Código

A

Sl

Sm

Sli

Sob

Hf

Hw

Fácies

Descrição

Interpretação

Argilitos
maciços

Camadas tabulares centimétricas a
decimétricas de argilito maciço cinza
escuro ou preto.

Depósitos de decantação em
águas calmas. A ausência de
estrutura sedimentar pode estar
associada à falta de contraste
granulométrico, impossibilitando
a formação de planos de
fissilidade. A coloração escura
pode ser indicativo de deposição
em condições de anoxia.

Siltito laminado

Camadas tabulares centimétricas a
métricas de siltitos laminados com
coloração cinza, cinza clara ou vermelho
arroxeada.

Depósitos de decantação em
águas calmas sem ação de
correntes de fundo.

Depósitos de decantação em
Camadas tabulares centimétricas a
águas calmas possivelmente
métricas de siltitos maciços com coloração apresentando homogeneidade
Siltito maciço
cinza ou vermelho arroxeada. Apresentam granulométrica, o que dificulta a
padrão sub-conchoidal quando alterados.
formação de planos de
fissilidade na rocha.
Camadas decimétricas de siltito
apresentando laminação concordante com
Siltitos com
Níveis depositados pelo processo
a superfície inclinada subjacente. Níveis
laminação
de decantação em superfícies
com geometria lenticularizada, acunhando
inclinada
previamente inclinadas.
conforme a superfície deposicional se
horizontaliza.
Devido à ausência de estruturas
Camadas tabulares centimétricas a
diagnósticas se torna difícil
Siltito com
decimétricas de siltitos cinzas com
interpretar o processo sedimentar
estruturas
estruturas obliteradas por intensa
associado a gênese desta fácies.
obliteradas
bioturbação. A fácies é caracterizada pela
Pela fração granulométrica e
devido a
presença de tubos circulares simples,
coloração da rocha em questão,
bioturbação
milimétricos dispersos caoticamente na
infere-se que a fácies tenha se
matriz. A estrutura foi atribuída ao
depositado pelo processo de
icnogênero Diplocraterion, Torell, 1870. decantação em águas calmas em
condições de fundo oxigenado.
Camadas tabulares centimétricas a
Depósitos interpretados como
decimétricas marcada pela alternância de
Estruturas
produto da alternância dos
arenitos finos com laminação cruzada e
heterolíticas do
processos de tração e
lâminas de argilito depositadas nas calhas
tipo flaser
decantação, com o predomínio
das marcas onduladas ou ocasionalmente
do primeiro.
recobrindo-lhes o topo.
Estruturas
Camadas tabulares centimétricas a
heterolíticas do
Depósitos interpretados como
métricas caracterizadas pela alternância de
tipo wavy
produto da alternância
arenitos finos com laminação cruzada por
(acamamento
equilibrada dos processos de
onda ou corrente recobertos por lâminas
ondulado)
tração e decantação.
de argilito na proporção de 1:1.
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Hl

Aqs

Act

Am

Al

Ali

Aob

At

Estruturas
Camadas tabulares centimétricas a
Análoga à fácies Hw, no entanto
heterolíticas do
decimétricas compostas por séries de
há a predominância de
tipo linsen
lentes desconectadas de arenitos finos com
decantação sobre o processo de
(acamamento laminações cruzadas por corrente em meio
tração/rolamento.
lenticular)
a argilito siltoso maciço.
Arenitos finos
com laminação
Camadas decimétricas tabulares onde é
Alternância entre os processos
quase-planar
observada a intercalação de arenitos finos de tração de correntes de fundo
intercalados
com laminação quase-planar e laminas
em leito plano (arenitos) e
com níveis
subcentimétricas de siltitos.
decantação (siltitos).
subcentimétrico
s de siltito.
Arenito muito
fino a fino com
Camadas de espessura métricas de
Depósitos interpretados como
estratificação
arenitos finos bem selecionados com
produto da migração de dunas
cruzada tabular estratificação cruzada tabular de pequeno subaquosas com cristas retas sob
de pequeno
porte. Séries de cruzadas de espessura
a ação de correntes
porte
decimétrica.
unidirecionais.
Fácies que possibilita diferentes
interpretações. Possivelmente a
estrutura maciça se deve a
Camadas tabulares centimétricas a
processos de perda de fluídos
Arenitos
métricas de arenitos muito finos a finos
por sobrecarga ou deposição a
maciços.
maciças.
partir de fluxos turbulentos. A
falta de contraste granulométrico
também pode conferir falsa
aparência maciça à rocha.
Camadas tabulares centimétricas a
Fácies gerada por processos de
Arenitos com
métricas com grande extensão lateral
tração provocados por correntes
laminação plano
constituídas de arenitos finos a muito finos
de fundo em leito plano em
paralela.
com laminação plano paralela.
regime de fluxo inferior.
Análoga a fácies Al. A ausência
local de laminação pode ser
Camadas centimétricas a métricas
Arenitos finos
explicada pela obliteração da
tabulares, contínuas lateralmente
com laminação
estrutura por processos de perda
composta por arenitos muito finos a finos
plano-paralela
d´água devido à sobrecarga ou
com laminação plano paralela incipiente
incipiente
ausência de contraste
ou localmente inexistente.
granulométrico “mascarando” as
estruturas existentes.
Camadas decimétricas de arenitos cinza
Arenitos com
claros e escuros, localmente maciços e
Devido à ausência de estruturas
estruturas
com laminação convoluta. Presença de
diagnósticas não é possível
obliteradas
tubos simples sem estruturação interna interpretar o processo sedimentar
devido a
preenchidos por material de fração
associado a gênese desta fácies.
bioturbação
granulométrica maior que a rocha.
Arenitos finos
Camadas tabulares decimétricas
Deposição a partir de dunas
com cruzadas
constituídas por arenitos finos com
subaquosas de crista sinuosa
acanaladas de
estratificação cruzada acanalada de
com influência de correntes de
pequeno porte
pequeno porte com laminação cruzada e
fundo secundárias de menor
com laminação
climbing ripples no plano da
intensidade nas porções
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Aa

