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BI

BI

BP

BI

BI

BP

DE

DE

Legenda

BP

DE

DE

8,5 m
8,0 m

Fácies Sli - Siltito com a laminação inclinada

8,0 m

8,0 m

7,0 m

7,0 m

E

Fácies Sm - Siltito maciço

7,0 m

ELEMENTOS ARQUITETURAIS

Fácies Sl - Siltito laminado

Fácies Aa - Arenito fino com estratificação cruzada
acanalada de pequeno porte

6,0 m

6,0 m

5,0 m

BP - Barras em pontal (Am, Alc, Al, Aq, Act, Sl, Sli )

5,0 m

5,0 m

4,0 m

E 4,0 m

3,0 m

3,0 m

2,0 m

2,0 m

2,0 m

1,0 m

1,0 m

1,0 m

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

Superfícies de 5 ordem
Superfícies de 4 ordem
Superfícies de 3 ordem
Superfícies de 2 ordem

4,0 m

Fácies Al - Arenito muito fino com laminação plano-paralela

Fácies Ab - Arenito finos localmente laminados com intraclastos de argila
Fácies At - Arenito fino com cruzadas acanaladas de pequeno porte com
laminação cruzada e climbing ripples no plano da estratificação

E

BI - Baía interdistributários (A, Sl, Sm, Am, Al, Alv,
Hf ,Hw e Sob)
DE - Dunas eólicas (Aag)

Fácies Aag - Arenito fino com estratificação cruzada
acanalada de grande porte

Fácies Act - Arenito muito fino a fino com estratificação cruzada
tabular de pequeno porte

E

3,0 m

6,0 m

E

E

Fácies Aq - Arenito fino com laminação quase-planar

Fácies Am - Arenito fino a muito fino maciço.

E

Superfície erosiva
0,0 m

0,0 m
A S Af Am Ag G

S

C

0,0 m

A S Af Am Ag G

S

C

A S Af Am Ag G

Figura III.34 - Fotomosaico e elementos arquiteturais dos depósitos de canais distributários meandriformes no topo do Membro Morro
Pelado. Nas seções colunares é possível observar a associação de fácies característica de cada elemento em separado. Ponto 13.
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Am, Al e Alc. Esses depósitos são interpretados como produto do rompimento dos diques
marginais, em eventos de cheias episódicas, nas regiões laterais dos canais distributários. A
ocorrência restrita e o tamanho diminuto desses corpos permitem interpretar que o processo
de avulsão tenha se dado em eventos ocasionais, não envolvendo grande mobilização de
sedimentos arenosos. Dessa maneira, apesar do processo pelo qual se depositaram esses
corpos ser semelhante ao do elemento LRD (lobos de rompimento de diques marginais),
tais níveis seriam substancialmente diferentes quanto à geometria, extensão em área e,
principalmente, magnitude do evento deposicional. Devido a problema de escala, preferiuse seguir o modelo proposto por Miall (1985) para elementos arquiteturais em depósitos
fluviais. Desta forma, consideraram-se como pertencentes ao mesmo elemento arquitetural
(BI) tanto os depósitos pelíticos de decantação (overbank fines), quanto os depósitos de
arenitos lenticulares e delgados (sandy bedforms).
Os depósitos de baías interdistributários são resultado do processo de decantação de
sedimentos pelíticos nas regiões situadas entre os canais distributários ou áreas lateralmente
adjacentes a estes. Estão sempre associados ao elemento LRD e, desse modo, delimitados
por superfícies de 3a ordem. A migração das desembocaduras dos canais distributários,
ocasionando o abandono das baías, proporciona aumento no período de em que se processa
a deposição de sedimentos pelíticos. Nestas situações, os elementos de BI depositados
atingem espessuras métricas. Desta forma, para pacotes espessos do elemento BI é inferido
maior período de deposição, preferindo-se, assim, delimitá-los por superfície de 5a ordem.
Canais distributários retilíneos (CD) – elemento arquitetural caracterizado por
corpos lenticulares, de pequena extensão lateral e espessura métrica (Fig. III.35),
delimitados por superfícies de 5a ordem. Comumente apresenta base erosiva, associada a
depósitos de arenitos com intraclastos (fácies Ab) e estruturas indicativas de migração de
formas de leito a partir de correntes de fundo unidirecionais (fácies Aa, Act e raramente
At). Normalmente, ocorrem escavando os elementos LRD e BI, e são interpretados como
depósitos de canais distributários de caráter retilíneo (Plint & Browne, 1994),
desenvolvidos nas regiões terminais próximas às desembocaduras dos cursos d´água.
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E
W

