
A análise detalhada dos níveis “gretados” do Membro Serrinha suscitou problemas 

importantes de ordem sedimentológica. Em planta, os níveis gretados apresentam tanto o 

padrão poligonal-ortogonal, quanto o curvo ou irregular (Fig. III.39). Os “polígonos”, de 

material siltoso ou argiloso, encontram-se encerrados por níveis regulares ou irregulares de 

material  arenoso  fino.  Uma  feição  característica  das  superfícies  com  gretas  é  a 

descontinuidade lateral em planta, terminando aleatoriamente ou culminando em feições 

retilíneas semelhantes a  planos de fraturas preenchidos por  arenitos finos.  Outra feição 

particularmente  comum  é  a  presença  de  gretas  milimétricas  geralmente  definindo  um 

padrão secundário diferenciado, inseridas em gretas maiores (Tanner, 1998). Em perfil, os 

níveis  pelíticos  gretados  apresentam  alguma  regularidade  lateral  e  comumente  não 

ultrapassam a espessura de milímetros. Estão quase sempre associados a fácies heterolíticas 

(Hf,  Hw,  Hl)  e  fácies  de  arenitos  com  laminação  cruzada  por  migração  de  marcas 

onduladas (Aco), recobertos por delgadas lâminas pelíticas. Em alguns casos, a intercalação 

vertical das lâminas de arenitos e pelitos compõem pares milimétricos e centimétricos, onde 

toda a porção fina se apresenta gretada. Em todos os exemplos analisados, os níveis de 

arenitos com laminação cruzada não apresentavam feições de microbrechamento, ou seja, 

não indicavam erosão ou retrabalhamento do sedimento gretado sotoposto. Nos exemplos 

estudados encontram-se completamente ausentes feições características de gretas formadas 

por exposição subaérea (Tanner, 1998), tais como lâminas pelíticas apresentando curvatura 

côncavo-convexa (mud curls) e níveis gretados apresentando perfil em “V”.

A  cuidadosa  análise  em  perfil  dos  níveis  com  gretas  possibilitou  identificar 

estruturas semelhantes a pequenos diques, que evidenciam padrão ascendente de injeção de 

sedimento  arenoso.  A  expressão  destes  em  planta,  de  modo  geral,  caracteriza-se  por 

compor padrões de caráter retilíneo, podendo ou não formar polígonos (Fig. III.39). As 

estruturas  de  injeção  ascendente  apresentam  espessura  milimétrica  e  comumente 

encontram-se contorcidas e bifurcadas. Não raro, cortam mais de uma camada, deformando 

e  deslocando  os  planos  de  acamamento  (Fig.  III.39).  Em  muitas  amostras  que  foram 

cuidadosamente “desplacadas” a partir do plano de acamamento, notou-se que, em direção 

ao topo, muitos destes pequenos diques clásticos desapareciam. Dessa maneira, em planta, 

um  nível  com  gretas  apresentava  o  mesmo  padrão  dos  níveis  imediatamente  sub  e 

sobrejacentes. Conforme se “desplacava” mecanicamente os planos de acamamento em 

110





direção ao topo, o padrão poligonal ou irregular das gretas, indubitavelmente, mudava de 

configuração. A associação de pequenos diques de injeção com planos de falhas normais 

sin-sedimentares pode ser observada na Fig. III.40. Neste exemplo, é possível observar que 

o nível de argilito encontra-se deslocado por uma pequena falha preenchida por areia, cuja 

expressão em planta configura um padrão poligonal.

A  ausência  de  características  morfológicas  típicas  de  gretas  produzidas  por 

ressecamento subaéreo, somada à existência de feições de injeção ascendente e padrões 

geométricos  distintos,  indica  que  deve  haver  outro  mecanismo  para  a  geração  destas 

estruturas. A partir da análise macroscópica detalhada dos níveis gretados, balizadas pela 

comparação com modelos descritos na literatura,  traçou-se um paralelo entre a geração 

destas estruturas e o modelo de gretas de perda de água (dewatering mud cracks)  sensu 

Tanner (1998). Para o referido autor, níveis gretados com as características aqui discutidas 

seriam produto de injeções interestratais de areias saturadas por água. Durante o processo 

de soterramento e  compactação,  deflagra-se o processo de injeção ascendente de areias 

saturadas  por  água,  diretamente  associado  aos  esforços  compressivos  oriundos  da 

sobrecarga  sedimentar.  Devido  à  atuação  de  contrações  plano-paralelas  às  camadas 

sedimentares, geram-se planos de descontinuidades que facilitam a ascensão dos diques de 

injeção. Ao cortar níveis de composição pelítica, os diques de areia compõem, em planta, 

um padrão que pode ser facialmente confundido com o formado por gretas de exposição 

subaérea. Outro fenômeno que poderia contribuir no processo de formação das gretas de 

perda d´água seria a propagação de ondas de choque durante eventos sísmicos. Nesse caso, 

as  feições  de  injeção  seriam  análogas  a  diques  clásticos,  estruturas  associadas  à 

paleosismicidade e já descritas na Formação Rio do Rasto (Fernandes & Coimbra, 1993). 

Com a constatação de que as gretas do Membro Serrinha não foram geradas por 

exposição  subaérea,  advém  mudança  substancial  no  modelo  deposicional  da  unidade. 

Sendo os  níveis  intensamente  gretados  formados  após  a  deposição  dos  sedimentos,  os 

elementos LT e TD não necessariamente teriam de sofrer exposição subaérea em ciclos de 

baixa, ou mesmo alta freqüência. 

Em princípio, a oscilação nas taxas de subida da lâmina d´água se materializaria na 

intercalação de elementos arquiteturais distais e proximais e, não necessariamente, 
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eliminaria a existência das gretas de ressecamento. A partir do padrão de empilhamento de 

elementos arquiteturais, assume-se que, ocasionalmente se faziam atuantes condições onde 

a taxa de subida do nível de base sofria desaceleração, gerando regressão da linha de costa 

e  possibilitando  a  emersão  de  sedimentos  subaquosos.  Dessa  maneira,  é  possível  que 

determinados  níveis  realmente  apresentem  gretas  geradas  por  exposição  subaérea.  No 

entanto, é condição pretérita que estes sejam formados em ciclos progradacionais de maior 

ordem temporal,  constituindo-se em níveis isolados com outras evidências de exposição 

como marcas de raízes, paleossolos e marcas de pingos de chuva. Nas fácies do Membro 

Serrinha,  a  alta  freqüência  dos  horizontes  fendidos  é  caracterizada  por  intercalações 

milimétricas de fácies arenosas e pelíticas gretadas. Esta feição, necessariamente teria de 

ser  gerada  por  oscilações  da  lâmina  d´água  em  ciclos  de  altíssima  freqüência, 

possivelmente respeitando a escala de horas e dias, como em sucessões depositadas sob 

influência de marés (Dalrymple, 1992).

Poderia se assumir um modelo deposicional baseado na atuação de marés para a 

porção inferior da Formação Rio do Rasto, tal como feito por Gama Jr. (1979). No entanto, 

isto acarretaria em modificações substanciais na associação de fácies e na arquitetura dos 

depósitos analisados. Características sedimentológicas, estratigráficas e paleogeográficas, 

ainda que pontualmente baseadas em suposições, permitem refutar esta idéia, a saber:

1- O “Mar Interior Passa Dois” (Lavina, 1991) possivelmente apresentava-se isolado 

do oceano. Nos mares fechados, ou com conexões oceânicas diminutas, os efeitos 

das  marés  lunares  são  desprezíveis,  principalmente  devido  à  impossibilidade  da 

superposição de ondas incrementar localmente o volume de água (Wells,  2005). 

Deste  modo,  lagos  de  pequenas  e  grandes  dimensões  (Great  Canadian  Lakes), 

mares interiores (Morto e Cáspio) e mares com pequenas aberturas para o oceano 

(Mar Mediterrâneo e Golfo do México) não apresentam grandes variações de linha 

de costa  relacionadas à ação de marés.  Esta constatação pode ser observada em 

tábuas de marés das localidades acima citadas. 

2- Normalmente, o registro de sistemas deposicionais onde as correntes de marés são 

os  principais  agentes  de  transporte  e  deposição  de  sedimentos  está  associado  a 

regimes onde predominam as mesomarés,  com amplitudes da ordem de 2-4m, e 
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macromarés com amplitudes maiores que 4m (Reineck & Singh, 1973).  Valores 

como  estes  são  improváveis  em  um  corpo  d´água  como  o  ora  estudado, 

caracteristicamente de grande extensão e semi-confinado;

3- Não foram encontradas parasseqüências completas, apresentando granodecrescência 

ascendente  e  associações  de  fácies  compatíveis  com  sistemas  deposicionais 

influenciados  ou  dominados  por  marés  (Galloway,  1975;  Dalrymple,  1992).  A 

ocorrência  de  fácies  heterolíticas  não  possibilita  a  diagnose  conclusiva  destes 

sistemas;

4- Dentre todas as estruturas sedimentares geradas em sistemas dominados por marés, 

as do tipo tidal bundles são as feições mais características e diagnósticas (De Bôer 

et al., 1989; Raja Gabaglia, informação verbal, 2003). As estruturas denominadas 

tidal  bundles são  composições  cíclicas  de  pares  espessos-delgados  de  níveis 

arenosos  com  lâminas  de  lama  recobrindo-lhes  parcialmente  os  foresets.  São 

resultado da erosão e deposição por correntes bidirecionais de marés, envolvendo 

variações na direção, intensidade do transporte e na fração do sedimento depositado. 

A  ausência  de  qualquer  estrutura  sedimentar  semelhante  a  tidal  bundles nos 

sedimentos estudados é um indício de que as fácies de arenitos finos capeados por 

drapes  de argilito (Hw,  Hf,  Hl e  Aco) tenham se formado a partir de processos 

distintos aos envolvidos em ciclos de marés;

5- Características  inerentes  às  correntes  de  marés,  como  ciclicidade  marcada  e 

diferença de velocidade entre as correntes de cheia e vazante, se materializam em 

recorrência de fácies apresentando assimetria de formas e pequenas feições erosivas 

(De Bôer  et al., 1989). Fácies com características semelhantes a estas não foram 

encontradas.

6- Nas fácies do Grupo Passa Dois, em especial da Formação Rio do Rasto, não foram 

constatadas  formas de leito  que pudessem ser  confundidas com  sand waves,  ou 

barras de canais de marés (Lavina, 1991).

Frente a isso, a deposição das porções basais da Formação Rio do Rasto configura um 

contexto sedimentar particular. Para tanto, várias razões podem ser destacadas do que já foi 

discutido.  O  grande  tamanho  em  área  do  mar  interior  possibilitava  a  atuação  de 
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tempestades, possivelmente provocadas por furacões ou ciclones, que retrabalhavam boa 

parte  da  carga  sedimentar  depositada  nas  regiões  de  desembocadura  de  canais 

distributários. Estes eventos remobilizavam os sedimentos costeiros para as porções mais 

profundas, depositando-os como corpos arenosos contínuos, constituídos por fácies geradas 

sob influência de orbitais de ondas tempestade (elemento LT, fácies  Ah,  As e  Aco). Nos 

eventos retrogradacionais, marcados por transgressão da linha de costa, devido ao aumento 

na taxa de geração de espaço em detrimento do aporte, predominava a deposição pelítica do 

elemento finos de prodelta (FPD, composto pelas fácies Sl, S e A), delimitado, na base, por 

uma superfície transgressiva. Nos ciclos de progradação, elementos arquiteturais proximais, 

como barras  de desembocadura (BD),  sedimentavam-se sobre os depósitos gerados nas 

porções mais distais e profundas da bacia. O exemplo mais representativo das regressões de 

linha de costa é a presença de depósitos de canal distributário em contato basal erosivo com 

o elemento TD (Figs. III.38). 

Com a progressiva colmatação e preenchimento da bacia, a área do mar interior 

possivelmente diminuiu substancialmente, impossibilitando a atuação de tempestades como 

principal agente remobilizador dos sedimentos costeiros (Martel  & Gibling,  1991).   Os 

sedimentos das porções proximais, compostos por elementos arquiteturais característicos de 

sistemas  deposicionais  deltaicos,  tais  como  barras  de  desembocadura  e  finos  de  baías 

interdistributários seriam, portanto, menos retrabalhados. Desta maneira, preservar-se-iam 

as porções proximais e distais das barras de desembocadura, resposta no registro para a 

progradação em direção as porções mais interiores da bacia receptora. 