Aço

Alc

Aq

cruzada e
climbing ripples
estratificação.
no plano da
estratificação.
Arenitos com Camadas tabulares decimétricas a métricas
estratificação
de arenitos finos com estratificação
acanalada de
cruzada acanalada de pequeno e médio
pequeno e
porte por vezes compondo níveis com
médio porte
granodecrescência ascendente.
Camadas decimétricas a métricas tabulares
com arenitos finos, bem selecionados com
laminação cruzada por onda. Foram
Arenitos finos a
identificados os critérios definidos por De
muito finos com
Raff (1977), para estas estruturas, como o
laminação
padrão de diferença estrutural em um
cruzada gerada
mesmo estrato, acresção em chevron,
por onda
acresção complexa e sets com laminação
cruzada com mergulhos opostos em um
mesmo estrato.
Camadas tabulares decimétricas a métricas
com grande extensão lateral, compostas
Arenitos muito
por arenitos muito finos a finos com
finos a finos
laminação cruzada. A presença de séries
com laminação de base plana com foresets apresentando
cruzada gerada
mesma direção de mergulho e a feição
por correntes
assimétrica em planta, indica que a
laminação cruzada tenha sido gerada pela
ação de correntes de fundo.
Camadas decimétricas a métricas
Arenitos finos
lenticulares composta por arenitos
com laminação
finos,bem selecionados com laminação
quase-planar
cruzada de baixo ângulo localmente
apresentando truncamento.

Alin

Arenitos finos
com a laminação
inclinada

Ab

Arenitos finos
maciços
apresentando
intraclastos de
siltito

As

Arenitos finos a
muito finos com
laminação
cruzada Swaley.

interdunares.
Depósitos de migração de dunas
subaquosas de crista sinuosa sob
a ação de correntes
predominantemente
unidirecionais.

Fácies depositadas sob a ação de
fluxo oscilatório de alta
freqüência provocado por ondas.

Fácies gerada pela migração de
formas de leito em regime de
fluxo inferior envolvendo
concomitantemente os processos
de tração e decantação.

Fácies gerada por processos de
tração associados a correntes de
fundo em leito de baixa
inclinação em regime de fluxo
inferior.
Fácies associada a processos de
Camadas lenticulares de arenitos finos,
decantação envolvendo a
bem selecionados, com a laminação
acresção
de barras laterais
acompanhando a inclinação (0,5o – 15o) da
(barras em pontal) em canais
superfície sotoposta.
distributários meandrantes.
Depósitos gerados por correntes
Camadas métricas de base erosiva,
de fundo envolvendo
composta por níveis brechados
predominantemente o processo
apresentando clastos angulosos
de tração e provocando a erosão
centimétricos de siltitos dispersos em uma
do substrato previamente
matriz composta por arenitos finos.
depositado.
Camadas decimétricas a métricas tabulares
Depósito interpretado como
de arenitos finos, bem selecionados com produto da atuação concomitante
laminação cruzada do tipo swalley.
de correntes unidirecionais com
fluxo oscilatório provocado por
ondas em eventos de tempestade.
A geometria da estrutura indica
que ocorre a predominância da
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componente unidirecional
oriunda da ação das correntes de
fundo.

Ah

Bb

Agr

Aag

Cm

Arenitos muito
finos a finos
com laminação
côncavoconvexa
(laminação
cruzada
hummocky)

Camadas tabulares centimétricas a
A fácies Ah é interpretada como
decimétricas composta por arenitos finos a
produto da interação de fluxo
muito finos cinza claro/esverdeados com
oscilatório com a ação de fluxo
laminação côncavo-convexa com
trativo unidirecional durante
comprimento de onda centimétrico a
eventos de tempestade.
decimétrico e amplitude centimétrica.

Bone bed
(fragmentos de
escamas, ossos,
dentes de peixes
e possíveis
coprólitos).

Características tafonômicas
identificadas preliminarmente e
a associação desta fácies com
outras depositadas sob influência
de ondas de tempestade e tempo
bom (Ah, As e Aco)
possibilitam classificar estes
níveis como depósitos de bone
beds possivelmente gerados por
eventos envolvendo energia
elevada (tempestades).

Nível conglomerático irregular
,centimétrico, bioclasto suportado,
apresentando contato basal erosivo.

Camadas tabulares de espessura métrica,
Migração de formas de leito por
Arenitos grossos com grande extensão lateral composta por
fluxo trativo a partir da ação do
com laminação
séries de cruzadas de baixo ângulo.
vento associada ao processo de
(granule
Entre as séries intercalam-se níveis
deflação em regiões interdunares
ripples)
delgados de areia grossa e granulo com
ou lençóis de areia.
laminação cruzada por fluxo trativo.
Migração de dunas de crista
Camadas de espessura métrica a
sinuosa de grande porte sob ação
decamétrica de arenitos finos a muito
Arenitos com
do vento. As lâminas com
finos, bem arredondados e com boa
estratificação
contraste granulométrico são
esfericidade intercalados em lâminas
acanalada de
fruto da alternância dos
apresentando contraste granulométrico.
grande porte
processos de fluxo e queda de
Organizados em séries de cruzadas
grãos na região frontal das
acanaladas de grande porte.
dunas.
Camada
Camada decimétrica tabular,
Devido ao estado avançado de
carbonática
aparentemente maciça e com ausência de
alteração e ausência de estruturas
muito alterada
grãos terrígenos. Estado intempérico
não é possível inferir o processo
aparentemente avançado, padrão de alteração do tipo “pó
deposicional desta fácies.
maciça
de café”.