LRD
LRD

CD
LRD

BI

LRD

BI
BI
3,5 m

3m

ELEMENTOS ARQUITETURAIS

CD - Canais distributários (Aa, Act, Ab, At)
LRD - Lobos de rompimento de diques marginais (Am, Al, Ali, Alc, Aa,
Act, Ab, Hf, Hw, Hi)
BI - Baías interdistributários (A, Sl, Sm, Am, Al, Alc,
Hf ,Hw e Sob)

Legenda

E

Fácies A - argilito
2m

Fácies Sl - siltito laminado

E
Fácies Ab - Arenito finos maciços com intraclastos de siltito
Fácies Am - arenito fino a muito fino maciço

Fácies Aa - arenito fino com estratificação cruzada
acanalada de pequeno porte

1m

Superfícies de 5 ordem

Estruturas de sobrecarga do tipo pillow and flame e localmente
ball and pillow

Superfícies de 4 ordem
E

Superfície erosiva

0m
A S Af Am Ag G

S

Figura III.35 - Fotomosaico e interpretação evidenciando a associação dos elementos arquiteturais de canais distributários, finos de baías
interdistributários e depósitos de lobos de rompimento de diques marginais . Notar que o elemento CD ocorre escavando o elemento LRD e,
localmente, o elemento BI. O contato erosivo entre o canal e os outros elementos pode ser observado pela presença da fácies Ab na base deste.
Ponto 9.
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Barras em pontal (BP) – Elemento arquitetural caracterizado por camadas de
espessura decimétrica a métrica, lenticulares ou acunhadas (quando em cortes
perpendiculares à direção preferencial de fluxo), apresentando acentuada inclinação (~10o).
Este gradiente, no entanto, tende a diminuir conforme as camadas se aproximam do leito
plano do canal. As camadas apresentam reduzida extensão lateral em escala de afloramento
(Fig. III.34) e são delimitadas por superfícies de 4a ordem. Ocasionalmente, podem mostrar
base erosiva (fácies Ab), apresentando clastos centimétricos, poligonais, com vértices e
arestas retilíneas e compostos exclusivamente por siltitos e argilitos. Em linhas gerais, o
elemento BP é composto por barras de arenito fino, constituídas principalmente pelas fácies
Am, Alc, Alin, Al, Aq e Act, intercaladas com delgados níveis pelíticos (fácies Sl e Sli).
O elemento BP é interpretado como o produto da migração de barras de acresção
lateral (barras em pontal), em canais distributários meandrantes, desenvolvidos em planíces
de baixo gradiente topográfico.
Dunas eólicas (DE) – A unidade é composta por camadas métricas, que apresentam
geometria lenticular ou tabular em escala de afloramento (Figs. III.34 e III.36). O elemento
DE é predominantemente constituído pela fácies Aag, disposta em séries de espessura
métrica. A estratificação cruzada acanalada de grande porte normalmente tangencia a base
do elemento, e pode ocasionalmente apresentar truncamento. Nesse caso, são delimitadas
por superfícies de 3o ordem. O elemento é interpretado como produto da migração de dunas
eólicas.
Lençóis de areia (LA) - Camadas tabulares métricas, com grande extensão lateral,
compostas por séries de cruzadas de baixo ângulo, intercaladas com níveis descontínuos de
areia grossa e grânulos, apresentando laminação cruzada (granule ripples, fig. III.37). O
elemento arquitetural LA é interpretado como produto da migração de formas de leito,
associadas a processos de deflação nas regiões periféricas de campos de dunas, ou regiões
interdunares extensas. A presença de possíveis superfícies erosivas e fácies de arenitos com
estruturas do tipo climbbings translatentes reforça a idéia de que o elemento LA tenha se
depositado em sistema de lençol de areia (Caetano-Chang, 1997). O elemento em questão é
delimitado por superfícies de 3o ordem.
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Formação Botucatu