A  existência  de  fácies  sedimentares  proximais,  características  do  sistema 

deposicional deltaico, já havia sido constatada por diversos autores, entre os quais podemos 

citar Loczy (1966), Schneider et al. (1974), Gama Jr. (1979), Petri & Fulfaro (1980), Castro 

& Medeiros  (1980),  Riccomini et  al. (1984),  Aborrage  & Lopes  (1986),  Rohn (1988), 

Lavina (1991) e Rohn (1994) e Nowatzki et al. (2000). 

Os  depósitos  de  canais  distributários,  banhados  costeiros  e  desembocaduras 

representam  a  porção  terminal  de  cursos  d´água  em  direção  à  bacia  receptora, 

compreendendo  fisiograficamente  a  região  de  planíce  deltaica  e  frente  deltaica.  Neste 

contexto, instala-se um complexo padrão de canais distributários meandrantes principais e 

secundários  sobre  depósitos  de  desembocadura  abandonados  (Bhattacharya  &  Walker, 
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1992). Os processos de retrabalhamento (ondas ou marés) na bacia receptora, responsáveis 

pela redistribuição do sedimento trazido pelos rios, determinam o padrão de variação lateral 

destes depósitos. 

A existência de um sistema de canais meandrantes no Membro Morro Pelado já 

havia sido relatada por Scheider  et al. (1974), a partir da descrição de lentes arenosas de 

base  plana,  interpretadas  como barras  em pontal.  Cazzulo-Clepzigi  (1978),  a  partir  de 

análises de ciclos de sucessões de estratos pelo método de cadeias markovianas, também 

havia concluído que algumas camadas de arenitos lenticulares poderiam ter se depositado a 

partir  de  rios  ou  canais  meandriformes.  Lavina  (1991)  observou  que  era  plausível  a 

existência de um sistema deposicional caracterizado “por depósitos canalizados vinculados 

à migração lateral ou progradação de barras fluviais”. 

O difícil reconhecimento dos depósitos típicos de cursos meandrantes, como barras 

de acresção lateral, parece ter sido um grande empecilho para a caracterização do sistema 

deposicional.  Esta  particularidade  advém  da  complexa  distinção  entre  as  abundantes 

camadas  de  arenitos  lenticulares  presentes  no  Membro  Morro  Pelado.  O  não 

reconhecimento  do  padrão  de  granocrescência  ascendente,  da  geometria  ou  das  fácies 

peculiares de cada depósito pode facilmente induzir a confusão entre seções de barras em 

pontal, lobos de suspensão e canais distributários. A correta distinção entre estes elementos 

se deu através do trabalho de Novatzzi  et al. (2000),  a  partir  de uma ótica calcada na 

descrição e  associação de  litofácies  seguramente pertencentes  a  depósitos  de  barras  de 

acresção lateral. 

A  partir  da  associação  de  fácies  e  da  definição  de  sua  expressão  geométrica 

tridimensional  (elementos  arquiteturais),  foi  possível  determinar  as  características  do 

sistema de canais  distributários  em questão.  Os exemplos  aqui  estudados encontram-se 

acima dos depósitos de desembocadura pertencentes ao Membro Morro Pelado, e parecem 

apresentar  afinidades  com o  modelo  definido  para  canais  distributários  meandrantes  e 

retilíneos (Fig.III.41). 

Canais meandrantes se desenvolvem em regiões aplainadas e com baixo gradiente 

de relevo e são caracterizados por cursos sinuosos que migram lateralmente, transportando 

sedimento  predominantemente  pelítico.  Lateralmente  a  estes  canais,  desenvolvem-se 

extensas planíces alagadiças onde predominam os processos de deposição por suspensão. O 
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registro deste tipo de sistema deposicional é oportunamente marcado pela predominância 

de depósitos de planíces, ou baía interdistributários, em detrimento do canal propriamente 

dito  (Fielding  &  Crane,  1987).  O  fato  desses  depósitos  não  estarem  constantemente 

expostos aos processos de erosão do dia-a-dia (como na porção central do canal) explica o 

maior grau de preservabilidade e, conseqüentemente, a maior freqüência destes no registro 

sedimentar. 

No  caso  dos  rios  e  canais  distributários  meandrantes,  ocorre  o  predomínio  do 

processo de erosão na região central do canal (talvegue) e na margem convexa, ao passo 

que na margem côncava ocorre a deposição de sedimentos a partir do processo de migração 

de barras laterais (BP). O elemento  BP é constituído por camadas de arenitos inclinadas, 

que se horizontalizam gradativamente em direção ao centro do canal. A base das barras de 

acresção lateral comumente apresenta contato erosivo (Fig. III.42), materializado em níveis 

arenosos compostos por clastos centimétricos de siltitos e  argilitos pouco retrabalhados 

(fácies  Ab).  A partir  da  sobreposição  do  elemento  BP  (esquerda  da  figura  III.34)  são 

construídos diques arenosos. Estas sobrelevações delimitam lateralmente as baías e planíces 

alagadas, onde predomina a deposição de pelitos laminados (fácies  Sl) ou maciços (Sm). 

As baías interdistributários (BI) apresentam uma composição de processos sedimentares 

semelhante  ao  encontrado  em  lagos  de  pequena  extensão,  pântanos  e  planícies  de 

inundação  fluvial  (Bhattacharya  &  Walker,  1992).  Dessa  forma,  podem  apresentar 

constante variação de lâmina d´água, ocasionando a formação de porções emersas onde 

comumente  se  encontram  gretas  de  contração  por  ressecamento,  marcas  de  raízes  e 

ocasionalmente  paleossolos.  Nos  períodos  em que  as  áreas  de  baías  interdistributários 

encontravam-se  sob  delgada  lâmina  de  água,  plantas  higrófilas  (Rohn,  1994),  como 

Pecopteris sp. e Paracalamites sp., colonizavam estes ambientes alagadiços, formando uma 

paisagem possivelmente semelhante a  de  charcos  ou pântanos  costeiros  atuais  (coastal 

marshes).  A presença de vegetação de ambientes alagadiços e  úmidos é essencial  para 

inibir  o  alargamento  do  canal  distributário  devido  à  erosão,  e  impedir  a  instalação  do 

padrão  entrelaçado  (Miall,  1992).  As  assinaturas  tafonômicas  dos  fósseis  de  plantas 

descritos evidenciam que estes não sofreram transporte nem retrabalhamento significativos, 

de modo que podem ser considerados indivíduos para-autóctones, soterrados pouco após os 

eventos de mortandade. A associação dos depósitos fossilíferos com camadas de arenitos 
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possivelmente relaciona a gênese destes com a deposição do elemento arquitetural  LRD 

(lobos de rompimento de dique marginal). 

A  coloração  roxa  ou  avermelhada  das  fácies  pelíticas  associadas  às  baías 

interdistributários, possivelemnte está relacionada ao fato desses depósitos constantemente 

experimentarem condições de exposição subaérea. Os íons de ferro, naturalmente presentes 

no  sedimento,  estariam sujeitos  a  processos  de  oxidação,  podendo  formar  películas  de 

óxidos e/ou hidróxidos sobre a superfície dos grãos, conferindo assim cor avermelhada ou 

arroxeada ao sedimento. Associados ao elemento BI, também ocorrem depósitos de canais 

meandrantes abandonados e superfícies de escavamento de canais (Miall, 1992). 

Em eventos de inundações episódicas, provocadas por descargas fluviais nos canais 

distributários, é comum acontecer a avulsão dos diques marginais. Nestas ocasiões, ocorre a 

entrada de lobos arenosos (LRD)  nas regiões de baías interdistributários (Della Fávera, 

2001). Estes fluxos adquirem caráter turbulento e desaceleram-se conforme progradam para 

o interior das áreas alagadiças adjacentes. Deste modo, nas porções proximais depositam-se 

inicialmente por tração e decantação (fácies Am, Alc, Hw e  Hl), passando a depositar-se 

por  suspensão nas porções  mais  distais  (Sl,  Sm e  A).  A atuação de ondas e  correntes 

provocadas  pela  ação  do  vento  na  lâmina  d´água  comumente  pode  redistribuir  os 

sedimentos, gerando níveis de arenitos com laminação cruzada ou heterolítica (Hw, Hl  e 

Alc). Na Figura III.43, encontra-se representada a associação de fácies típica dos depósitos 

de  rompimento  de  diques  marginais  intercalados  a  pelitos  das  baías  interdistributários, 

pertencentes  ao  topo do  Membro  Morro  Pelado.  O  tamanho  e  espessura  relativamente 

reduzidos  do  elemento  LRD corroboram  a  idéia  de  que  a  região  entre  os  canais 

distributários apresentava profundidade reduzida, possivelmente atingindo apenas poucos 

metros e não ultrapassando a casa das dezenas de metros. 

Na Figura  III.44,  onde  se  encontram os  depósitos  dos  elementos  LRD e  BI,  é 

possível observar a intercalação de níveis centimétricos de composição dolomítica (fácies 

C),  irregulares  e  lateralmente  contínuos.  Estes  são  interpretados  como  resultado  da 

cimentação precoce por líquidos saturados em íons carbonato, em sedimentos das baías 

interdistributários localizados acima da zona freática. Os níveis de calcrete, provavelmente, 

desenvolveram-se  em  períodos  em  que  as  baías  interdistributários  experimentavam 

condições de exposição subaérea e pouca, ou nenhuma, deposição de sedimentos. A 
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ascensão de água saturada por capilaridade comumente ocorre em condições evaporíticas, 

para as quais a razão entre as taxas de evaporação e precipitação é positiva. Desta maneira, 

a presença de níveis de calcrete constitui forte evidência de que predominavam condições 

climáticas áridas durante a deposição dos sedimentos do topo do Membro Morro Pelado.

Na  Figura  III.35,  assentado  sobre  depósitos  amalgamados  do  elemento  LRD, 

encontra-se um canal de geometria lenticular, sugerindo tratar-se de um depósito distinto do 

produzido  por  canais  meandriformes.  O  elemento  CD  (canais  distributários  retilíneos) 

apresenta base erosiva com clastos centimétricos angulosos (fácies Ab) e fácies indicativas 

de migrações de formas de leitos a partir de correntes de fundo unidirecionais (Aa, Act). A 

passagem gradual  dessas  fácies  para  arenitos  muito  finos  com  laminação  cruzada  por 

corrente (Alc) evidencia o padrão sutil de granodecrescência destes depósitos. A ausência 

de barras em pontal e de superfícies de reativação lateral e a presença de fácies de dunas 

subaquosas constituem indícios de que esses canais distributários eram preenchidos por 

processos  de  acréscimo  frontal.  Canais  retilíneos  com  estas  características  comumente 

desenvolvem-se nas regiões próximas à desembocadura deltaica (Plint & Browne, 1994). A 

freqüência  de  ocorrência  do  elemento  CD no  registro é  ínfima  em relação  aos  outros 

elementos arquiteturais depositados em sistemas deltaicos (Fielding, 1984; Plint & Browne, 

1994).

Associados aos elementos arquiteturais  LRD,  BI  e CD, ocorrem espessos corpos 

arenosos lenticulares ou lobados, interpretados como os depósitos de desembocadura dos 

canais  distributários  (BD).  A  marcante  variação  de  padrão  geométrico  neste  elemento 

arquitetural varia de acordo com a seção observada em afloramento. Formas lenticulares 

ocorrem se o corte for paralelo à direção de fluxo, formas sigmoidais caracterizam cortes 

frontais (Fig. III.33). A deposição das barras de desembocadura, em condições de águas 

não  muito  profundas,  é  caracterizada  pelo  acúmulo  de  sedimentos  na  região  de 

desembocadura  do  canal  distributário.  Estes  canais  comumente  apresentam  apêndices 

secundários de menor tamanho, que se assemelham em forma e processo com os canais 

distributários principais. O constante aporte sedimentar, responsável pelo entulhamento da 

região da foz (principal-frontal ou secundária-lateral), obriga o canal distributário a migrar 

lateralmente  e,  conseqüentemente,  distribuir  sua  carga  sedimentar  em outro  local.  Esta 

constante variação geográfica das desembocaduras termina por influenciar toda a dinâmica 
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do delta à medida que determina novas áreas para deposição das barras e a instalação das 

baías interdistributários. Devido a este padrão de variação lateral, é particularmente comum 

encontrar os elementos BI e LRD, verticalmente e lateralmente relacionados ao elemento 

BD. As grandes  espessuras  do  elemento  BD possivelmente  indicam que  este  tenha  se 

depositado  em  águas  relativamente  profundas.  A  associação  do  elemento  BD com  o 

elemento FPD (finos de prodelta), que atinge a possança de dezenas de metros, também é 

uma evidência de que as águas nas áreas próximas às desembocaduras tenham sido mais 

profundas que nas regiões entre os canais distributários. Muito embora não haja evidências 

para a inferência da batimetria real, a presença de depósitos de fósseis de plantas pouco 

retrabalhados e a evidência de fundo oxidante indicam que a coluna de água não deveria 

ultrapassar a marca das poucas dezenas de metros.