Tabela III.02 – Fácies sedimentares da Formação Rio do Rasto.
preservação. Dessa maneira, a partir da descrição realizada, somente foi possível a
classificação em nível de gênero.
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Classe Pterophyta
Pecopteris sp
Foram encontrados três exemplares de folhas de Pecopteris sp. em
siltitos laminados, estratigraficamente localizados na base do Membro
Serrinha (seção estratigráfica da Serra do Rio do Rasto). Todos os
exemplares apresentam-se na forma de moldes externos, concordantes à
laminação da rocha, não apresentando sinais de fragmentação e
desagregação entre a nervura central e os folíolos (Fig. III.23).
Os

fragmentos

coletados

possuem

largura

média

de

aproximadamente 2,80 cm, eixos longitudinais em geral maiores que 6,60
cm e folíolos variando entre 0,7 cm e 1 cm. Os espécimes apresentam folhas
bipinadas, sendo visível raquis com estrias longitudinais e folíolos em
posição alternada-simétrica.
Classe Sphenophyta
Paracalamites sp.
Foram encontrados oito exemplares de folhas de Paracalamites sp.
em argilitos e siltitos laminados avermelhados, estratigraficamente
localizados no terço superior do Membro Morro Pelado (ponto18). Todos os
exemplares são moldes internos e externos, ocasionalmente com porções do
caule preservadas (Fig. III.24). Ocorrem concordantemente à laminação dos
siltitos e horizontalizados em relação aos argilitos, em sua maioria não
apresentando sinais de fragmentação e transporte expressivo. No entanto,
alguns espécimes parecem apresentar desagregação, estando possivelmente
partidos na região dos nós, entre os conjuntos de feixes vasculares.
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Figura III.23 - Detalhe de molde de folha bipinada de Pecopteris sp apresentando folíolos
em posição alterna/simétrica. Notar o bom estado de preservação do exemplar. Seção análoga
a Serra do Rio do Rasto.

Figura III.24 - Detalhe de molde interno de caules de Paracalamites sp, Notar no exemplar da
direita, a disposição dos feixes vasculares contínuos dentro dos entre-nós. Ponto 18.
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Entre os fragmentos de caule coletados, é comum a ocorrência de
feixes vasculares contínuos dentro dos entrenós. Em linhas gerais, quanto
maior a largura dos espécimes menor a distância relativa dos entrenós. A
largura dos fragmentos varia de 0,5 cm até máximos de 5,8 cm. Devido às
condições de preservação e amostragem, não são representativos os dados
relativos às medidas dos eixos longitudinais.
Classe Glossopteridophyta
Glossopteris sp.
Foram encontrados quatro exemplares de folhas de Glossopteris sp.
em siltitos laminados estratigraficamente localizados na base do Membro
Serrinha (seção estratigráfica análoga à da Serra do Rio do Rasto). Todos os
exemplares apresentam-se na forma de moldes externos com restos
preservados (incarbonizados?), concordantes à laminação da rocha, não
apresentando sinais de fragmentação e desagregação.
Entre as folhas coletadas todas apresentam forma linear lanciolada e
nervuras laterais, que apresentam ramificação dicotômica e que partem da
nervura mediana em direção às porções marginais da folha. As medidas de
largura e de maior eixo não são representativas, pois não foi possível a
obtenção de espécimes completos.