Depósitos eólicos do
Membro Morro Pelado

A

B
Figura III.36 - Na foto A, é possivel observar depósitos eólicos pertencentes ao topo do Membro
Morro Pelado, imediatamente acima destes, encontram-se fácies também eólicas da Formação
Botucatu. O contato entre as duas formações é marcado por discordância erosiva. A foto B mostra o
elemento arquitetural DE (dunas eólicas) delimitada na base por depósitos de canal distributários
retilíneos e no topo por fácies de finos de baías interdistributários. A foto B é representativa de
depósitos pertencentes ao segundo terço estratigráfico do Membro Morro Pelado na Serra do Espigão.
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N

S

LA
LA
LA

BI

?

BI
6m

5m

Legenda
4m

Fácies Sl - siltito laminado
Fácies Aa - arenito fino com estratificação cruzada
acanalada de médio porte
3m

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

Estruturas de sobrecarga do tipo pillow and flame e localmente
ball and pillow
2m

ELEMENTOS ARQUITETURAIS

1m

LA - Lençóis de areia (Agr)
BI - Baías interdistributários (A, Sl, Sm, Am, Al, Alc,
Hf, Hw, Hl e Sob)
Superfícies de 3 ordem

0m
A S Af Am Ag G

S

Figura III.37 - Fotomosáico mostrando a relação entre os elementos arquiteturais BI (baía interdistributários) e LA (lençóis de areia). Os depósitos eólicos progradam sobre os
depósitos deltaico no topo da Formação Rio do Rasto, próximo ao contato com a Formação Pirambóia. Detalhe de estruturas de sobrecarga do tipo ball and pillow no contato entre os
dois elementos arquiteturais. Ponto 16.
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Código

Elemento
arquitetural

Fácies

Geometria

LT

Lençóis de arenitos de
tempestades

Ah, As, Aco,
Al, Aq (Cb)

Camadas tabulares de espessura decimétrica a métrica, lateralmente contínuas
em escala de afloramento.

TD

Tempestitos distais

FPD

Finos de prodelta

BD

Barra de
desembocadura

LRD

Lobos de rompimento
de diques marginais

BI

Baías
interdistributários

CD

Canais distributários
retilíneos

Aa, Act, Ab
(At)

Corpos lenticulares de espessura decimétrica a métrica, de pequena extensão
lateral, comumente apresentando estruturas de migração de formas de leito a
partir de correntes unidirecionais.

BP

Barras em pontal

Am, Alc, Al,
Aq, Act, Alin
(Sl, Sli)

Camadas inclinadas de espessura decimétrica a métrica, de geometria
lenticular e acunhada, intercaladas a níveis centimétricos de siltito.

DE

Dunas eólicas

Aag

Corpos lenticulares a tabulares com espessura e extensão métricas.

LA

Lençóis de areia

Agr

Camadas tabulares de espessura métrica, apresentando grande extensão
lateral.