O  elemento  FPD é  interpretado  como depositado  nas  porções  distais  do  corpo 

aquoso,  onde  predominam águas  mais  profundas  e  deposição  de  sedimentos  finos  por 

suspensão.  Desta  maneira,  camadas  de  arenitos  associadas  ao  elemento  FPD são 

interpretadas como depósitos de fluxos hiperpicnais, desenvolvidos nas porções distais do 

elemento  BD. Segundo Lambert  et al (1976), estes fluxos se assemelhariam a correntes 

turbidíticas, e teriam densidade superior à da água do corpo aquoso receptor. A direção e 

espessura destas correntes seriam basicamente controladas pela topografia do fundo e pela 

direção  da  descarga  injetada  a  partir  da  desembocadura  do  canal  alimentador.  Tais 

“correntes de turbidez” também poderiam ser geradas por processos como escorregamentos 

nas regiões proximais das bordas da bacia (“debris flows”), ondas de choque induzidas por 

sismos, bem como por tempestades provocadas por ventos (Higgs, 1991; Nemec, 1990).  

Nas  sucessões  geradas  por  fluxos  hiperpicnais  supostamente  turbulentos, 

predominam  seqüências  de  Bouma  incompletas  (Lanzarini  et  al 1992;  Lavina,  1991), 

arenitos  com laminação cruzada  gerada  por  correntes  e  fácies  heterolíticas.  Segundo o 

professor  Mário  Assine  (informação  verbal,  2004),  o  termo  “hiperpicnito”  poderia  ser 

utilizado para a caracterização destes depósitos, já que estes se formaram a partir de fluxos 

de fundo com densidade superior a do corpo receptor. Do ponto de vista faciológico, as 

camadas desenvolvidas nas porções distais do elemento  BD realmente se assemelham a 

depósitos turbidíticos (Lavina, 1991 e Rohn, 1994). Contudo, não se pode necessariamente 

afirmar que a entrada de um fluxo hiperpicnal denso em um corpo aquoso gere um fluxo 
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turbulento. De acordo com Shanmugam (2000), os fluxos turbiditos  sensu strictu devem 

necessariamente desenvolver  turbulência  apresentando reologia  newtoniana (deformação 

linear quando sujeito a esforço cisalhante), além de apresentar estruturas características de 

desaceleração do fluxo. Devido a incertezas quanto aos processos deposicionais, e pelo 

entendimento que o termo “turbidito” apresenta forte conotação genética, esta classificação 

não é utilizada nesta dissertação. 

Como pode ser observado na fig. III. 30, a associação dos depósitos de finos de 

prodelta com as camadas de arenitos tabulares e lateralmente contínuos compõe sucessões 

verticais  dispostas  em  ciclos  de  espessamento  ascendente.  O  fato  de  culminarem  em 

depósitos  de  barras  de  desembocadura  proximais  (BD),  delimitadas  no  topo  por  uma 

superfície de inundação, indica que estas associações tornam-se mais rasas em direção ao 

topo (raseamento ascendente). Sob esse aspecto, esses ciclos poderiam ser caracterizados 

como parassequências deltaicas  sensu Van Wagooner  et al. (1990).  A utilização dessas 

unidades  como  referenciais  para  o  entendimento  do  padrão  arquitetural  da  seqüência 

estudada, no entanto, não se mostrou eficaz por dois motivos: a) são sucessões raras no 

registro,  especialmente  na  área  estudada;  b)  devido  ao  caráter  predominantemente 

autocíclico do sistema deltaico, as parassequências poderiam ser a resposta de um ou mais 

parâmetros pontuais, variáveis apenas no sistema deposicional e não em toda a bacia (Feijó, 

comunicação, 2005). Em contexto autocíclico, variáveis inerentes ao sistema deposicional 

podem, em menor escala, ser mais determinantes do que parâmetros regionais (variação na 

criação de espaço de acomodação, variação eustática, etc.) influentes em escala de bacia. 

Muitos autores (Morgan, 1970; Baccocoli, 1971; Galloway, 1975; Suguio, 1993), 

discutiram as relações e a importância dos processos endógenos e exógenos na evolução 

dos sistemas deposicionais deltaicos modernos e antigos. Para Fisher (1969), existem seis 

fatores de maior importância que influem no padrão de preenchimento de uma seqüência 

deltaica: a) aporte de sedimentos, granulometria e proporção do material em suspensão; b) 

densidades relativas das águas do corpo alimentador e receptor; c) energia do reservatório 

(ondas, marés e correntes); d) profundidade da água na qual o delta prograda; e) evolução 

da  bacia,  no  tocante  à  abertura  de  espaço  de  acomodamento  de  sedimentos,  taxas  da 

subsidência e compactação; f) comportamento estrutural e tectônico. 
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De modo geral,  na maioria dos modelos formulados, os fatores que controlam a 

arquitetura e evolução de um delta poderiam ser subdivididos em quatro grupos distintos: a) 

características  do  regime  fluvial;  b)  processos  atuantes  no  corpo  receptor;  c)  fatores 

climáticos e d) fatores de ordem tectônica. De todos estes parâmetros, os dois primeiros são 

particularmente localizados e responsáveis pelo caráter autocíclico do sistema deposicional 

deltaico. 

 A  preservação  no  registro  sedimentar  de  feições  geométricas  dos  elementos 

arquiteturais  de  desembocadura  e  planícies  interdistributários  atesta  o  caráter 

predominantemente  fluvial  destes  depósitos  e  permite  admitir  um  sistema  deltaico 

dominado  por  rios.  A  ocorrência  maciça  no  registro  de  depósitos  de  transbordamento 

episódico, representada pelo elemento  LRD, pode refletir a predominância dos processos 

deposicionais associados a eventos episódicos, como cheias e inundações (Lavina, 1991). O 

alto potencial de preservação de fácies geradas por eventos de baixa freqüência, porém de 

intensidade  elevada  (alta  energia),  já  havia  sido  constatado em contextos  sedimentares 

semelhantes  por  autores  como Fielding  (1984),  Plint  & Browne (1994)  e  Glover  & O

´beirne (1994).  

A análise dos elementos arquiteturais do Membro Morro Pelado indica que canais 

meandrantes e retilíneos desembocavam em uma bacia receptora relativamente rasa, com 

baixo gradiente e pouco sujeita à ação de ondas. A hipótese de dispersão e redeposição dos 

sedimentos fluviais por ondas ou correntes pode ser descartada devido à completa ausência 

de barras arenosas lateralmente adjacentes aos depósitos de desembocadura, formando o 

padrão de cristas e cordões arenosos (Bhattacharya & Walker, 1992). Da mesma maneira, 

também estão ausentes elementos arquiteturais comuns em deltas dominados por ondas, 

como depósitos de praias e leques de sobrelavagem (washover) depositados em complexos 

de  laguna-ilha  barreira.  O inexpressivo  retrabalhamento  pela  ação  de  ondas  pode  estar 

relacionado a pouca profundidade da água, à presença de vegetação higrófila nas regiões de 

baías interdistributários e áreas marginais ao corpo aquoso (Bhattacharya & Walker, 1992; 

Plint & Browne, 1994), bem como à progressiva diminuição da área da bacia. A paleocosta, 

possivelmente muito recortada e irregular, também inibiria localmente a ação de ondas em 

regiões distintas do corpo aquoso (Sawakuchi, informação verbal, 2005).
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Ocasionalmente,  eventos  de  tempestade  poderiam  retrabalhar  os  sedimentos 

depositados nas porções marginais (BD) e redepositá-los como o elemento LT nas regiões 

mais  distais.  Com o  progressivo  entulhamento  da  bacia  devido  ao  constante  aporte  de 

sedimentos,  a  área  sob  influência  do  delta  foi  drasticamente reduzida,  impossibilitando 

assim o retrabalhamento dos sedimentos de desembocadura por ondas de tempestade. Dessa 

maneira,  preserva-se-iam  as  camadas  arenosas  e  tabulares,  depositadas  por  fluxo 

hiperpicnal  nas  porções  frontais  do  elemento  BD  (Fig.  III.29).  Este  modelo  explicaria 

satisfatoriamente a ausência dos elementos LT e TD no Membro Morro Pelado. 

A intercalação dos elementos BD, LRD e CD, capeados por depósitos de siltitos e 

argilitos (FPD) pode estar relacionada basicamente a dois fatores. O primeiro remete ao 

autociclismo, responsável pela migração lateral das províncias fisiográfica do delta e pela 

determinação das regiões onde predominam os processos de erosão e deposição. O segundo 

fator está diretamente relacionado às oscilações de lâmina d´água e, conseqüentemente, da 

paleolinha de costa. Variações em escala de bacia nas taxas de aporte sedimentar e abertura 

de  espaço  de  acomodamento  definiriam  diretamente  o  padrão  arquitetural  de 

preenchimento. Em um contexto progradacional, ocorreria a regressão da linha de costa e a 

deposição  dos  elementos  proximais  (BD, LRD  e CD).  Já  em ciclos  retrogradacionais 

associados a transgressão da linha de costa, depositar-se-iam elementos distais (FPD). As 

sucessões observadas na Serra do Espigão (Fig. III.32) exemplificam o padrão vertical de 

empilhamento dos elementos arquiteturais do Membro Morro Pelado.

A intercalação do elemento arquitetural DE (dunas eólicas) com elementos deltaicos 

no topo da Formação Rio do Rasto constitui forte evidência do modelo autocíclico e de 

variação do nível de base. Na fig. III.36, é possível observar a presença de depósitos de 

dunas eólicas sobrepostos por sedimentos deltaicos. A presença de elementos arquiteturais 

continentais  compostos  por  fácies  de  dunas  (Aag)  e  lençóis  de  areia  (Agr)  seria 

representativa de incursões da zona de transição costeira para as porções mais interiores da 

bacia.  Esta  situação  seria  possível  em  um  contexto  de  regressão  de  linha  de  costa, 

relacionado a ciclos de progradação. 

Fácies  eólicas  são  reconhecidas  na  Formação  Rio  do  Rasto  desde  os  trabalhos 

pioneiros de Tommasi (1973), Rideg (1980) e Riccomini et al. (1984). Mais recentemente, 

Rohn  (1988,  1994),  Lavina  (1991),  Fernandes  &  Coimbra  (1994)  e  Nowatzki  (2000) 
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confirmaram a presença de depósitos eólicos intercalados a fácies deltaicas ou fluviais. 

(Figs. III.34 e III.36).

Nos depósitos eólicos do Membro Morro Pelado ocorre predominantemente a fácies 

Aag, composta por arenitos finos a médios com estratificação cruzada acanalada de grande 

porte.  Ocasionalmente,  é  possível  observar  o  padrão  festonado,  característico  de  cortes 

frontais de paleodunas, associado a superfícies de truncamento entre as séries de cruzadas. 

Nestes exemplos, é comum ocorrerem feições de alteração tipo pin stripe desenvolvidas a 

partir de lâminas marcadas pela intercalação de sedimento nas granulações areia muito fina 

e  fina.  As evidências de segregação granular  são comumente associadas na literatura à 

alternância entre os processos de fluxo e queda de grãos nas regiões frontais  de dunas 

eólicas  (Brookfield,  1994).  Feições  inerentes  aos  grãos,  como  alta  esfericidade,  bom 

arredondamento e superfícies foscas, também coadunam com o modelo de deposição em 

sistema eólico. 