III.7.2 - Descrição das concentrações de bivalves

Foram identificadas três concentrações de bivalves (ponto 26) nos sedimentos do
Membro Morro Pelado. Os níveis constituídos por arenitos muito finos a finos, maciços e
fossilíferos, apresentam espessura centimétrica variável e ocorrem em camadas tabulares
com continuidade lateral em escala de afloramento.
As concentrações de bivalves observadas são exclusivamente formadas por
exemplares de Nothoterraia acarinata, segundo a identificação preliminar baseada nas
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descrições de Rohn (1988; 1994) e Guillardi (informação verbal, 2004). São indivíduos
subcentimétricos, com formas aproximadamente equidimensionais, obesos e com valva
apresentando múltiplas costelas finas, sendo que estruturas da linha de charneira, como a
lúnula e a carena, não são observáveis (Fig. III.25). Os exemplares apresentam-se como
valvas silicificadas dispersos caoticamente na matriz, ocorrendo predominantemente
articulados e secundariamente desarticulados. A concentração apresenta empacotamento
frouxo, não evidenciando contato entre os exemplares e nem qualquer tipo de organização
interna, com exceção de um sutil padrão de granodecrescência ascendente (Fig. III.26).
Marcas de bioerosão, fragmentação e abrasão estão aparentemente ausentes.
Segundo Rohn (1994), a Nothoterraia acarinata é um organismo de hábito filtrador,
com forma adaptada a substratos moles e lamosos, comuns em batimetrias reduzidas. A
partir das características tafonômicas acima descritas e considerando o hábito de vida do
organismo, é possível inferir que o processo de soterramento dos bivalves tenha se dado de
maneira rápida, não envolvendo exposição e nem transporte significativos na zona
tafonomicamente ativa (Holz & Simões, 2002).
III.7.3 - Descrição da concentração de fragmentos de peixes e coprólitos
As duas únicas ocorrências deste tipo de concentração (fácies Bb) foram assinaladas
nos estratos basais do Membro Serrinha, na seção levantada na Serra de Rio do Sul. A
fácies Bb ocorre intercalada com as fácies Aco, Hw e As, depositadas pela ação de ondas
de tempestade. O nível descrito como bone bed apresenta contato inferior erosivo,
espessura centimétrica variável e continuidade lateral em escala de afloramento. A
concentração é em sua maior parte composta por fragmentos fosfáticos de escamas, dentes,
ossos de peixes e raras estruturas nodulares semelhantes a coprólitos (Fig. III.22). Fósseis
de escamas e dentes inteiros, ainda que apresentando alguns sinais de abrasão mecânica em
sua superfície, são relativamente comuns. Todos os bioclastos apresentam-se cimentados
por carbonato.
O nível fossilífero apresenta empacotamento denso (bioclasto suportado) e ausência
de estruturação interna, estando os fósseis randomicamente dispersos e sem orientação
preferencial em relação ao acamamento. A variação marcante nas dimensões dos
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Figura III.25 - Vista em planta da concentração de bivalves. Notar os indivíduos subcentimétricos,
com a valva apresentando múltiplas costelas finas. As estruturas da linha de charneira não
são observáveis. Ponto 26.

Figura III.26 - Vista em perfil da concentração de bivalves. Observar a presença de indivíduos
articulados fechados associados a conchas desarticuladas randomicamente dispostas na matriz
arenosa. Na porção superior do depósito é possível notar um sutil padrão de granodecrescência
ascendente. Ponto 26.
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espécimes, oscilando entre 0,1 cm e 1 cm é indício de ausência de seleção hidráulica
competente durante o processo de deposição.

III.7.4 - Descrição de Icnofósseis

Os exemplares de vestígios indicativos da ação de organismos, se resumem a
estruturas de escavação e habitação associadas às fácies com estruturas sedimentares
obliteradas (Aob e Sob). A maioria das ocorrências está restrita ao Membro Serrinha.
A caracterização possibilitou atribuir aos espécimes afinidades com os icnogenêros
Palaeophycus, Diplocraterion e Arenicolites, pertencentes as icnofácies Skolithos e
Cruziana, caracteristicamente de ambientes costeiros. A descrição sistemática das
estruturas e a definição dos icnogêneros baseou-se em comparações com exemplos
conhecidos da Bacia do Paraná (Fernandes et al, 2002).
Palaeophycus Hall, 1847.
Escavações simples, no plano do acamamento, retilíneas e curvas, aparentemente
sem ornamentação. Apresentam espessura milimétrica, forma aproximadamente cilíndrica e
encontram-se preenchidas pelo mesmo sedimento da rocha (areia muito fina). Não
apresentam bifurcações e/ou ramificações (Fig. III.27).
São interpretadas como icnitos de alimentação, associados à locomoção de
indivíduos vermiformes, predadores ou suspensívoros, em substratos predominantemente
arenosos (Fernandes et al, 2002). São indicadores de ambientes costeiros de batimetria
reduzida (Hantzschel, 1975).
Arenicolites Salter, 1857.
Escavações em forma de “U” e “J”, simples e lisas, sem bifurcações, verticais e
inclinadas em relação ao acamamento e preenchidas por material de granulação
semelhanteà da rocha. As escavações apresentam comprimento milimétrico a centimétrico,
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Figura III.27 - Icnogênero Palaeophycus. Escavações simples, sem bifurcações e ornamentação,
preenchidas pelo mesmo arenito muito fino da matriz. Depósitos da porção superior do Membro
Serrinha. Serra do Espigão.
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são comumente irregulares apesar da linearidade do tubo e apresentam forma circular a
oval nos cortes transversais e oblíquos (diâmetro aproximado de 1-2 mm).
A forma descrita apresenta afinidade com o icnogênero Arenicolites (Fig. III.05) e
seria representativa de marcas produzidas por anelídeos suspensívoros (Hantzschel, 1975),
em zonas costeiras ou ambientes subaquáticos dulciaquícolas (Fernandes et al, 2002).
Diplocraterion, Torell, 1870.
Os exemplares descritos deste icnogênero são representados por tubos em “U”
orientados verticalmente em relação ao acamamento, apresentando ornamentação interna
do tipo spreiten (Fig. III.18). Os tubos, de comprimento centimétrico e diâmetro
subcentimétrico a milimétrico, são preenchidos por material de granulação (fração areia
muito fina) ligeiramente maior do que a da rocha.
As escavações podem ser atribuídas a icnitos de habitação ou de equilíbrio, neste
último caso representando a locomoção ascendente do organismo no sentido de se ajustar a
aumentos na taxa de sedimentação (Fernandes et al, 2002). O icnogênero Diplocraterion,
possivelmente é resultado da atuação de anelídeos poliquetos, ou de organismos
suspensívoros diversos, viventes em ambientes de alta energia dominados por ondas
(Hantzschel, 1975). A associação de Diplocraterion com o icnogênero Arenicolites, já foi
descrita em fácies heterolíticas da Formação Pimenteiras (Devoniano, Bacia do Parnaíba)
por Ferreira & Fernandes (1983).
III.8 - Descrição de elementos arquiteturais
A definição de elementos arquiteturais para a Formação Rio do Rasto procurou
melhor representar a expressão tridimensional (geométrica) das diferentes associações de
fácies encontradas. Para tanto, preferiu-se adotar, com as devidas adequações, o padrão
geral utilizado por Miall (1985; 1991; 1996) para elementos arquiteturais fluviais. A
delimitação das superfícies hierárquicas com significado genético (Tabela III.03) seguiu o
padrão do referido autor e, ainda, as adaptações efetuadas às propostas de Kocurek (1998) e
Almeida (2001), para os sistemas deposicionais eólico e costeiro.
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Ordem