Hl, Hw, Hf,
Aqs
Sl, Sm, A, Sob
(Hw, Hf, Hi)
Alin, Am, Alc
Ab, Act, Aa
(Hw e Hf)
Am, Al, Ali,
(Alc, Aa, Act,
Ab, Hf, Hw,
Hi)
A, Sl, Sm,
(Am, Al, Alc,
Hf, Hw, Hl e
Sob)

Camadas tabulares de espessura métrica, lateralmente contínuas.
Pacotes tabulares de espessura métrica a decamétrica, contínuos em escala de
afloramento.
Camadas lenticulares métricas a decamétricas, com geometria lenticular ou
sigmóide, apresentando topo convexo e base plana ou irregular. Apresentam
terminações em níveis tabulares decimétricos, contínuos lateralmente.
Geometria semelhante à do elemento BD, porém em escala métrica. Em
afloramento, os elementos LRD podem ocorrer amalgamados, conferindo
aparência tabular à associação.
Camadas tabulares, decimétricas a métricas, lateralmente contínuas.
Compostas por fácies pelíticas intercaladas a camadas de arenitos,
lenticulares de ocorrência restrita.

Tabela III.04 – Elementos arquiteturais da Formação Rio do Rasto.

III.9 - Considerações sobre os sistemas deposicionais da Formação Rio do Rasto
A Formação Rio do Rasto corresponde à porção superior do ciclo regressivo PermoTriássico da Bacia do Paraná.
Uma das características da bacia, nesta faixa de tempo, é a marcante subsidência
provocada por esforços flexurais da Orogenia Sanrafaélica (Milani, 1997). A
impossibilidade de grandes aberturas para o oceano (Pantalassa), devido à ascensão de
cordilheiras nas margens da placa, teria provocado o surgimento de um grande corpo
aquoso, confinado, e de profundidade reduzida. A falta de evidências de ligação oceânica
concreta (improbabilidade da atuação de marés, a ausência de glauconita autígênica e o
endemismo de boa parte da fauna não marinha) corroboraria este modelo. Ademais,
diferentes evidências apresentadas por Lavina (1991), Rohn (1994) e Milani (1997) levam a
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crer que a maior parte do Grupo Passa Dois (incluindo a Formação Rio do Rasto) tenha se
depositado em um contexto de bacia receptora rasa e sem talude.
Para Hachiro (1996), ao final do Permiano, a feição paleofisiográfica que dominava
a região ocupada pela Bacia do Paraná equivaleria a um mar intracontinental de pouca
profundidade, grande extensão e substrato de litosfera rígida do tipo ensiálico, não
oceânico, e que estaria sujeito às variações do onlap costeiro, provocadas por fatores de
ordem climática e eventualmente tectônica. Desse modo, nesta dissertação, prefere-se o uso
do termo “mar interno do Gondwana”, no intuito de designar esse enorme corpo de água
circundado por áreas continentais que ocupava parte do sudoeste do megacontinente, e cuja
conexão eventual com o oceano aberto, ou mais provavelmente com um mar epicontinental,
seria feita através de uma estreita passagem situada no sudeste da Bacia do Paraná.
Com o desenvolvimento de um marcado ciclo de subsidência no Permiano, houve a
geração de novo espaço de acomodação de sedimentos. Esse espaço gerado, ao ficar sujeito
a altas taxas de aporte sedimentar, terminou por proporcionar progradação ulterior e a
definitiva continentalização dos sistemas deposicionais envolvidos no limite TatarianoScythiano. Este ciclo culminou nos depósitos costeiros e deltaicos da Formação Rio do
Rasto, e nos arenitos flúvio-eólicos da Formação Pirambóia. (Lavina, 1991; Milani, 1997).
A Formação Rio do Rasto é formada pelos membros Serrinha (parte inferior) e
Morro Pelado (parte superior). O Membro Serrinha compreende a associação faciológica
(Fig. III.38) caracterizada pela alternância de fácies pelíticas (Sl e Sm), heterolíticas (Hl,
Hw e Hf), fácies de arenitos finos maciços com laminação cruzada de baixo ângulo (Aq) e,
principalmente, fácies supostamente depositadas sob influência de ondas (Aco) e
ocasionalmente ondas de tempestade (Ah e As). As fácies interpretadas como depositadas
por tempestades representam depósitos incompletos de tempestitos, apresentando na base
arenitos maciços (Am) ou laminados (Al), seguidos por arenitos finos com laminação
cruzada do tipo hummocky (Ah), e ocasionalmente laminação cruzada do tipo swalley (As).
No topo dessas camadas, comumente ocorre gradação normal para arenitos muito finos, até
sedimentos na fração silte, evidenciando retorno às condições de sedimentação de tempo
bom. Associada às fácies Ah e As, é muito comum a presença de arenitos com laminação
cruzada por migração de marcas onduladas (De Raaf, 1977), normalmente localizados nas
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54 m