Em alguns  afloramentos  na  proximidade  do  contato  entre  as  formações  Rio  do 

Rasto e Pirambóia, foi possível identificar laminações cruzadas de baixo ângulo com razão 

altura/comprimento  da  ordem  de  1/7,  sugerindo  tratarem-se  de  estruturas  do  tipo 

climbbings translatentes. Associadas a estas, ocorrem séries de laminações plano-paralelas, 

compostas internamente por laminações cruzadas constituídas por sedimentos nas frações 

areia  grossa  e  grânulo  (granule  ripples).  Tais  estruturas  são  associadas  a  processos 

deflacionários atuantes nos espaços interdunares (interdunas secas) ou depósitos em lençol 

(elemento arquitetural  LA),  desenvolvidos nas regiões periféricas dos campos de dunas 

(Caetano-Chang,  1997).  A  extensão  lateral  e  a  interdigitação  desta  associação  com  o 

elemento arquitetural  DE podem ser indicativos da progradação de fácies depositadas em 

campos de dunas estabelecidos sobre fácies eólicas periféricas (LA). Segundo Sawakuchi 

(informação verbal, 2005), no centro-leste do Estado de São Paulo, o contato da Formação 

Pirambóia com as formações Teresina e Corumbataí localmente apresentaria características 

semelhantes. 

Na seção estratigráfica representativa do contato entre as formações Rio do Rasto e 

Pirambóia (Fig. III.45), observa-se a presença de níveis gretados centimétricos entre os sets 

de  estratificações  cruzadas  eólicas,  sugerindo  tratarejm-se  de  depósitos  de  interdunas 

úmidas ou planíces interdunares ocasionalmente inundadas. Neste último caso, a 
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intercalação de elementos arquiteturais deltaicos (LRD e BI) e eólicos (DE) possibilitaria 

associar a deposição destes níveis a eventos de inundação nas regiões de interdunas, devido 

a cheias episódicas nos canais distributários. 

Outra  particularidade,  observada  em diferentes  afloramentos  do  contato  entre  as 

formações Rio do Rasto e Pirambóia,  é a presença de estruturas de sobrecarga do tipo 

pillow and flame e ball and pillow (Figs. III.37 e III.45). O desenvolvimento destas feições 

está diretamente relacionado a sobrecarga devido à deposição de sedimentos arenosos sobre 

níveis pelíticos inconsolidados e saturados em água. Estas observações corroboram a idéia 

de contemporaneidade dos sistemas deposicionais, sugerindo a progradação de um sistema 

de  campos  de  dunas  pertencentes  à  Formação  Pirambóia  sobre  depósitos  deltaicos,  e 

eventualmente eólicos, estratigraficamente pertencentes ao topo da Formação Rio do Rasto. 

Esta constatação já havia sido aviltada em trabalhos realizados em outras regiões da Bacia 

do Paraná (Riccomini, 1980; Castro & Medeiros, 1980; Lavina, 1991 e Rohn, 1988; 1994).

Cabe ressaltar que, muito embora os depósitos eólicos das formações Rio do Rasto e 

Pirambóia  apresentem  semelhanças  faciológicas  e  geométricas,  estes  são  facilmente 

diferenciáveis entre si. O critério de distinção litoestratigráfica adotado nesta dissertação 

(Lavina, 1991) determina que o limite definido para as duas formações estaria posicionado 

no topo da última ocorrência de camadas métricas de siltito laminado. Desta maneira, fácies 

eólicas  intercaladas  a  camadas  pelíticas  espessas  pertenceriam  formalmente  à  coluna 

estratigráfica da Formação Rio do Rasto.   

A  recorrência  de  depósitos  eólicos  no  topo  da  Formação  Rio  do  Rasto  e  sua 

substituição gradual por depósitos eólicos da Formação Pirambóia constituem as evidências 

mais importantes da progradação e continentalização dos sistemas deposicionais no Permo-

Triássico da Bacia do Paraná. 

III.10 - Análise de paleocorrentes e paleoventos

A aquisição e o tratamento dos dados de paleoventos e paleocorrentes seguiram os 

métodos  propostos  por  Tucker  (1989),  Miall  (1990)  e  Potter  &  Pettijohn  (1977), 

considerando que as estruturas sedimentares analisadas refletem as condições de fluxo nas 

quais foram geradas. Um dos grandes problemas referentes aos dados apresentados neste 
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capítulo é, sem dúvida, a falta de consistência estatística, já que, para os exemplos de canais 

distributários (Membro Morro Pelado) e de costa-afora (Membro Serrinha), a quantidade de 

dados é realmente insuficiente. A dificuldade de aquisição em campo é reflexo direto de 

problemas relacionados à qualidade das exposições de alguns afloramentos, dificuldade de 

acesso, dificuldade de reconhecimento de estruturas sedimentares em arenitos devido ao 

pouco contraste granulométrico e abundantes feições de fluidificação. 

Os  13  dados  de  paleocorrentes,  oriundos  de  medidas  efetuadas  nas  fácies  do 

Membro  Serrinha,  foram retirados  em  diferentes  sets de  laminação  cruzada  por  onda, 

pertencentes ao elemento arquitetural LT (lençóis de arenitos de tempestades). A análise da 

roseta (Fig. III.46) apresentou valores preferenciais para NE e SE, configurando um vetor 

de rumo médio para 97,77o (ESE). Entrementes, um problema sobreveio com esses dados, 

devido  às  características  inerentes  à  estrutura  da  qual  foram  extraídos.  Uma  das 

características  mais  diagnósticas  das  laminações  cruzadas  por  onda  é,  dentro  de  uma 

mesma série, apresentar mergulhos em sentidos opostos (De Raaf et al., 1977). Segundo o 

professor  Paulo  Giannini  (informação  verbal,  2005),  os  dados  podem  refletir  esta 

particularidade, o que invalidaria seu uso na determinação do sentido de paleofluxo.

A  análise  de  paleocorrentes  fluviais  foi  realizada  a  partir  de  oito  medidas  de 

estratificações cruzadas acanaladas de pequeno porte (fácies Aa) e estratificações cruzadas 

tabulares (fácies Act), pertencentes aos depósitos de canais distributários retilíneos do topo 

do Membro Morro Pelado (elemento arquitetural CD). Apesar da quantidade de dados ser 

relativamente pequena, a roseta de paleocorrentes confeccionada (Fig. III.46) revelou as 

direções preferencias de migração de dunas subaquosas para NW e secundariamente para 

W.  O  vetor  de  rumo  médio  apresentou  valor  próximo  à  309o,  indicando  transporte 

preferencial para NW. No entanto, é importante ressaltar que, nas proximidades das áreas 

de  desembocaduras,  o  padrão  radial  dos  canais  distributários  retilíneos  pode  gerar 

considerável dispersão nos dados de paleocorrentes. 

As 24 medidas obtidas em fácies eólicas, pertencentes ao elemento arquitetural DE 

(dunas eólicas), apresentam considerável grau de confiabilidade e podem ser consideradas 

dados mais verossímeis. Desse modo, prestam-se às análises de direção dos paleoventos e, 

conseqüentemente,  como  referencial  da  migração  dos  campos  de  dunas  presentes  no 

segundo terço estratigráfico do Membro Morro Pelado. Os dados de direções de 
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paleoventos  foram adquiridos  a  partir  de  estratificações  cruzadas  acanaladas  de  grande 

porte (fácies Aag), interpretadas como produtos de migração de dunas subaéreas sob ação 

do vento. A interpretação dos paleoventos a partir de rosetas (Fig. III.46) demonstrou que 

os dados concentram-se preferencialmente nas direções NW, W e SW, e apresentam  vetor 

de rumo médio com valor próximo a 279o,  revelando direção de transporte  eólico para 

WNW. O padrão de dispersão dos dados representados na roseta evidencia a distribuição 

uniforme das medidas de estratificações geradas pela migração paleodunas. A partir dessa 

constatação  e  devido  a  particularidades  geométricas  e  faciológicas  das  sucessões 

analisadas,  é  possível  interpretar  que  os  depósitos  eólicos  teriam  sido  gerados  pela 

migração  de  formas  de  leito  que  apresentassem  afinidade  morfológica  com  dunas 

barcanóides.

III.11 - Petrografia sedimentar

A  análise  petrográfica  dos  litotipos  da  Formação  Rio  do  Rasto  objetivou 

principalmente  a  caracterização  dos  arenitos  quanto  às  composições  mineralógicas, 

granulométricas  e  arranjo  textural  do  arcabouço,  bem como as  feições  diagnósticas  da 

matriz e do cimento.  Para esta finalidade, foram utilizados os parâmetros descritivos de 

Folk  (1968).  As  descrições  das  lâminas  de  calcretes  seguiram  as  classificações  para 

litotipos carbonáticos de Folk (1962) e Dunham (1962). Porém, algumas alterações foram 

introduzidas, tendo em vista que os níveis de paleossolo são formados em estágios pós-

deposicionais, envolvendo cimentação tardia de sedimentos previamente depositados.

Os exemplos de arenitos encontrados na unidade foram criteriosamente amostrados 

a partir de diferentes fácies sedimentares constituintes dos elementos arquiteturais, como 

depósitos de tempestitos distais, lençóis de tempestade, barras de desembocadura, lobos de 

rompimento de diques marginais, barras em pontal e dunas eólicas.  

A descrição dos arenitos revelou que todos os exemplos podem ser classificados 

como quartzo-arenitos. O arcabouço destes litotipos apresenta, em linhas gerais, teores de 

grãos de quartzo variando de um mínimo de 90% a um máximo de 95%. Esse arcabouço 

comumente é composto por grãos clásticos de cristais de quartzo e ocasionalmente por 

grãos  finos  de  quartzo  policristalino.  Secundariamente,  estão  presentes  minerais  como 
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muscovita, biotita, plagioclásio, microclínio e opacos que, em conjunto, não perfazem mais 

do que 5% da rocha. Grãos de turmalina, estaurolita, anfibólio e rutilo ocorrem em teores 

muito menores do que 1%. Pequenas concreções foram reconhecidas em algumas lâminas, 

sendo que as maiores concentrações estão presentes na lâmina Lm-172 (cerca de 20% do 

total da rocha). Nas amostras Lm.-172 e Lm.-82b, foi também constatada a presença de 

cerca de 30% de fragmentos líticos constituídos por clastos de siltito.

A análise das lâminas de arenitos revelou que, independente da fácies sedimentar 

analisada, a fração granulométrica não ultrapassa a areia fina, predominando grãos menores 

que 0,125 mm (areia muito fina). Em linhas gerais, a seleção oscila entre boa e muito boa 

com predomínio de grãos angulosos, subangulosos/subarredondados e esfericidade baixa a 

moderada (Fig.  III.  47).  Exceção a este padrão pode ser feita a arenitos amostrados na 

fácies Aag (arenitos com cruzadas acanaladas de grande porte) do elemento arquitetural DE 

(dunas  eólicas),  em  que  o  arcabouço  encontra-se  bem  selecionado  com  os  grãos  se 

apresentando bem arredondados a subarredondados, com esfericidade moderada a alta (Fig. 

III. 48). A compactação da maioria das amostras de arenitos pode ser considerada baixa, 

característica evidenciada pelo predomínio de grãos flutuantes e contatos pontuais (Fig. 

III.49). Em algumas lâminas ocorrem contatos planares, côncavo-convexos (Fig. III.50) e 

suturados entre os grãos, sendo que estes evidenciam maior compactação química. Este 

aumento no grau de compactação pode estar associado à maior importância localizada dos 

processos de dissolução e recristalização durante a diagênese. 

A proporção de cimento nas amostras de arenitos varia de um mínimo de 5% a um 

máximo de 30%, estando na maioria das lâminas entre a faixa de 7% e 10 %. A cimentação 

é predominantemente por calcedônia (Fig. III.50) e ocasionalmente ferruginosa. Esta última 

ocorre  como  cimento  intergranular,  em  manchas  irregulares  provavelmente  de  origem 

intempérica. Cimentação carbonática (calcítica) ocorre em apenas uma amostra de arenito 

eólico  (Fig.  III.49),  na  proporção  de  40%,  sendo  os  60%  restantes  representados  por 

cimento de calcedônia. Cerca de 1% de material sericítico pode ser observado na lâmina 

Lm-172.  