Grupo

Escala
temporal
dos
processos
(anos)

1

10-6

2

10-5 - 10-4

3a

4a

105

10

5

104

3

10

4

10-2 - 10-1

Ciclo de
sizígia/quadratura

5

6

-3

102 - 103

102 - 103

Enchentes de
cem anos
Recorrência de
grandes
tempestades

102 - 103

7

103 - 104

6a

8

104 - 105

9

105 - 106

6

10 - 10

7

Fluvial/
Deltáico

Eólico

Ambiente
marinho
costeiro

Lâmina

Fluxo de grãos e
Queda de grãos

Lâmina

Dunas

Enchentes
sazonais de dez
anos

Processos
geomórficos de
grande duração
Variações
eustáticas de
período curto
Variações
eustáticas de
período curto
Variações das
taxas de ascensão
eustáticas e
suprimento
sedimentar
Ciclos eustáticos
Variações nas
taxas de
subsidência
Grandes
reativações
tectônicas

Sistema deposicional

Marca ondulada
Superfícies de 1a
ordem
Incrementos diários
em dunas
Reativação de
superfícies de 1a
ordem

100 - 101

5a

10

Taxa de
sedimentação
instantânea
(m/Ka)

Migração de
formas de leito
Ciclo diário de
maré
Migração de
formas de leito

1a

2a

Exemplos de
processos

Marca ondulada

Migração de dunas

Marca
ondulada
Superfícies de
1a ordem
Superfícies
internas de
estratificação
hummocky
Duna (forma
de leito)

Barras de
Reativação de superfícies
desembocadura
Incremento no
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Tabela III.03 - Hierarquia de superfícies associadas a escala temporal dos processos
envolvidos (modificada de Miall 1991, 1996, Almeida, 2001, Kocurek, 1988).
Os elementos arquiteturais compostos por fácies interpretadas como depositadas por
tempestades são delimitados por superfícies de diferentes ordens, tendo em vista a escala
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temporal do processo envolvido na formação dos depósitos. Desta maneira, para a
adequação da hierarquia das superfícies delimitantes, foi considerada a provável freqüência
de ocorrência do evento deposicional, principalmente no caso dos elementos depositados
episodicamente (em eventos de baixa freqüência) ou representativos da sedimentação do
dia-a-dia.
Para a definição dos elementos de canais distributários, foi considerada a diferença
de localização fisiográfica dentro do contexto deltaico. Para canais distributários
meandrantes foi utilizado modelo semelhante de preenchimento para rios de mesma
configuração. Este procedimento foi adotado devido a afinidades faciológicas intrínsecas e
ao fato de que os processos de migração lateral e bypass de sedimentos para áreas
adjacentes durante eventos de cheia são essencialmente os mesmos, tanto em rios, quanto
em canais distributários meandrantes. Ressalva deve ser feita à influência das variações de
lâmina d´água que possibilitam, ocasionalmente, a completa submersão dos distributários
localizados nas regiões próximas ao corpo receptor. Nessas condições, caracteristicamente
depositam-se fácies de decantação (Sl, Sm e A) entre os depósitos arenosos de barras de
acresção lateral.
Para a definição dos elementos arquiteturais eólicos foram utilizados os parâmetros
de hierarquia de superfícies de truncamento definidos por Kokurek (1988). Tendo como
evidências a recorrência de fácies eólicas e o contato transicional entre as formações Rio do
Rasto e Pirambóia, foi considerado no presente capítulo que os elementos arquiteturais
eólicos estão presentes em ambas as unidades estratigráficas.
Lençóis de arenitos de tempestades (LT) – Caracterizados por camadas tabulares
com espessura decimétrica a métrica, lateralmente contínuas em escala de afloramento, por
vezes apresentando padrão em granodecrescência ascendente. Este elemento encontra-se
comumente intercalado ao elemento FPD (finos de pró-delta, Fig. III.28), que é composto
predominantemente por fácies pelíticas (Sm, Sl, Sob e A). São delimitados por superfícies
de 3a ordem, e quando amalgamados em duas ou mais séries espessas são delimitados por
superfícies de 4a ordem.