27 m

Legenda
25 m

Fácies A - argilito
Fácies Hl - laminação heterolítica do tipo linsen

Fácies Hw - Intercalações centimétricas de arenito muito fino e argilito
(estratificação heterolítica do tipo Wavy). Localmente as laminas de
argila encontram-se bioturbadas.

50 m

Fácies Sl - siltito laminado
Fácies Sm - siltito maciço
Fácies Sob - siltito com estruturas obliteradas devido
bioturbação
20 m

Fácies Hf - Intercalações centimétricas de arenito muito fino e lâminas
milimétricas de argilito (estratificação heterolítica do tipo flaser). Localmente
as laminas de argila encontram-se bioturbadas
Fácies Aqs - arenito fino com laminação quase planar intercalado com níveis
subcentimétricos de siltito.
45 m

Fácies Ali - arenito muito fino com laminação plano-paralela incipiente
Fácies Al - arenito muito fino com laminação plano-paralela
4m

Fácies Am - arenito fino a muito fino maciço
3m

Fácies Aq - arenito fino com laminação quase-planar
15 m

Fácies Alin - Arenito fino com a laminação inclinada

2m

Fácies Aco - Arenitos finos a muito finos com laminação cruzada gerada por onda
1m

Fácies As - Arenitos finos a muito finos com laminação cruzada tipo swalley
40 m

0m
A S Af Am Ag G S

Fácies Aob - Arenito fino com estruturas obliteradas devido
bioturbação

C

Fácies Ab - Arenito finos maciços com intraclastos de siltito
Fácies Cm - Camada carbonática muito alterada, aparentemente maciça
65 m

Superfície ondulada com drape de argila
10 m

Níveis centimétricos e milimétricos de silte e argila apresentando
gretas de perda d´água
Concreções calcíticas discóides

Concreções silicosas nodulares e discóides

35 m

Pecopteris sp.

60 m

Glossopteris sp.
5,0 m

30 m

Diplocraterion Torrel

55 m

27 m

0,0 m
A S Af Am Ag G

S

C

Arenicolites Salter
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A S Af Am Ag G S

C
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S

C

Figura III.38 - Seção colunar dos depósitos depositados por tempestades da base do Membro Serrinha. Notar a presença de depósito de canal distributário escavando fácies heterolíticas. Seção análoga a Serra do Rio do Rasto.
104