Os arenitos estudados podem ser classificados em sua maioria (Folk, 1968) como 

maturos  a  supermaturos,  tendo  por  base  parâmetros  como  seleção  boa  a  muito  boa, 

ausência de matriz e arredondamento dos grãos oscilando entre subanguloso e 
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subarredondado (Fig. III.51). Esta constatação pode ser aplicada praticamente para todas as 

fácies  de  arenitos  da  Formação  Rio  do  Rasto,  desde  as  que  compõem  os  elementos 

arquiteturais  de  tempestade  (LT  e  TD)  até  barras  de  desembocadura  (BD),  lobos  de 

rompimento de diques marginais (LRD)  e arenitos de canais  distributários (CD e  BP). 

Fácies heterolíticas com cerca de 5-15% de matriz siltosa, associadas a tempestitos distais 

(TD) são constituídas por arenitos de características muito semelhantes às do elemento LT. 

Em contextos  autocíclicos,  similaridades  granulométricas  e  texturais  entre  arenitos  são 

esperadas,  uma vez  que  os  processos  de  migrações  de  canais  distributários  e  áreas  de 

desembocadura  propiciam  o  retrabalhamento  de  fácies  previamente  depositadas.  Esta 

particularidade  também  corrobora  a  hipótese  de  retrabalhamento  por  tempestades  dos 

sedimentos costeiros para regiões de costa-afora. 

 Próximo ao contato com a Formação Pirambóia,  foram amostrados  dois  níveis 

centimétrico  de  calcretes  intercalados  ao  elemento  arquitetural  BI  (baías 

interdistributários).  A  análise  petrográfica  possibilitou  a  identificação  de  cimento 

carbonático espático, finamente cristalizado, em meio ao qual há grãos dispersos de areia 

muito  fina  (Fig.  III.52).  Nódulos  com  feições  circulares  de  crescimento  podem  ser 

observados na figura III.53. Fraturas, vênulas e poros encontram-se preenchidas por cristais 

de calcita espática grossa (2-0,1mm) e apresentam nas bordas cimento de calcedônia (Fig. 

III.54). 

A presença dos níveis de calcrete é forte evidência de balanço hídrico negativo em 

climas áridos ou semi-áridos, ou seja, nos quais a taxa de evaporação excede a taxa de 

precipitação. A ascensão por capilaridade de fluidos saturados em íons de carbonato e íons 

de  cálcio  proporciona  a  cimentação  de  sedimentos  previamente  depositados,  de  modo 

semelhante  ao  mecanismo  pedogenético  de  formação  de  paleossolos.  Neste  caso,  a 

concentração de níveis de calcrete em sedimentos depositados em baías interdistributários 

indica  que  estes  ambientes  subaquosos  esporadicamente  experimentavam  condições  de 

exposição subaérea. 
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CAPÍTULO  IV  -  CONTEXTO  TECTÔNICO  DA  BACIA  DO  PARANÁ  DO 

PERMIANO  MÉDIO  (KUNGURIANO)  AO  TRIÁSSICO  INFERIOR 

(SCYTHIANO). 

IV.1 - Estratigrafia de seqüências e reconstituição paleogeográfica 

Um dos períodos de maior estabilidade tectônica da Bacia do Paraná foi marcado 

pela deposição dos sedimentos do Subgrupo Irati (Hachiro et al. 1993), após a qual a borda 

sul-sudoeste do supercontinente Gondwana começou a sofrer os reflexos de importantes 

eventos de ordem tectônica. Do Permiano Médio (Kunguriano) até o início do Triássico 

(Scythiano), os mais importantes eventos tectônicos foram a orogenia Tardiherciniana (ou 

Sanrafaélica)  dos  Andes  (Newell,  1973),  e  a  Finiherciniana  (ou  Cabo-La  Ventana), 

relacionada aos reflexos finais da colisão das placas da Patagônia e Sul-Americana (Ramos, 

1984, Milani & Ramos, 1998). No final do período Scytiano, ainda destaca-se o início dos 

esforços que precederam a abertura Brasil-África (Riccomini, 1995). Desta maneira, nesse 

intervalo  do  tempo  geológico,  desenvolveu-se  um  contexto  de  interação  de  placas 

complexo,  possivelmente  associado  a  intenso  vulcanismo  (Axelrod,  1981),  onde 

coexistiram sistemas de esforços predominantemente compressivos no oeste (Andes) e sul-

sudoeste do Supercontinente Gondwana (Sierra de Las Ventanas e Faixa de Dobramento do 

Cabo). 

A  partir  de  análise  de  seqüências  sedimentares  e  dados  relativos  a  taxas  de 

subsidência  da Bacia do Paraná,  Milani  (1997)  e  Milani  & Ramos (1998)  admitiram a 

existência de uma correlação entre o regime tectônico atuante no domínio sul-ocidental do 

Gondwana e a evolução das diferentes seqüências deposicionais da bacia. As grandes fases 

de  subsidência  seriam  resultado  de  flexura  litosférica  provocada  pela  propagação  de 

esforços resultantes da compressão na borda sul do Gondwana. Estes esforços tectônicos 

propagar-se-iam-se  placa  adentro  por  longas  distâncias,  a  partir  de  grandes 

descontinuidades e lineamentos presentes no embasamento da Bacia do Paraná. Para Milani 

& Ramos (1998), “... a amplitude temporal das superseqüências da Bacia do Paraná está 

claramente  confinada  aos  limites  temporais  dos  diferentes  ciclos  de  subsidência 

patrocinados pelas orogenias paleozóicas da margem do Gondwana sul-ocidental”.
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Baseado na análise da antefossa de Claromecó, Ramos (1984) já havia levantado a 

hipótese  de  que  o  terreno da  Patagônia  poderia  se  tratar  de  um fragmento  continental 

alóctone que se juntou à superplaca do Gondwana ainda no período Carbonífero. A colisão 

dessas  placas  teria  se  iniciado  com  a  subducção  de  porções  da  placa  oceânica  do 

Pantalassa sob a margem passiva do Gondwana, culminando com a evolução de um arco 

magmático na margem norte do terreno patagônico (Fig. IV.1). O estágio final da colisão 

compreenderia o período entre o Permiano Superior e o Triássico Inferior, correspondendo 

assim  aos  movimentos  da  chamada  “Orogenia  Sanrafaélica”.  A  sucessão  de  rochas 

depositada no intervalo de cerca de 75 Ma entre o Permiano Médio (Kunguriano) e o início 

do  Triássico  (Scythiano)  compreenderia  uma  seqüência  de  segunda  ordem  (Milani  & 

Ramos,  1998).  Esse  pacote  de  rochas  estaria  relacionado  diretamente  a  um  ciclo  de 

subsidência  acelerada,  provocado pelos esforços flexurais  da “Orogenia Sanrafaélica” e 

pertenceria à porção superior da seqüência de segunda ordem denominada “Gondwana I” 

(Milani,  1997).  Na Bacia  do Paraná,  esta  seqüência  compreenderia  o  intervalo  entre  o 

Westphaliano  (Neoocarbonífero)  e  o  Scythiano  (Eotriássico),  e  seria  representada  pelo 

Grupo  Itararé  (e  Formação  Aqüidauana)  na  base,  e  pelas  formações  Rio  do  Rasto  e 

Pirambóia na porção superior. 

Alguns dos mais notáveis produtos associados à evolução dos dobramentos e do 

vulcanismo  das  orogenias  do  Permiano  Superior  foram  os  importantes  soerguimentos 

causados nas bordas do supercontinente do Gondwana, em especial os associados ao evento 

de colisão da placa patagônica. De acordo com Soares (1992), a ascensão de charneiras 

marginais e a migração do nível de base de sudoeste para nordeste da Bacia do Paraná 

seriam evidências diretas da atividade tectônica compressiva durante o Permiano. Milani 

(1997)  constatou  que  o  surgimento  de  cordilheiras  associado  à  ascensão  das  regiões 

marginais  da  placa  sul-americana  seriam os  fatores  responsáveis  pelo  confinamento  de 

mares epicontinentais nas sinéclises paleozóicas. Para Della Fávera (2001), o rebaixamento 

eustático dominante no Permotriássico seria reflexo da movimentação tectônica na borda 

sudoeste  do  Gondwana,  e  estaria  relacionado  ao  decréscimo  de  volume  oceânico  por 

subducção de crosta submersa.

 O desaparecimento das grandes conexões entre o mar interior da Bacia do Paraná e 

o oceano possivelmente ocorreu devido ao soerguimento do arco magmático do “evento 
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Choiyoi” (275-250 Ma), localizado a oeste do território argentino (Urien et al 1995; Milani 

& Ramos, 1998). A sudoeste, as conexões oceânicas possivelmente desapareceram devido à 

ascensão da cadeia de montanhas das faixas orogênicas do Cabo (África do Sul) e da Sierra 

de La Ventana (Lavina, 1991; Soares, 1992). Como resultado da formação de faixas de 

dobramento e  arcos magmáticos,  ocorreu o confinamento de um imenso corpo d´água, 

formando  assim  um  mar  intracontinental  com  abertura  diminuta  para  o  oceano 

Phantalassa.  Para  Lavina  (1991)  e  Rohn  (1994),  a  seqüência  depositada  no  ciclo  de 

subsidência do Permotriássico não apresentaria evidências concretas de grandes aberturas 

para o  oceano ou mar aberto strictu  sensu.  A ausência  de  evidências  sedimentológicas 

características  da  atuação  de  marés,  bem como a  ausência  de  glauconita  autígena  e  o 

registro de faunas endêmicas no Permiano Médio e Superior corroborariam a hipótese de 

não ter havido influência oceânica na formação dos depósitos nesta faixa de tempo (Lavina, 

1991).

Segundo Milani (1997), a Seqüencia Gondwana I representaria claramente um ciclo 

transgressivo-regressivo de grande escala. Este teria se iniciado a partir dos depósitos de 

influência glacial  do Grupo Iatraré,  os quais, após ficarem sujeitos às águas de degelo, 

paulatinamente foram sendo substituídos pelos sedimentos do sistema deltaico da Formação 

Rio Bonito. Com a progressiva elevação do nível de base da bacia, ocorreu o incremento no 

espaço  de  acomodação,  possibilitando  a  deposição  de  sedimentos  predominantemente 

pelíticos da Formação Palermo. A partir da interpretação de perfis de poços (Gama Ray) e 

análises  químicas  de  fácies  pelíticas,  Milani  (1997)  determinou  uma  superfície  de 

correlação  regional  materializada  por  folhelhos  negros  com  altos  teores  de  carbono 

orgânico total (COT). Este marco na Formação Palermo (marco K) seria representativo do 

evento de máxima inundação desenvolvido durante a deposição da Seqüência Gondwana I. 

Desta  maneira,  as  formações  que  estão  estratigraficamente  acima  dessa  superfície 

necessariamente caracterizariam depósitos de trato  de sistemas de mar  alto  (3a ordem), 

apresentando  inicialmente  caráter  agradacional,  passando  gradualmente  para 

progradacional  em  direção  ao  topo  da  seqüência.  De  fato,  os  depósitos  da  Seqüência 

Gondwana I  situados acima da superfície  de inundação máxima apresentam, em linhas 

gerais, caráter inicialmente agradacional. No entanto, as condições da passagem gradual 

para padrões de natureza progradacional ainda não foram suficientemente estudadas.
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Os  depósitos  do  Subgrupo  Irati  parecem  compor  a  priori uma  unidade  com 

arquitetura de afinidade agradacional (Milani,  1997; Hachiro, informação verbal,  2005). 

Entretanto, existem algumas dúvidas quanto à profundidade em que se depositaram esses 

sedimentos. Na porção nordeste da Bacia do Paraná, existem evidências sedimentológicas e 

paleontológicas,  tais  como  a  presença  de  evaporitos,  estromatólitos  e  fósseis  de  flora 

continental,  que  indicam  deposição  águas  relativamente  rasas  (Milani,  1997;  Hachiro, 

1996). Na área estudada, o Subgrupo Irati é de difícil identificação, já que os diagnósticos 

bancos  dolomíticos  ocorrem  de  maneira  restrita.  De  modo  geral,  o  Subgrupo  Irati  se 

assemelha  faciologicamente  com  a  Formação  Serra  Alta,  sendo  caracterizado  pela 

predominância de folhelhos cinzas e negros contendo pirita, e depositados em condições de 

anoxia em águas relativamente profundas e livres da ação de ondas. A distinção entre as 

duas  unidades  pode  ser  feita  somente  pela  presença  de  fósseis  de  mesossaurídeos  no 

Subgrupo Irati.  Na Formação Serra  Alta,  destaca-se a  ocorrência  de  delgadas  camadas 

compostas por dentes e escamas de peixes, que apresentam afinidades tafonômicas com 

depósitos de tempestitos (Lavina, 1991). 