83

84

ELEMENTOS ARQUITETURAIS

LT

FPD
LT

FPD

BD

BD

FPD
FPD

Figura III.28 - Fotomosaico e interpretação dos elementos arquiteturais da porção intermediária do Membro Serrinha. Notar a intercalação do elemento BD
(barra de desembocadura) com os elementos LT (lençóis de arenitos de tempestade) e FPD (finos de pró-delta). Serra do Rio do Sul.
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FPD - Finos de pró-delta (Sl, Sm, A, Sob, Hw, Hf, Hi)

LT - Lençóis de arenitos de tempestades (Ah, As, Aco, Al, Aq, Cb)
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A principal estrutura indicativa da ação de tempestades (Harms et al., 1975; Leckie
& Walker, 1982; Walker & Plint, 1992) é a laminação cruzada do tipo hummocky (fácies
Ah) que normalmente, apresenta comprimentos de onda centimétricos a decimétricos e
amplitudes centimétricas. Essas medidas possibilitam caracterizar essa estrutura como
microhummocky. Arenitos com estratificação cruzada do tipo swaley (fácies As) são
interpretados como depositados em condições semelhantes às da fácies Ah. Walker e Plint
(1992) acreditam que a componente unidirecional das correntes de retorno seja mais atuante
na formação da estrutura do tipo swaley. Segundo os autores, a influência de correntes
fortes na geração da estrutura indicaria maior proximidade da paleocosta em batimetrias
necessariamente menores do que as que se formam arenitos com estratificação do tipo
hummocky (transição offshore-shoreface).
Conforme Lavina (1991), a gradação das fácies de arenitos com laminação planoparalela (Al) e com baixo ângulo (Aq) para arenitos com laminação cruzada côncavoconvexa e swalley estaria diretamente vinculada à transição das condições de regime de
fluxo superior para as de fluxo inferior em contexto de tempestades. Normalmente, os
níveis arenosos com essas características apresentam contato inferior levemente ondulado,
localmente erodindo as camadas imediatamente subjacentes. Concentrações fossilíferas
(Bb) centimétricas, irregulares e densamente empacotadas também apresentam base erosiva
(Fig. III.22) e ocorrem associadas a estas fácies.
Tempestitos distais (TD)– Elemento arquitetural caracterizado por camadas de
espessura métrica, tabulares e lateralmente contínuas. De modo geral, ocorre associado ao
elemento LT (lençóis de tempestade) e é composto por fácies heterolíticas representativas
da alternância de processos de tração e decantação (Hl, Hw, Hf e Aqs). Pode ser
interpretado como representativo da deposição de tempestitos nas regiões mais distais, e
progressivamente mais profundas do corpo aquoso. A interpretação da deposição do
elemento TD pode ser considerada análoga à proposta por Lavina (1991) e Rohn (1994)
para fácies heterolíticas do Membro Serrinha.
Finos de prodelta (FPD) – O elemento FPD apresenta geometria tabular e espessura
métrica a decamétrica. É delimitado por superfícies de 5a ordem e é predominantemente
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composto por fácies pelíticas (Sl, Sm e A), e ocasionalmente por fácies heterolíticas (Hf,
Hw e Hi). Camadas de arenitos tabulares, depositadas nas porções distais de barras de
desembocadura, comumente ocorrem intercaladas ao elemento FPD. A presença de fácies
de siltitos intensamente bioturbados (Sob), mesmo quando associada a sedimentos de
coloração acinzentada, constitui evidência de condições aeróbicas no fundo do sítio de
deposição. O perfil da Serra do Espigão apresenta excelentes exposições do elemento FPD
(Fig. III.28).
O elemento FPD, devido a suas características faciológicas e geométricas, pode ser
confundido com o elemento BI (baías interdistributários). Os principais critérios que
permitem diagnosticá-lo são: a espessura métrica (atingindo até 10 metros), coloração
acinzentada das fácies pelíticas e a associação com os elementos arquiteturais LT e TD.
Barras de desembocadura (BD) – Elemento arquitetural caracterizado por camadas
de arenitos de espessura métrica a decamétrica (Figs. III.28 e III.29), lenticulares e
lateralmente contínuas em escala de afloramento.
Na porção basal, horizontalmente adjacente a esses corpos, são encontrados níveis
de arenitos tabulares, de espessura centimétrica a decimétrica e com grande continuidade
lateral. Estas camadas tabulares são normalmente compostas pelas fácies Am e Alc, e
representam depósitos resultantes da desaceleração natural de fluxo hiperpicnal nas porções
mais distais dos lobos. Estes níveis podem ser confundidos facilmente com as camadas
tabulares e lenticulares pertencentes ao elemento BI (baías interdistributários).
Normalmente, em corpos aquosos de grande extensão, nos períodos de cheias (inundações)
os contrastes de temperatura e de carga do material trazido em suspensão aumentam
consideravelmente a densidade da água dos rios alimentadores, o que pode gerar fluxos
hiperpicnais. Estes costumam produzir canais e desencadear fluxos gravitacionais
subaquosos semelhantes aos gerados por correntes de turbidez. Segundo Lavina (1991) tais
níveis apresentariam por vezes seqüências incompletas de Bouma e poderiam ser
considerados como “turbiditos lacustres”, depositados nas porções frontais das barras de
desembocadura.
Em alguns afloramentos (Fig. III.30), podem ser observadas camadas tabulares
compondo ciclos de espessamento ascendente, semelhantes a sucessões de turbiditos.
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BD

Superfícies de 3 ordem

FPD - Finos de Pró-delta (Sl, Sm, A, Sob, Hw, Hf, H)

BD - Barra de desembocadura (Alin, Am, Alc, Ab, Act, Aa, Hw, Hf)
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Figura III.29 - Fotomosaico e interpretação dos elementos arquiteturais Barra de desembocadura (BD) e finos de pró-delta (FPD). A foto lateral evidência
o caráter tabular da porção distal desta mesma barra. Depósitos deltaico do Membro Morro Pelado, Serra do Espigão.
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Fácies Alc - arenito muito fino, siltoso com laminação cruzada gerada
por corrente.

