. A ascensão de líquidos saturados em íons carbonato e íons
cálcio está ligada ao processo de capilaridade positiva (força capilar) provocado pelo
desequilíbrio na razão precipitação/taxa de evaporação em climas semi-áridos e áridos.
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Fácies Bb – Bone bed (fragmentos de escamas, ossos, dentes de peixes e possíveis
coprólitos). Nível conglomerático bioclasto suportado, centimétrico, irregular, apresentando
contato basal erosivo.
Esta fácies ocorre nas porções basais do Membro Serrinha, normalmente associada
as fácies depositadas sob influência de ondas de tempestade (fácies Aco, Ah e As). Os
níveis fossilíferos centimétricos apresentam base erosiva e apesar de serem lateralmente
contínuos em escala de afloramento, são irregulares e apresentam marcante variação de
espessura. Internamente, a fácies Bb, apresenta-se densamente empacotada (bioclasto
suportada), sem seleção de tamanho e com fragmentos fósseis randomicamente dispersos.
A maioria dos bioclastos é composta por fragmentos apresentando considerável abrasão.
Numa classificação macroscópica simples, foi possível identificar restos fósseis fosfáticos
de dentes, escamas, ossos de peixes e possivelmente coprólitos (Fig. III.22). Devidos às
características acima citadas e a associação desta fácies com outras depositadas sob
influência de orbitais de ondas de tempestade, foi possível classificar este nível como um
depósito do tipo bone bed, possivelmente gerado em evento episódico envolvendo energia
elevada. A hipótese que associa a origem de boné beds à correntes de retornos em
tempestades, não deve ser, portanto descartada (Rohn, 1994). Níveis apresentando
estruturas semelhantes a gretas, ocorrem intercalados imediatamente acima da concentração
fossilífera.
III.7 - Descrições paleontológicas
III.7.1 - Descrição da megaflora da Formação Rio do Rasto
São aqui apresentadas, de maneira sintética, as descrições dos espécimes típicos da
megaflora do Permiano, encontrados nos depósitos dos membros Serrinha e Morro Pelado.
Tendo em vista o enfoque da presente dissertação, não foram realizadas descrições
pormenorizadas das estruturas foliares e dos caules, sendo apenas priorizadas as
características macroscópicas, tais como dimensões, feições externas e qualidade de
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Figura III.21 - Fácies Sm (siltitos maciços). Fácies de siltitos maciços apresentando padrão de
alteração do tipo fraturamento sub-conchoidal. Na porção central da foto é possível observar a
presença de um dique clástico irregular de espessura centimétrica. Depósitos de baías inter
distributário da porção intermediária do Membro Morro Pelado. Serra do Espigão.

Figura III.22 -A - Fácies Bb (Bone bed). Nível conglomerático bioclasto suportado, centimétrico
irregular, apresentando contato basal erosivo. B - Detalhe da fácies Bb. Notar os fragmentos
subcentimétricos de escamas, ossos, dentes de peixes e possíveis coprólitos. Base do Membro Serrinha.
Serra do Rio do Sul.
69