 Tendo em vista as características acima citadas, seria plausível pressupor que, na 

região leste de Santa Catarina, o Subgrupo Irati deve ter se depositado em profundidades 

superiores às inferidas para a região norte e nordeste da Bacia do Paraná. Desse modo, 

adequando  as  evidências  sedimentológicas  ao  arcabouço  da  estratigrafia  de  seqüência 

proposto  por  Milani  (1997),  o  Subgrupo  Irati  estaria  localizado  acima  do  marco  K e, 

portanto,  seria  representativo  de  sedimentação  agradacional  em  águas  relativamente 

profundas. Neste contexto, a Formação Serra Alta deve apresentar inicialmente a mesma 

configuração agradacional do Subgrupo Irati, adquirindo configuração progradacional em 

direção ao topo da seqüência. 

A  Formação  Teresina  no  leste  de  Santa  Catarina  caracteriza-se  por  certa 

homogeneidade de fácies pelíticas,  compostas basicamente por siltitos laminados (Sl)  e 

siltitos  maciços  de  coloração  cinza  clara  (Sm).  Fácies  de  arenitos  maciços  (Am)  e 

apresentando  laminação  cruzada  por  onda  (Aco)  começam  a  ocorrer  intercaladas  nas 

porções superiores da unidade e ficam progressivamente mais freqüentes em direção aos 

sedimentos arenosos da base do Membro Serrinha (Fig. IV.02). A tendência de coarsening 

upward na Formação Teresina, associada à sedimentação de costa afora influenciada por 
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tempestades do Membro Serrinha, seriam evidências concretas do caráter progradacional 

dessas  unidades.  De  fato,  esta  configuração  geral,  já  possivelmente  iniciada  com  os 

sedimentos das porções superiores da Formação Serra Alta, concretiza-se com os depósitos 

das formações Teresina e Rio do Rasto. 

O Membro Serrinha diferencia-se da Formação Teresina pelo aumento em espessura 

e freqüência dos estratos de arenitos, já que as fácies pelíticas em ambas as unidades são 

muito  semelhantes.  Na  base  da  Formação  Rio  do  Rasto  predominam  os  elementos 

arquiteturais  LT  (lençóis  de  arenitos  de  tempestades)  e  TD (tempestitos  distais), 

interpretados como depositados por eventos de tempestades (Fig. IV.03.B). Neste contexto, 

intercalam-se  os  primeiros  depósitos  claramente  deltaicos,  representados  pelos  espessos 

pacotes de pelitos laminados, aqui denominados como finos de prodelta (Figs. IV.03.A) e 

por barras de desembocadura (Fig. IV.04.B). Notou-se, a partir da análise do empilhamento 

vertical dos elementos arquiteturais, que esta intercalação é recorrente em todas as seções 

contínuas do Membro Serrinha, indicando que se alternavam condições de deposição de 

elementos distais  e  proximais.  Segundo Roy  et  al. (1997),  a  determinação de  áreas de 

transporte de sedimentos na zona costeira é função direta do gradiente de inclinação do 

fundo  da  bacia.  A  mínima  mudança  de  inclinação  (cerca  de  1o)  pode  determinar 

lateralmente  regiões  onde  a  ação  de  ondas  e  correntes  tende  a  carrear  os  sedimentos 

arenosos para porções mais profundas ou para a zona costeira. Desta maneira, variações 

laterais na fisiografia da bacia podem gerar áreas onde ocorrem depósitos sedimentares 

diferenciados. A resposta desta constatação no registro sedimentar é a predominância de 

sucessões mais ou menos arenosas em um mesmo nível estratigráfico (Roy et al. 1997).

A  passagem  gradacional  entre  os  membros  Serrinha  e  Morro  Pelado  é 

principalmente marcada pelo aparecimento de camadas pelíticas de coloração avermelhada 

e pelo predomínio de elementos arquiteturais deltaicos (Figs. IV.04.B). No Membro Morro 

Pelado, não ocorrem depósitos de elementos depositados por tempestade (LT e  TD), ao 

passo que incidem elementos deltaicos proximais (LRD,  BD,  CD  e  BI) e eólicos (LA  e 

DE).

A  intercalação  entre  elementos  arquiteturais  distais  e  proximais  observada  nos 

depósitos do Membro Serrinha repete-se na sucessão sedimentar do Membro Morro Pelado. 

Esta particularidade pode ser em parte explicada pelo caráter autocíclico da sedimentação, 

147







para  o  qual  são  esperadas  variações  laterais  inerentes  à  evolução  natural  do  sistema 

deposicional  deltaico.  Além  da  migração  lateral  de  áreas  de  desembocadura,  canais 

distributários e das baías adjacentes, variações nas taxas de subida do nível relativo do mar 

podem proporcionar considerável oscilação da linha de costa. A relação entre variações nas 

taxas de aporte sedimentar e geração de espaço de acomodamento determina se o padrão 

arquitetural  da  sucessão terá  configuração  progradacional,  agradacional  ou 

retrogradacional.

De  acordo  com  Sloss,  (1996),  os  incrementos  no  aporte  sedimentar  estão 

principalmente relacionados a oscilações climáticas. O aumento de volume de sedimentos 

transportados e depositados acarreta o preenchimento acelerado do espaço disponível na 

bacia, gerando sucessões progradacionais e regressão da linha de costa. Nestas condições, 

processa-se a deposição de elementos arquiteturais proximais (Figs.  IV.04.B, IV.05.B e 

IV.06.A). Com o aumento da taxa de subida do nível relativo do mar, a geração de espaço 

de acomodamento supera a intensidade do aporte sedimentar, propiciando a deposição de 

sucessões de arquitetura retrogradacional. Neste contexto, ocorre o deslocamento da linha 

de costa para além das porções periféricas do corpo aquoso e estabelecem-se condições 

para a deposição de elementos arquiteturais distais (Figs. IV.03, IV.04.B e IV.05.A). 

As oscilações no nível relativo do mar são resultantes das variações de maior escala 

envolvendo  decréscimos  e  acréscimos  nas  taxas  de  subsidência  e  de  eustasia, 

respectivamente.  Em bacias do tipo sinéclise,  as  baixas taxas de geração de espaço de 

acomodação sugerem que o principal agente controlador da variação do nível relativo do 

mar esteja relacionado a variações nas taxas de subsidência tectônica (Sloss, 1996). Devido 

ao  preenchimento  por  sedimentos,  a  bacia  vai  sendo  progressivamente  colmatada  e  o 

espaço  para  o  acomodamento  vai  diminuindo.  Sob  esse  aspecto,  é  fundamental 

compreender que o fato da bacia estar sendo assoreada não implica necessariamente na 

queda do nível relativo do mar. Ao contrário, em um contexto de trato de mar alto, espera-

se que o nível relativo do mar esteja continuadamente subindo, até o ponto de inflexão onde 

este começa a decrescer, propiciando assim a exposição de áreas emersas e a conseqüente 

formação de superfícies erosivas ou de não deposição (discorformidades). A desaceleração 

na curva de subida do nível do mar, característica das porções terminais do trato de mar alto 
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acarretaria  o  aumento  qualitativo  na  razão  entre  taxa  de  aporte  sedimentar/espaço  de 

acomodamento, e conferiria arquitetura progradacional ao intervalo terminal da seqüência.

Com a configuração do arcabouço estratigráfico e sedimentológico dos depósitos 

progradacionais  de  mar  alto  da  Seqüência  Gondwana  I,  devem  ser  tecidas  algumas 

considerações sobre o contexto paleogeográfico em que se depositou a Formação Rio do 

Rasto.

Uma das maiores dúvidas quanto à configuração paleogeográfica diz respeito à real 

extensão em área ocupada pelo sistema deltaico da Formação Rio do Rasto.  Dentre os 

trabalhos  mais  importantes  que  abordam este  tema,  podemos  destacar  a  publicação  de 

Gama Jr. (1979). Neste trabalho, o autor realizou a primeira descrição sistemática de fácies 

sedimentares em afloramentos do Paraná, Santa Catarina e São Paulo e concluiu que o 

sistema deltaico, então denominado “Serra do Espigão”, seria “... composto por diversas 

seqüências deltaicas desenvolvidas por vários distributários em diversos ciclos”. O tamanho 

da área estudada, associado a dados de isópacas e mapas de tendência de espessura total, 

possibilitou  Gama  Jr.  (1979)  concluir  que  o  sistema  deltaico  da  Serra  do  Espigão 

progradava de W para E, e  apresentava extensão da ordem de dezenas de milhares de 

quilômetros quadrados.

Lavina  (1991),  calcado  na  análise  de  fácies  e  no  padrão  estratigráfico  de 

empilhamento de depósitos, concluiu que, ao menos na sua porção superior, a Formação 

Rio do Rasto teria se depositado a partir de pequenos deltas, desenvolvidos em inúmeros 

lagos de diminuta extensão. A idéia de sedimentação lacustre, no entanto, não era inédita e 

remontava a trabalhos anteriores, como o de Putzer (1955), Beurlen (1957), Loczy (1966), 

Tommasi (1973) e Schneider et al. (1974). 

De acordo com Lavina (1991), o soerguimento orogênico da região do Cabo e da 

Serra  de  La  Ventana  no  Kazaniano  acarretou  o  alçamento  das  bordas  sul  e  oeste  do 

Gondwana. Este processo determinou o encerramento do mar interior, “...transformando-o 

em um imenso  lago...”.  A propagação  desses  esforços  tectônicos  no  interior  da  placa, 

associada à expressiva redução em volume de água do mar interior, acarretaria a formação 

de altos e baixos estruturais no início do período Tatariano. A configuração em regiões 

deprimidas e soerguidas condicionaria o seccionamento do grande mar em pequenos corpos 

lacustres separados entre si por campos de dunas eólicas. Segundo o referido autor, este 
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movimento na Formação Rio do Rasto seria evidenciado pela presença de discordâncias 

intraformacionais materializadas fundamentalmente pela presença de pacotes lenticulares 

eólicos inseridos na seqüência “deltaico-lacustre”.

É possível notar que, tanto no trabalho de Gama Jr. (1979), quanto na tese de Lavina 

(1991),  há  concordâncias  e  discrepâncias.  Com  relação  à  estratigrafia,  ambos  autores 

aceitam que a porção terminal da unidade litoestratigráfica Grupo Passa Dois apresenta 

arquitetura  progradacional,  representada  principalmente  por  depósitos  deltaicos.  É 

perfeitamente plausível que os esforços atuantes no final do período Permiano tenham se 

propagado  para  porções  interiores  da  placa  gondwânica,  gerando,  deste  modo,  regiões 

elevadas  e  deprimidas.  Esta  estruturação  teria  propiciado  localmente  a  formação  de 

discordâncias angulares intraformacionais, que estariam relacionadas ao basculamento de 

blocos nas proximidades de grandes alinhamentos regionais (Milani, 2004). A existência de 

depósitos evidenciando paleosismicidade concomitante à deposição da Formação Rio do 

Rasto reforçaria essa hipótese. 

Uma  vez  confirmada  a  existência  de  feições  geradas  por  efeitos  tectônicos  no 

Neopermiano,  resta  saber  se  a  possível  estruturação  em  blocos  altos  e  baixos  foi 

responsável pelo seccionamento fisiográfico do imenso corpo aquoso em inúmeros lagos de 

pequenas dimensões. 