Fácies Al - arenito muito fino com laminação plano-paralela

Fácies Am - arenito fino a muito fino maciço

Fácies Sl - siltito laminado

Legenda

Figura III.30 - Ciclos de espessamento ascendente das porções distais do elemento arquitetural BD (barra de desembocadura). Depósitos do Membro
Morro Pelado. Ponto 107.

0,0 m

1,0 m

2,0 m

3,0 m

3,2 m

Nestas, é comum a presença da fácies Alc e das fácies heterolíticas (Hw e Hf),
apresentando superfícies com marcas onduladas. Esta associação sugere se tratar de
depósitos frontais das barras de desembocadura.
O elemento “Barras de desembocadura” (BD) é predominantemente composto pelas
fácies Ali e Am, sendo que estas comumente encontram-se obliteradas por processos de
fluidificação. O elemento BD está delimitado, individualmente, por superfícies de 3o
ordem.
O reconhecimento de feições que permitam caracterizar estes corpos como “barras
de desembocadura” ou “lobos deltaicos” (sensu Castro e Medeiros, 1980; Lavina, 1991),
tais como ciclos de granocrescência ascendente (coarsening upward), é dificultado
principalmente pela falta de contraste granulométrico. A observação de gradações verticais
de arenitos com climbbing ripples para arenitos estratificados é inibida devido ao fato de
que no elemento BD as estruturas comumente encontram-se obliteradas pelos processos de
escape d´água e fluidificação, desencadeados pela compactação do sedimento
inconsolidado. Lobos de suspensão se depositam a partir da entrada de fluidos hiperpicnais
relacionados a influxos de maior viscosidade devido à grande quantidade de sedimentos
finos em suspensão (Rohn, 1988; Lavina, 1991; Lanzarini et al 1992; Rohn, 1994).
Sigmóides podem ocorrer associados aos lobos, quando gerados pela desaceleração de
descargas fluviais, as quais adentram no corpo lacustre como fluxos homopicnais com
baixa taxa de dispersão.
Ocasionalmente, na base do elemento BD ocorrem níveis centimétricos da fácies
Ab associados às fácies Act e Aa, indicando que ocorreu erosão do substrato (afloramentos
da Serra de Rio do Sul e do Espigão, Figs. III.31 e III.32). Contatos inferiores erosivos
(Fig. III.10), caracterizados por níveis centimétricos de brechas basais, são evidências
marcantes da ação de correntes de tração de fundo na base do elemento BD. É interessante
destacar que essas correntes estão necessariamente relacionadas ao aumento na velocidade
de fluxo, provavelmente produzido pelo aporte abrupto de grande carga sedimentar a partir
dos canais distributários. Tais descargas devem estar relacionadas a eventos episódicos de
cheias, onde há o aumento considerável do gradiente hidráulico dos rios, bem como de sua
vazão e carga de sedimentos transportados. Por outro lado, a presença de contatos inferiores
interdigitados (arenito-argilito) seria indício razoável de que esses corpos depositaram-se
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Figura III.31- Seção colunar da Serra de Rio do Sul. Depósitos de tempestade da base do Membro Serrinha. Notar barras de desembocadura deltaicas intercaladas, representadas pelas camadas
métricas de arenitos (fácies Alin, Am, Alc, Ab, Act e Aa), muitas vezes apresentando base erosiva.
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Figura III.32 - Seção colunar da Serra do Espigão. Depósitos deltaicos do Membro Morro Pelado. Notar a intercalação, nas porções superiores, de camadas métricas de arenitos com estratificação cruzada
acanalada de grande porte (fácies Aag), interpretadas como depósitos de dunas eólicas. A legenda se encontra na próxima página.
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Legenda
Fácies Sn - Siltito maciço
Fácies Sob - Siltito com estruturas obliteradas por bioturbação
Fácies Sl - Siltito laminado
Fácies Hl - Laminação heterolítica do tipo linsen

Fácies Hw - Laminação heterolítica do tipo wavy
Fácies Hf - Laminação heterolítica do tipo flaser
Fácies Aco - Arenito fino com laminação cruzada gerada por onda
Fácies Alc - Arenito fino com laminação cruzada gerada por corrente
Fácies Aa - Arenito fino com estratificação cruzada acanalada de médio porte
Fácies Aag - Arenito fino com estratificação cruzada acanalada de grande porte
Fácies Act - Arenito fino com estratificação cruzada tabular
Fácies Aq - Arenito fino com laminação quase planar
Fácies Al - Arenito fino com laminação plano-paralela
Fácies Ali - Arenito fino com laminação plano-paralela incipiente
Fácies Am - Arenito fino maciço
Fácies Cco - Carbonato com laminação cruzada por onda
Fácies Cm - Carbonato com laminação microbialítica
Fácies Ab - Arenitos finos maciços com intraclastos de siltito
Estruturas de sobrecarga
Marcas onduladas

Concreções calcíticas discóides
Concreções silicosas nodulares e discóides
Diques clásticos

Conchostráceos

Paracalamites sp.