porções superiores do elemento arquitetural LT (lençóis de tempestade). Ocorrem
associadas fácies heterolíticas e camadas decimétricas tabulares de arenitos finos com
laminação plano-paralela (Al, Ali), gradando para a fácies Aco (Fig. III.31).
A análise detalhada da fácies Aco demonstrou que, a maioria dos arenitos que
apresentam laminação cruzada teria se depositado pela interação dos processos de migração
frontal de formas de leito e acréscimo vertical, sob a ação de fluxo oscilatório. Níveis de
argilito milimétricos e centimétricos ocorrem comumente intercalados nas séries de
laminações cruzadas por ondas, preservando a forma de leito. No entanto, em nenhum dos
exemplos estudados, estes drapes recobrem o foreset das estruturas. Esta característica,
somada às feições geométricas observadas, permitem desvincular tal fácies aos processos
deposicionais envolvendo a ação de correntes de maré, caracteristicamente bidirecionais,
alternadas com períodos de estagnação e decantação de sedimentos pelíticos.
A ação de ondas, provocadas por ventos em corpos aquosos isolados de grande
extensão, pode influir de maneira importante dentro da dinâmica sedimentar. Comumente,
as ondas são responsáveis pelo retrabalhamento de boa parte da carga sedimentar trazida
por rios alimentadores, formando bancos e barras arenosas nas áreas próximas às
desembocaduras fluviais.
Ondas de grande porte provocadas por tempestades de inverno ou furacões (Duke,
1987) podem ocasionalmente retrabalhar os sedimentos depositados nas proximidades da
foz dos cursos fluviais, bem como sedimentos das regiões mais profundas transportados por
fluxos hiperpicnais. Em eventos de tempestades, ocorre o aumento da coluna de água na
região costeira, o que proporciona o incremento do gradiente hidráulico do sistema,
ocasionando a formação de correntes de retorno (rip currents). Estas são responsáveis pelo
transporte de sedimentos arenosos de áreas marginais para áreas mais internas e profundas
do corpo aquoso, onde predominam os depósitos pelíticos. Este sedimento mais grosso
(proveniente de depósitos deltaicos, barras arenosas depositadas por ondas nas regiões
marginais...) termina por ser inserido instantaneamente nas porções distais do corpo
aquoso, sendo então retrabalhado pelos orbitais das ondas de tempestade em regime de
fluxo combinado (oscilatório e unidirecional). Segundo Della Fávera (1984), os depósitos
episódicos de tempestades são exemplos de eventos que envolvem a liberação de elevada
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quantidade de energia em espaço de tempo curto. Nesses casos, a freqüência das
ocorrências é inversamente proporcional à intensidade dos fenômenos envolvidos.
Feições típicas de depósitos de tempestades, formados abaixo do nível de base de
ondas de tempo bom (swell), como estruturas de corte e preenchimento, laminação e
estratificação cruzada do tipo hummocky, foram também encontradas em sistemas lacustres
de grande porte, atuais e antigos (Talbot & Allen, 1986; Greenwod & Sherman, 1986;
Martel & Gibling, 1991; Higgs, 1991).
Greenwod e Sherman (1986), descrevendo seqüências atuais de tempestitos
desenvolvidas nas regiões costeiras dos Grandes Lagos Canadenses (“Canadian Great
Lakes”), constataram neste tipo de depósito a presença da estratificação cruzadas do tipo
hummocky. Os referidos autores explicaram a formação da estrutura a partir da migração de
formas de leito desenvolvidas sob condições de fluxo combinado (oscilatório, associado
aorbitais de ondas de tempestade e unidirecional, relacionado às correntes de retorno). A
laminação cruzada hummocky descrita por Greenwod & Sherman (1986) são estruturas
centimétricas a decimétricas, com comprimento de onda normalmente menor do que o dos
exemplos encontrados no registro sedimentar antigo. No entanto, são exemplos notáveis,
pois foram descritos na zona de surf da região costeira dos lagos (nearshore), em águas
com menos de dois metros de profundidade, distantes cerca de cem metros da região de
costa-afora (offshore). Os exemplos de hummockys encontrados no Membro Serrinha estão
sempre

associados

ao

elemento

arquitetural

LT

(lençóis

de

tempestade).