Não parece razoável que um quadro paleogeográfico possível para a Formação Rio 

do Rasto possa ser reconstituído a partir de exemplos de discordâncias angulares pouco 

estudadas do ponto de vista estrutural (definição de campos de paleoesforços, cinemática de 

falhas e abrangência em área do tectonismo). O soerguimento de blocos necessariamente 

ocasionaria a formação de superfícies erosivas; no entanto, há dúvidas quanto às dimensões 

em área ocupadas por estas. Segundo Riccomini (informação verbal, 2005), o soerguimento 

por falhas ou por dobras suaves provavelmente estaria confinado às regiões mais proximais 

dos  grandes  lineamentos  da  bacia.  Algumas  questões  relativas  à  evolução  estrutural  e 

paleogeográfica regional ainda não foram esclarecidas,  como por exemplo: os possíveis 

paleolagos de origem tectônica teriam que apresentar regiões marginais delimitadas por 

falhamentos?;  existiriam  evidências  concretas  de  mudanças  bruscas  na  faciologia  dos 

depósitos  associados  aos  falhamentos  sinsedimentares?  Colocações  como  estas  nos 
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remetem à outra questão chave: qual a real expressão em área e a profundidade da lâmina d

´água destes corpos lacustres hipotéticos?

Caso o processo de preenchimento desses lagos apresentasse considerável possança, 

seria esperada a identificação de um padrão compartimentado nos mapas de isópacas das 

unidades  envolvidas.  O  alçamento  de  blocos,  submetendo  áreas  a  condições  erosivas, 

também estaria  acompanhado de evidências  de  formação de horizontes  expostos.  Estes 

estariam representados por camadas contínuas de paleossolos e leques granodecrescentes 

apresentando depósitos de brechas e conglomerados associados, desenvolvidos nas escarpas 

de falha. A partir da revisão bibliográfica e dos dados aqui apresentados, conclui-se que 

essas feições são muito raras e têm suas ocorrências restritas às porções estratigraficamente 

superiores do Membro Morro Pelado.  

No presente estudo, foi verificada a existência de depósitos eólicos intercalados aos 

sedimentos do segundo terço estratigráfico da Formação Rio do Rasto. A deposição dos 

elementos eólicos teve sua origem vinculada a variações nas taxas de subida do nível do 

mar e não constituiriam evidência de discordâncias intraformacionais, como sugeriu Lavina 

(1991). Nos períodos em que as taxas de subida do nível de base eram menores, ocorria a 

progradação da linha de costa em direção ao centro do corpo aquoso. Durante este evento 

regressivo,  depositar-se-iam  os  elementos  arquiteturais  proximais  e  tipicamente 

continentais, como dunas eólicas (Figs. IV.06. A e IV.07. A e B). 

Outro fator que explicaria a intercalação de elementos eólicos e deltaicos seria o 

padrão  de  evolução  autocíclica  do  sistema  deposicional  associado  à  configuração 

diferenciada da paleocosta. A continua migração dos canais distributários e das áreas de 

desembocadura  determinaria  a  instalação  de  zonas  submersas  ou  emersas  na  planíce 

deltaica,  nas  quais  poderiam  se  desenvolver  pequenos  campos  de  dunas  eólicas 

(Bhattacharya, 1992).  Com a variação lateral dos sítios de deposição, as zonas emersas 

poderiam, em outro momento, encontrar-se sob lâmina d´água, experimentando condições 

de sedimentação típicas de baías ou de canais distributários (Figura III.34). 

 

A associação dos elementos LRD e BI pode sugerir a deposição a partir de deltas 

desenvolvidos em pequenos corpos lacustres. De fato, essa relação seria possível se esses 

corpos arenosos fossem interpretados como barras de desembocadura ou lobos de 
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suspensão. No entanto, como discutido anteriormente, diferenças marcantes de tamanho e 

geometria entre os elementos  LRD e  BD permitem associar os corpos arenosos de porte 

reduzido aos lobos de avulsão fisiograficamente integrados à região da planície deltaica. 

Nestas  áreas,  com a  instalação  de  novos  canais  de  escoamento  de  água  e  sedimentos, 

fazem-se atuantes processos deposicionais semelhantes aos encontrados na zona frontal de 

desembocaduras  dos  canais  distributários.  Nesse  contexto,  a  deposição  se  processa  em 

menores áreas e em condições de águas mais rasas (Plint & Browne, 1994). É importante 

ressaltar que o elemento arquitetural  LRD  ocorre intercalado ao elemento  BD  em quase 

toda a sucessão vertical do Membro Morro Pelado (ver seção colunar da Serra do Espigão, 

figura III.32). 

Frente a isso, e considerando que a ocorrência de níveis de paleossolo restringe-se a 

apenas  um  afloramento  (ponto  14),  não  foi  adotada  neste  trabalho  a  hipótese  do 

desenvolvimento de deltas em pequenos corpos aquosos separados entre si por campos de 

dunas.

O modelo alternativo, anteriormente proposto por Gama Jr. (1979), considerava que 

os sedimentos do Grupo Passa Dois (excluindo o Subgrupo Irati) teriam sido depositados 

em um grande sistema deltaico influenciado por marés. A partir dessa concepção, o autor 

atribuiu  às  unidades  litoestratigráficas  configurações  de  províncias  fisiográficas  de  um 

complexo deltaico hipotético de dimensões compatíveis às do delta do Mississipi. Nesse 

contexto, a Formação Serra Alta seria representativa da plataforma epinerítica, a Formação 

Teresina  corresponderia  ao  prodelta  e  os  membros  Serrinha  e  Morro  Pelado, 

respectivamente à frente e à planície deltaicas. 

O controle das condições de deposição pelo caráter autocíclico e pela variação nas 

taxas de subida do nível da água não permite restringir as porções fisiográficas do delta aos 

limites litoestratigráficos das formações. A principal diferença do modelo aqui proposto e 

aquele de Gama Jr. (1979) reside no caráter destrutivo por marés defendida por esse autor 

para o “Sistema Deltaico Serra do Espigão”. 

Os dados apresentados nesta dissertação indicam um sistema inicialmente atingido 

por tempestades, responsável pelo retrabalhamento dos sedimentos arenosos na região de 

costa afora. A progressiva diminuição em área e volume do corpo aquoso receptor impediu 

a  atuação  de  ondas  de  tempestade  e  de  grandes  correntes  de  deriva  que  pudessem 
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retrabalhar  os  sedimentos proximais.  Desse modo, com a preservação dos  depósitos de 

desembocadura, o sistema adquiriu características típicas de deltas dominados por rios e 

desenvolvido em regiões de baixo gradiente. 

Mesmo tendo em vista o contexto autocíclico em que se depositou a Formação Rio 

do  Rasto,  pode-se  resumir  as  características  inerentes  a  cada  província  fisiográfica, 

partindo-se do pressuposto de que estas não foram geograficamente estáticas no tempo. A 

região  de  planície  deltaica  caracterizava-se  pelo  predomínio  de  canais  distributários 

meandrantes bem desenvolvidos em planícies parcialmente vegetadas. Na região próxima à 

foz, os canais distributários adquiriam caráter retilíneo, configurando um padrão do tipo 

“bird foot” semelhante ao encontrado no delta de Mississipi. Na porção frontal do delta, 

predominava a sedimentação de barras de desembocadura e a deposição por correntes de 

fundo.  Na  faixa  de  prodelta,  fazia-se  atuante  o  processo  de  sedimentação  pelítica  por 

suspensão,  associado  à  deposição  de  arenitos  devido  à  entrada  de  fluxos  hiperpicnais 

gerados nas porções frontais das barras de desembocadura.

Todo o padrão faciológico e arquitetural observado coaduna com um modelo de 

delta  desenvolvido  em  águas  rasas  de  plataformas  com  fundo  de  baixo  gradiente 

batimétrico, de forma semelhante ao proposto por Potsma (1990). É importante ressaltar 

que esse padrão de elementos arquiteturais e de associações de fácies pode ser observado 

nas três grandes seções estratigráficas levantadas e nos afloramentos presentes na folha 

topográfica de Lages, perfazendo uma área de cerca de 38.400 km2. 

Considerando  que  as  associações  de  fácies  e  o  padrão  de  empilhamento  da 

Formação Rio do Rasto são semelhantes em toda região estudada, é possível inferir que, 

pelo  menos  na  porção  centro-leste  de  Santa  Catarina,  a  unidade  apresenta  a  mesma 

configuração arquitetural. Dessa maneira, pode-se afirmar que o Sistema Deltaico do Rio 

do Rasto, que representou o último ciclo progradacional da Seqüência Gondwana I, deve 

ter  se  desenvolvido  em uma área  compatível  com a escala  de  dezenas  de  milhares  de 

quilômetros quadrados. Essa constatação coaduna com o modelo de Potsma (1990) para 

deltas de características semelhantes, e aproxima-se da estimativa proposta por Gama Jr. 

(1979) para o então denominado “Sistema Deltaico Serra do Espigão”. 

Os  dados  de  paleocorrentes,  ainda  que  escassos,  indicam  que  a  direção  de 

progradação principal foi de SE para NW. Na porção superior do Membro Morro Pelado, 
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onde  predominam  os  elementos  depositados  nas  planícies  deltaicas,  estão  presentes 

intercalações de elementos arquiteturais eólicos. Neste contexto, desenvolveram-se campos 

de  dunas,  cujas  medidas  de  paleoventos  indicam direção  de  migração  para  WNW.  A 

presença de depósitos continentais é a evidência mais sólida da progressiva colmatação, 

continentalização e implantação de um sistema deposicional eólico ao fim da sedimentação 

da Formação Rio do Rasto. 

 

CAPÍTULO V - CONCLUSÕES

1- A Formação Rio do Rasto, na porção centro-sudeste do Estado de Santa Catarina, 

apresenta  espessura  da  ordem  de  250  metros.  A  falta  de  furos  de  sondagens 

disponíveis tem dificultado estimar a possança da unidade de forma mais precisa, de 

modo que, localmente, a unidade pode apresentar valores distintos destes.

2- A Formação Rio do Rasto na região estudada pode ser dividida em dois membros, 

Serrinha, na base e Morro Pelado, no topo. A distinção entre as duas unidades é 

marcada pelo aparecimento de camadas de siltitos avermelhados e pelo predomínio 

de elementos arquiteturais deltaicos no Membro Morro Pelado. O Membro Serrinha 

se caracteriza pela intercalação de fácies de tempestades e fácies pelíticas, como 

siltitos esverdeados e acinzentados.

3- A partir de considerações relativas à taxa de sedimentação, conteúdo fossilífero e às 

relações estratigráficas com as formações verticalmente contíguas, é admitido nesta 

dissertação,  idade  permotriássica  (Tatariano-Scythiano)  para  a  Formação Rio  do 

Rasto.

4-  A Formação Rio do Rasto apresenta,  de  maneira  geral,  arquitetura  de  tendência 

progradacional representativa dos estágios finais de deposição do sistema de trato 

de mar alto (3a ordem) da Supersequência Gondwana I (Milani, 1997).

5- O  Membro  Serrinha  apresenta  contato  inferior  transicional  com  a  Formação 

Teresina.  A  passagem,  do  ponto  de  vista  litoestratigráfico,  é  marcada  pelo 

aparecimento de camadas de arenito de espessura métrica, características da porção 

inferior da Formação Rio do Rasto. 
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6- Os níveis  intensamente gretados,  presentes em fácies pelíticas e heterolíticas do 

Membro  Serrinha,  não  são  representativos  de  exposição  subaérea.  A  análise 

detalhada  da  morfologia  dessas  estruturas  revelou  afinidades  com estruturas  de 

liquefação  e  injeção  semelhantes  a  diques  clásticos  denominadas  de  “gretas  de 

perda d´água” (dewatering mud cracks,  sensu Tanner,  1998).  Dessa maneira,  os 

níveis gretados seriam a expressão, em planta, de pequenas injeções provocadas por 

sobrecarga  sedimentar  em  camadas  de  arenitos  fluidificados,  pouco  após  o 

soterramento  sedimentar.  A  existência  de  estruturas  descritas  como sismitos  na 

Formação  Rio  do  Rasto  (Fernandes  &  Coimbra,  1993;  Strugale  et  al. 2003), 

indicam  que  a  origem  das  gretas  de  perda  de  água  possa  estar  vinculada  à 

paleossismicidade que afetou o Permo-Triássico da Bacia do Paraná. 

7- Foi descartada a deposição das fácies heterolíticas e pelíticas associada à oscilação 

de  lâmina  d´água  em  alta  freqüência,  enquanto  mecanismo  indicador  de  um 

contexto  influenciado por  marés.  A presença  de  um padrão  arquitetural  atípico, 

associado à ausência de fácies características (arenitos de barras de canais de marés 

e  tidal  bundles),  permitiram  refutar  a  influência  de  marés  na  deposição  das 

sucessões estudadas.