Arenicolites Salter
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uns sobre os outros, sem envolver substancial erosão do substrato (sensu Castro e
Medeiros, 1980). Segundo Lavina (1991), o empilhamento de lentes e lobos amalgamados,
intercalados por delgadas películas de argila, seria feição característica destes depósitos.
Frente a isso, foram constatadas nos exemplos estudados tanto a presença de
elementos que poderiam ser classificados como lobos de suspensão, nos termos de Lavina
(1991) e Lanzarini et al. (1992), quanto à existência de barras de desembocadura. A partir
da análise bibliográfica de autores que estudam sistemas deposicionais semelhantes, como
Fielding (1984), Bhattacharya e Walker (1992), Plint e Browne (1994) e Glover e O´beirne
(1994), nota-se que, para fácies desenvolvidas nas porções terminais de canais
distributários, é preferível adotar as designações “barras de desembocadura” ou “lobos
deltaicos”. Nesta dissertação, a utilização do termo “barra de desembocadura” (elemento
BD) foi adotada no intuito de simplificar e dinamizar a descrição do sistema deposicional
pretendido, estando implícito, obviamente, que existem diferenças de processo e produto
entre lobos de suspensão e barras de desembocadura, apresentando ou não base erosiva.
Lobos de rompimento de diques marginais (crevasse splays) (LRD) – O elemento
LRD assemelha-se geometricamente e faciologicamente com o elemento BD. O critério
diagnóstico para a distinção entre os dois é basicamente a marcante diferença de tamanho,
tendo em vista que o elemento LRD não ultrapassa a espessura métrica. Comumente, é
possível observar a forma lenticular ou sigmoidal, com o topo convexo e a base plana ou
irregular acompanhando a morfologia do substrato sobre o qual o elemento foi depositado
(Fig. III.33). A sobreposição dos corpos amalgamados lenticulares e lobados confere
aparência tabular ao conjunto dos elementos arquiteturais em escala de afloramento.
O processo de avulsão do dique marginal, provavelmente devido ao aumento do
gradiente hidráulico do canal em eventos esporádicos de cheias, provoca a entrada de
material arenoso nas baías interdistributários (BI). Tal processo comumente gera um fluxo
de fundo desconfinado e denso que pode adquirir caráter turbulento, apresentando
progressiva desaceleração a posteriori. De acordo com (Miall, 1992), a deposição nas
regiões mais proximais das fácies Al e Alin desenvolver–se-ia em condições de regime de
fluxo superior. Nas porções distais, se depositariam arenitos com laminação cruzada por
corrente (fácies Alc) e níveis heterolíticos (fácies Hf, Hw e Hi).

93

94

0,0 m

1,0 m

2,0 m

3,0 m

4,0 m

5,0 m

A S Af Am Ag G

S

C

LRD

LRD

LRD

Superfícies de 5 ordem
Superfícies de 4 ordem
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Figura III.33 - Fotomosáico e elementos arquiteturais de canais distributários, banhados costeiros e desembocadura (sensu Fisher, 1969).
Na seção colunar pode ser observada a alternância de fácies de lobos de rompimento de diques marginais e de decantação em baías
interdistributários. A foto mostra a expressão em planta da fácies Alc (arenitos muito finos a finos com laminação cruzada gerada
por correntes). Ponto 46.

Superfície com marca ondulada

Fácies Ali - arenito muito fino com laminação plano-paralela incipiente

Fácies Alc - arenito muito fino, siltoso com laminação cruzada gerada
por corrente.

Fácies Al - arenito muito fino com laminação plano-paralela

Fácies Am - arenito fino a muito fino maciço

Fácies Hl - laminação heterolítica do tipo linsen

Fácies Sl - siltito laminado
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Comumente, estes elementos apresentam base reta e abrupta e raramente fácies de
arenitos com estratificações cruzadas acanaladas e tabulares (Aa e Act) associadas a feições
erosivas (fácies Ab). A ausência de níveis brechados pode ser indício de que estes corpos
tenham se depositado rapidamente a partir de fluxos não canalizados (Plint & Browne,
1994). De maneira análoga à que ocorre no elemento BD, lateralmente aos lobos de
rompimento de dique marginal, desenvolvem-se níveis tabulares contínuos que estão
associados à desaceleração do fluxo de fundo (hiperpicnal) nas poções distais (Fig. III.33).
Arenitos maciços ou com estruturas obliteradas devido a processos de compactação e
escape de fluidos são as fácies sedimentares mais comuns nestes níveis.
A deposição do elemento LRD, como já foi enfatizado, é controlada por descargas
esporádicas em ocasião de cheias. A partir do momento que o dique marginal se rompe,
inicia-se um processo de influxo sedimentar em direção à baía interdistributários. Com a
abertura de um novo caminho para a água fluir, inicia-se processo semelhante ao
encontrado na zona de desembocadura frontal de qualquer canal de maior porte, porém com
menor expressão em área e em condições de águas mais rasas (Plint & Browne, 1994). O
progressivo influxo de sedimentos pelo novo canal desenvolvido culmina com o
assoreamento da área de desembocadura. Com isso, ocorre a migração lateral forçada da
foz, produzindo novas áreas abandonadas entre os distributários (BI).
A ocorrência do elemento LRD é muito comum no registro sedimentar (Fielding,
1984), e compõe boa parte dos afloramentos de arenitos finos estudados do Membro Morro
Pelado.
Baías interdistributários (BI) – Camadas tabulares, decimétricas a métricas,
lateralmente contínuas em escala de afloramento. O elemento é composto por níveis
pelíticos de coloração avermelhada e roxa, constituído predominantemente pelas fácies Sl,
Sob e Sm, e secundariamente pelas fácies Hw, Hl e A (Figs. III.33 e III.34). As fácies
heterolíticas inseridas neste contexto são o resultado da alternância de processos de
suspensão e tração, envolvendo alternância de períodos de estagnação das águas e correntes
de fundo e ondulações, induzidas pela ação do vento em contato com a lâmina d´água.
Intercalados aos níveis pelíticos, ocorrem camadas tabulares e lenticulares
centimétricas, lateralmente descontínuas em escala de afloramento, compostas pelas fácies
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