Caracteristicamente, apresentam comprimento de onda centimétrico a decimétrico e
amplitude centimétrica, o que permitiria classificá-los como microhummockys (Dott &
Bourgeois, 1982). A origem desta estrutura associada a eventos de tempestade é
corroborada pela associação comum da fácies Ah com a fácies de siltitos laminados (Sl),
depositada por suspensão no dia-a-dia da sedimentação (Greenwod & Sherman, 1986).
A intercalação entre o elemento LT e camadas espessas compostas por fácies
heterolíticas, aqui definidas como o elemento arquitetural TD (tempestitos distais) levou
autores como Lavina (1991) e Rohn (1994) a interpretarem tal associação como depósitos
das porções distais de tempestitos. Em alguns afloramentos estudados, é possível observar a
associação entre os elementos LT e TD, na qual, tanto da base para o topo, quanto
lateralmente, ocorre a diminuição na porcentagem de areia nas fácies heterolíticas
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(gradação de Hf-Hw-Hl). Esta particularidade possivelmente indicaria a passagem para
condições de sedimentação nas porções mais distais do corpo aquoso, associada à volta a
deposição por decantação do dia-a-dia.
Como pode ser observado na figura III.31, é comum nas fácies heterolíticas do
elemento TD a presença de níveis pelíticos apresentando estruturas poligonais semelhantes
a gretas de contração. A ocorrência dessas “gretas”, enquanto indício de ressecação e
contração dos sedimentos decorrente de exposição subaérea conduz-nos a um problema
sedimentológico interessante. Supondo que o elemento TD tenha se depositado em
condições de águas distais e profundas, torna-se no mínimo improvável que este tenha
sofrido exposição subaérea. Esta afirmação é verdadeira, já que no elemento LT,
interpretado como formado por depósitos mais proximais, a ocorrência de “gretas” é rara. A
improbabilidade do contexto remete-nos à confirmação se essas “gretas” realmente se
tratam de evidências de exposição subaérea ou são resultado de outro tipo de mecanismo
sedimentar.
Lavina (1991) constatou que a presença de gretas em fácies distais causaria
alterações substanciais no modelo de sedimentação do Membro Serrinha. Deste modo,
propôs um modelo não muito usual, no qual a deposição das fácies de tempestade seria
controlada pela alternância de períodos de inundação e de dessecação. Nos períodos em que
a plataforma encontrava-se sob lâmina de água, depositar-se-iam as fácies de tempestade.
Por outro lado, nos períodos de dessecação, as extensas planícies das regiões marginais da
bacia experimentariam condições de exposição subaérea. Segundo Lavina (1991), a
oscilação vertical da lâmina de água seria induzida por mudanças climáticas, incrementada
por eventos de tempestades ou de “marés induzidas pelo vento”.
Corpos aquosos sem expressivas ligações com o oceano caracterizam-se por
sistemas deposicionais relativamente sensíveis a mudanças climáticas. Grandes lagos,
apresentando assoalho com baixo gradiente topográfico e considerável variação do nível de
água, podem apresentar migração de linha de costa por centenas de metros ou quilômetros
(Talbot & Allen, 1986). A oscilação da linha de costa será mais pronunciada em regiões
onde a variação das condições climáticas for mais severa, determinando períodos em que há
maior ou menor entrada de água no sistema devido a descargas fluviais. Deste modo,
sedimentos depositados sob a água podem ficar expostos a processos subaéreos, como
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pedogênese, erosão por canais distributários e retrabalhamento eólico (Talbot & Allen,
1986). Neste contexto, é comum encontrar depósitos de barras de desembocadura e de
sedimentos fluviais que apresentam em seu topo marcas de raízes e fendas de ressecamento.
Martel & Gibling (1991), ao estudarem a Formação Horton Bluff (Canadá),
descreveram associações de fácies onde é latente a intercalação de pelitos e tempestitos
depositados nas porções distais (offshore) e arenitos com laminação cruzada gerada por
ondas, depositados nas porções marginais do lago (nearshore). Ao longo de toda a
associação, ocorrem fácies intercaladas formadas na porção emersa, como paleosolos e
argilitos, apresentando fendas de ressecamento. A ciclicidade apresentada neste contexto é