8- As caracterizações preliminares dos  icnogêneros  Palaeophycus,  Diplocraterion e 

Arenicolites possibilitaram diagnosticar de maneira mais precisa o paleoambiente e 

o  sistema  deposicional  do  Membro  Serrinha.  Estes  icnogêneros  pertencem  a 

icnofácies  Skolithos  e  Cruziana e  indicam  um  provável  ambiente  de  reduzida 

batimetria apresentando fundo oxigenado. 

9- O Membro Serrinha caracteriza-se por uma associação de fácies e por elementos 

arquiteturais  tipicamente  depositados  em  condição  de  costa-afora,  porém  em 

profundidade  reduzida.  Lençóis  de  tempestades  intercalam-se  aos  depósitos 

pelíticos representantes do dia-a-dia da sedimentação. Fácies heterolíticas são aqui 

interpretadas  como tempestitos  distais.  Elementos  arquiteturais  proximais,  como 

barras de desembocadura, ocorrem intercalados à sucessão como um todo. 

10-O Membro Morro Pelado apresenta contato inferior transicional  com o Membro 

Serrinha.
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11-O  Membro  Morro  Pelado  caracteriza-se  pela  presença  massiva  de  elementos 

arquiteturais deltaicos, a saber: barras de desembocadura, canais distributários, baías 

interdistributários e lobos de rompimento de diques marginais. 

12-Os elementos arquiteturais depositados pela ação de ondas de tempestade, típicos do 

Membro Serrinha, estão ausentes no Membro Morro Pelado. Neste preservam-se as 

porções  frontais  das  barras  de  desembocadura,  depositadas  a  partir  de  fluxos 

hiperpicnais,  comumente  compondo  ciclos  de  espessamento  e  raseamento 

ascendentes. Tais depósitos são representados por camadas tabulares, lateralmente 

contínuas,  que por vezes apresentam granodecrescência ascendente materializada 

nas fácies A, B (difícil observação), C, D e E de Bouma (1962). Devido a essas 

características,  os  depósitos  de  frente  de  barra  de  desembocadura  podem  ser 

confundidos,  pelas  similaridades  faciológicas  e  geométricas,  com  depósitos 

turbidíticos. A não utilização do termo “turbidito”  strictu  sensu, justifica-se pela 

existência  de  dúvidas  quanto  aos  parâmetros  reológicos  e  sedimentológicos 

envolvido  na  deposição  destes  corpos,  bem  como  ao  fato  desse  conceito  estar 

intimamente  relacionado  à  fácies  arenosas,  geradas  em  bacias  oceânicas  que 

apresentam talude e sopé submarino (Shanmugam, 2000).

13-  A  descrição  de  exemplares  da  megaflora  neopermiana,  revelou  a  presença  de 

espécimes  vegetais  higrófilos,  típicos  de  ambientes  úmidos  e  alagadiços.  A 

associação dos fósseis  com o elemento arquitetural  BI  (baías  interdistributários) 

indica que tais organismos provavelmente colonizavam estes ambientes e viviam 

nas áreas da margem do corpo aquoso.

14- No membro Morro Pelado, os elementos  BD  (barras de desembocadura) e  LRD 

(lobos de rompimento de diques marginais),  não se encontram retrabalhados por 

ondas ou qualquer outro processo predominante na bacia receptora. Este fato pode 

estar relacionado a pouca profundidade do corpo aquoso e à presença de vegetação 

alagadiça, responsável pela amenização da ação de ondas e correntes (Bhattacharya 

& Walker, 1992; Plint & Browne, 1994). 

15- A análise estratigráfica, baseada principalmente no reconhecimento de padrões de 

associações de fácies e de empilhamento de elementos arquiteturais, evidenciou que 

a deposição da Formação Rio do Rasto, foi controlada basicamente por mecanismos 
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autocíclicos e de variação de nível de base em escala de bacia. A intercalação de 

elementos  arquiteturais  distais  e  proximais  pode  ser  explicada  pela  deposição 

alternada em eventos transgressivos e regressivos, decorrentes de variações na razão 

entre  aporte  sedimentar  e  abertura  de  espaço.de  acomodamento.  Desta  maneira, 

quando a razão apresenta  valores positivos desenvolve-se um padrão sedimentar 

progradacional, com conseqüente regressão da linha de costa. Valores negativos, 

materializados em maior taxa de geração de espaço de acomodação, em relação ao 

aporte sedimentar, propicia a formação de sucessões de arquitetura retrogradacional 

e  transgressão  da  linha  de  costa.  Esta  é  marcada  pelas  intercalações  entre  os 

elementos arquiteturais BD, LRD, FPD, CD.

16-  A  continuidade  das  associações  de  fácies  e  do  padrão  de  recorrência  e 

empilhamento de elementos arquiteturais na área de estudo, permite estimar para o 

Sistema Deltaico do Rio do Rasto, tamanho em área compatível com a escala de 

dezenas de milhares de quilômetros quadrados.

17- Os dados de paleocorrentes, ainda que escassos, indicam direção de progradação do 

edifício  deltaico de SE para NW. Dados de  paleoventos,  extraídos  de depósitos 

seguramente eólicos pertencentes às porções superiores do Membro Morro Pelado, 

indicam tendência de migração do sistema de dunas para WNW.

18- O contato superior com a Formação Pirambóia é de caráter transicional na maior 

parte  dos  exemplos  estudados.  Essa  passagem  é  marcada  pelo  progressivo 

aparecimento de elementos arquiteturais eólicos e pelo desaparecimento gradual de 

camadas métricas de siltitos avermelhados. O aumento, em freqüência no registro, 

de elementos arquiteturais eólicos para o topo da Formação Rio do Rasto, constituí 

a maior evidência da progressiva continentalização da bacia. 
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Ponto Leste Norte Unidade S0 dir S0 merg
1 567030 6919834 Pirambóia/Rio do Rasto 150 13
2 565872 6918843 Pirambóia/Rio do Rasto 0 0
3 565745 6918214 Rio do Rasto 0 0
4 567382 6920298 Rio do Rasto 0 0
5 563315 6923860 Pirambóia/Rio do Rasto 255 10
6 563472 6922246 Rio do Rasto 0 0
7 564354 6921567 Pirambóia/Rio do Rasto 0 0
8 565002 6921373 Pirambóia/Rio do Rasto 0 0
9 564877 6921255 Pirambóia/Rio do Rasto 0 0
10 564441 6920442 Pirambóia/Rio do Rasto 0 0
11 563979 6919875 Pirambóia/Rio do Rasto 0 0
12 564934 6918178 Rio do Rasto 0 0
13 564456 6917633 Pirambóia/Rio do Rasto 0 0
14 563766 6924954 Pirambóia/Rio do Rasto 0 0
15 560916 6927119 Pirambóia/Rio do Rasto 0 0
16 560910 6927112 Pirambóia/Rio do Rasto 120 10
17 561519 6929204 Rio do Rasto 0 0
18 563475 6934075 Rio do Rasto 0 0
19 564362 6932840 Rio do Rasto 235 12
20 564730 6931820 Rio do Rasto 280 15
21 569638 6920516 Rio do Rasto 0 0
22 569637 6921896 Rio do Rasto 0 0
23 571067 6921545 Rio do Rasto 290 8
24 572907 6922662 Rio do Rasto 0 0
25 569993 6923806 Rio do Rasto - Teresina 190 15
26 571668 6925881 Rio do Rasto - Teresina 150 15
27 567321 6925623 Rio do Rasto 165 20
28 566704 6926102 Rio do Rasto 10 5
29 566938 6926530 Rio do Rasto 0 0
30 564400 6925157 Rio do Rasto 200 15
31 567493 6925057 Rio do Rasto - Teresina 90 5
32 566947 6924447 Rio do Rasto 0 0
33 567435 6924563 Rio do Rasto - Teresina 190 24
34 568383 6923900 Rio do Rasto 230 10
35 568645 6922892 Rio do Rasto 260 5
36 569007 6923096 Rio do Rasto 0 0
37 569597 6923275 Rio do Rasto 130 2
38 568690 6927397 Rio do Rasto 350 5
39 569086 6927969 Rio do Rasto 220 4
40 567913 6926293 Rio do Rasto 0 0
41 567543 6925568 Rio do Rasto 0 0
42 566803 6928071 Rio do Rasto 270 10



43 574239 6926812 Rio do Rasto - Teresina 220 20
44 575127 6926956 Rio do Rasto -Tere.-Serra Alta 238 15
45 570705 6925140 Sill-Rio do Rastro 110 3
46 574069 6923241 Rio do Rasto 140 12
47 575975 6919691 Piram./Botu. - Rio do Rasto 0 0
48 574841 6925344 Rio do Rasto 0 0
49 575273 6925481 Rio do Rasto - Teresina 190 15
50 579078 6927678 Rio do Rasto 160 8
51 578903 6925294 Rio do Rasto 195 10
52 575643 6925017 Rio do Rasto 228 10
53 576228 6924555 Rio do Rasto 80 5
54 576912 6924488 Rio do Rasto 0 0
55 565534 6930780 Rio do Rasto 220 5
56 565087 6932863 Rio do Rasto 0 0
57 564988 6927335 Rio do Rasto 200 12
58 573860 6921782 Rio do Rasto 0 0
59 576308 6918224 Rio do Rasto 0 0
60 572431 6921770 Rio do Rasto 275 12
61 575353 6921204 Rio do Rasto 205 18
62 576884 6919828 Rio do Rasto 330 2
63 579425 6924377 Rio do Rasto 220 25
64 569524 6928402 Rio do Rasto 120 35
65 569693 6930134 Rio do Rasto 140 15
66 567349 6930151 Rio do Rasto 0 0
67 567351 6930403 Rio do Rasto 0 0
68 568000 6931174 Rio do Rasto 0 0
69 568079 6931191 Rio do Rasto 250 5
70 568583 6931244 Rio do Rasto 220 12
71 568651 6931357 Rio do Rasto - Teresina 175 10
72 571289 6927994 Rio do Rasto 190 4
73 571124 6929188 Rio do Rasto 0 0
74 572615 6927917 Rio do Rasto 295 70
75 578837 6927977 Rio do Rasto 135 10
76 565457 6932325 Rio do Rasto 250 6
77 565497 6934725 Rio do Rasto - Teresina 200 14
78 565530 6935251 Rio do Rasto 230 15
79 564429 6925140 Rio do Rasto 0 0
80 565482 6933620 Rio do Rasto 250 10
81 565601 6937245 Rio do Rasto 200 11
82 579553 6927912 Rio do Rasto - Teresina 320 14
83 563571 6957980 Rio do Rasto 0 0
84 566015 6957429 Rio do Rasto 0 0
85 567724 6956990 Rio do Rasto 340 8



86 581206 6956831 Rio do Rasto 0 0
87 560970 6955758 Rio do Rasto 345 12
88 577070 6956629 Rio do Rasto 100 10
89 576990 6956830 Rio do Rasto 20 5
90 577002 6957874 Rio do Rasto 10 9
91 577002 6958342 Rio do Rasto 0 0
92 573533 6957235 Rio do Rasto 100 70
93 572763 6957049 Rio do Rasto 25 15
94 573270 6956204 Rio do Rasto 0 0
95 573879 6954777 Rio do Rasto 330 20
96 584616 6930163 Rio do Rasto 142 31
97 586052 6930613 Rio do Rasto 115 22
98 593104 6932233 Rio do Rasto 100 1
99 593874 6932456 Rio do Rasto 0 0
100 594645 6932476 Rio do Rasto 208 4
101 597350 6932790 Rio do Rasto 40 12
102 583486 6929612 Rio do Rasto 90 10
103 560502 6946836 Rio do Rasto 0 0
104 560371 6946830 Rio do Rasto 275 10
105 560683 6949060 Rio do Rasto 268 12
106 560554 6949135 Rio do Rasto 270 12
107 562095 6935801 Rio do Rasto 0 0
108 583486 6929612 Rio do Rasto 0 0

Anexo II – Tabela de pontos da Formação Rio do Rasto na carta topográfica de Lages, 
1:100.000.