interpretada como resultado das flutuações sazonais da lâmina de água, relacionadas a
variações climáticas.
No caso da Formação Rio do Rasto, a variação de linha de costa (transgressões e
regressões) explicaria somente parcialmente a presença de fácies heterolíticas de
tempestades associadas a gretas de contração (Lavina, 1991). Presume-se que o corpo
aquoso receptor onde se consumou a deposição dos elementos de tempestade apresentava
grande dimensão em área, principalmente devido à real extensão e a considerável espessura
do Membro Serrinha. Este fato contribuiria para diminuir os efeitos da oscilação de lâmina
d´água provocada por variações climáticas, ao passo que, a posição da linha de costa
modificar-se-ia muito menos devido ao incremento de água no sistema. Mesmo
considerando que o mar interior apresentasse gradiente de inclinação do fundo diminuto e
pouca variação batimétrica, seria esperado que apenas os sedimentos depositados próximos
às bordas da bacia sofreriam exposição subaérea. A ocorrência de níveis “gretados” nas
camadas do Membro Serrinha em diferentes regiões da Bacia do Paraná (Lavina, 1991;
Rohn, 1994) indicaria que uma porção razoavelmente grande do mar interior (dezenas a
centenas de quilômetros) teria, necessariamente, de estar emersa. Como foi dito
anteriormente, tal contexto parece no mínimo improvável, se considerarmos a variação
climática como principal causa da oscilação da lâmina de água. Entretanto, devido à
fisiografia da paleocosta, as variações do nível de base poderiam ser localmente
amplificadas. Somente nestes casos seria esperada a intercalação de elementos arquiteturais
proximais e distais. Pequenas regressões de linha de costa propiciariam a progradação
localizada de depósitos proximais como barras de desembocadura (elemento BD) em
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direção ao centro da bacia, resultando na intercalação destes com o elemento arquitetural
LT ou TD.
Considerando a razão entre o aporte sedimentar e a geração de espaço de
acomodamento da bacia, veremos que esta é função de três principais variáveis: a oscilação
do nível eustático no mar interior, a taxa de aporte sedimentar e a taxa de subsidência
tectônica da bacia. Qualquer modificação nestes três fatores pode culminar na mudança do
padrão arquitetural de preenchimento, resultando em configurações progradacionais,
agradacionais ou retrogradacionais. A intercalação de elementos arquiteturais distais e
proximais, desse modo, não necessariamente reflete apenas a oscilação da lâmina d´água
induzida por causas climáticas. Na verdade, esta configuração pode ser resultado direto de
variações de linha de costa, devido a mudanças nas taxa de aporte sedimentar e de abertura
de espaço de acomodamento. Nesse contexto, é necessário considerar que o nível de base
do mar interno deva estar continuamente subindo, porém apresentando períodos em que
predominam taxas de subida maiores (retrogradações e transgressões da linha de costa) e
períodos com taxas de subida menores (progradações e regressões da linha de costa). Esta
premissa é necessária, pois se ocorressem quedas bruscas do nível de base, grandes áreas
ficariam expostas e, necessariamente, seriam formadas abundantes superfícies erosivas ou
não depositadas (Posamentier et al., 1988).
Apresentado o modelo estratigráfico e deposicional para a variação da linha de
costa, torna-se imprescindível discutir como adequar a este a presença maciça dos níveis
“gretados” nos elementos arquiteturais do Membro Serrinha.
A partir da década de 1960, com alguns trabalhos realizados pela PETROBRAS,
consolidou-se no meio acadêmico a idéia de que a deposição dos estratos basais da
Formação Rio do Rasto, teria ocorrido em sistemas de planíces, lagunas e ilhas barreiras
sob influência de marés. Este modelo, apoiado por pesquisadores como Northfleet et al.
(1969), Vieira (1973) e Tommasi (1973), baseou-se na ocorrência de fácies heterolíticas
(sensu Reineck & Singh, 1973) e na grande quantidade de horizontes com gretas, pilares do
paradigma de ambientes dominados ou influenciados por marés. Segundo a interpretação
ora vigente, as fácies com gretas constituiriam evidência concreta de oscilações de lâmina d
´água supostamente em ciclos de alta freqüência.
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