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APRESENTAÇÃO 

 Esta dissertação é parte dos requisitos para obtenção do grau de mestre em 

geociências na área de concentração de Geologia Sedimentar e Ambiental da 

Universidade Federal de Pernambuco. Para a realização desta pesquisa foi 

imprescindível o apoio do Programa de Recursos Humanos da Agência Nacional de 

Petróleo – PRH26 do Departamento de Geologia e o financiamento do Projeto 

Análogos, convênio Petrobrás-Petróleo Brasileiro/CTPETRO- Ciência e Tecnologia 

de Petróleo e Gás Natural /FINEP- Financiadora de Estudos e Projetos / LAGESE - 

Laboratório de Geologia Sedimentar as UFPE.  

 Este trabalho foi desenvolvido em quatro afloramentos que estão situados na 

borda sudeste da Bacia do Parnaíba, envolvendo as formações Longá e Poti. O 

trabalho consistiu em uma abordagem de técnicas comprovadamente eficientes para 

a predição e otimização de intervalos litológicos com ocorrência de hidrocarbonetos. 

Essa abordagem envolve a caracterização faciológica e arquitetural de afloramentos, 

a interpretação dos sistemas deposicionais e a correlação com análogos em 

subsuperfície na própria bacia.  

 No Capítulo 1 estão definidos os objetivos propostos e métodos utilizados na 

pesquisa.  O Capítulo 2 aborda vários fatores que interferiram no âmbito geológico 

da Bacia do Parnaíba e as respectivas formações estudadas. Entre os fatores mais 

importantes estão o controle tectônico; o arcabouço litoestratigráfico; os aspectos 

paleogeográficos e os registros glácio-sedimentares.  

 No Capítulo 3 é feita uma revisão sobre as pesquisas estratigráficos da 

Sequência Carbonífera da Bacia do Parnaíba, abrangendo a litofaciologia e sua 

relação com os sistemas deposicionais e estratigrafia regional. 

 No Capítulo 4 são caracterizadas as litofácies e elementos arquiteturais 

encontradas nos afloramentos com o auxílio de painéis fotográficos e suas 

respectivas interpretações ambientais. Foi realizada uma correlação de dados 

obtidos em perfis, afloramentos e seções estratigráficas ao longo da bacia, com a 

identificação das seqüências que compõem a sucessão sedimentar entre a 

Formação Longa e a Formação Poti. 

 O Capitulo 5 traz as conclusões e algumas considerações relativas aos 

resultados obtidos. Finalizando, no Capítulo 6 estão citadas as referências 

bibliográficas utilizadas nesta dissertação. 
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RESUMO 

O estudo apresentado demonstra a análise e interpretação estratigráfica de 

afloramentos na região de Nazaré do Piauí e Floriano, oeste do Estado do Piauí. 

Foram escolhidos afloramentos representativos do Período Devoniano da Bacia do 

Parnaíba como subsídio de analogias para o entendimento de possíveis rochas-

reservatório de hidrocarbonetos. Foram estudados quatro afloramentos localizados 

na região central e oeste do Estado do Piauí, geologicamente inseridos na borda 

sudeste da Bacia do Parnaíba. Os quatro afloramentos selecionados mostram as 

características de estratos carboníferos do Grupo Canindé. As seqüências 

sedimentares aflorantes confirmam a existência de dois ciclos sedimentares distintos 

ocorridos na bacia, comandados por variações de níveis eustáticos de um mar 

interior: uma seqüência devoniana e uma seqüência devoniano-eocarbonífera. A 

seqüência devoniana está representada pela Formação Cabeças, depositada em 

ambiente transicional de frente deltaica proximal, dominado por fácies canalizadas e 

sigmoidais. A seqüência devoniano-eocarbonífera compõe uma mesma sucessão 

deposicional de plataforma marinha rasa flúvio-deltaica, onde as fácies mais 

proximais pertencem à Formação Poti e, as mais distais, à Formação Longá. A 

Formação Poti foi depositada sob sistema fluvial meandrante em extensa planície de 

inundação com certa influência marinha e de tempestades. No estudo faciológico 

realizado entre o topo da Formação Longá e a base da Formação Poti identificaram-

se 8 litofácies e 2 associações de fácies. Os litotipos identificados incluem arenitos 

médios a muito finos, siltitos arenosos, siltitos e folhelhos, geralmente de 

composição sub-arcoseana e/ou pelítica. Tais litofácies pertencem a uma sucessão 

deposicional regressiva, que está representada pelas rochas do topo da Formação 

Longá e a base da Formação Poti. As litofácies descritas foram: arenito fino com 

estratificação cruzada festonada (Af), arenito muito fino com estratificação cruzada 

“hummocky” (Ah), arenito fino e folhelho com estratificação cruzada “hummocky” 

(AFh), arenito com estratificação ondulada (Acr), arenito e siltito arenoso com 

laminação cruzada clino-ascendente (AScr), folhelho intercalado com arenito fino 

com estratificação plano paralela (FAp), folhelho intercalado com siltito com 

acamamento ondulado “wavy” (FSw) e siltito intercalado com arenito fino com 

estratificação plano paralela (SAp). . A seqüência devoniano-eocarbonífera 

apresenta um intervalo transgressivo corresponde à metade inferior da Formação 

Longá e é formado por duas parasseqüências que representam sistemas 
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deposicionais de plataformas dominadas por tempestades. O intervalo regressivo 

corresponde à Formação Poti, onde são individualizados dois conjuntos de 

parasseqüências. Os depósitos da base da Formação Poti e do topo da Formação 

Longá são produtos de processos tempestíticos com influência deltaica subordinada. 

Estes depósitos integram um sistema transicional de mar raso com ação de 

processos de desaceleração de fluxos oscilatórios, proveniente do continente.  

 

Palavras –chave: análogos, reservatórios, carbonífero, fácies sedimentares, Bacia 

Parnaíba, estratigrafia, Formação Longá, Formação Poti.  
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ABSTRACT 

This study was applied to understanding the similar hydrocarbon reservoirs on Early 

Carboniferous sequences of the Parnaíba Basin. The exposure investigated are 

located in the central area in the Piauí state. These outcrops are geologicaly inserted 

in the southeastern border of the Parnaíba Basin. The sedimentary sequences 

confirm two different cycles in the basin, dominated by eustatic levels variations the 

inland: one a Devonian other a Devonian-Early Carboniferous sequences. The 

Devonian-Early Carboniferous sequence is composed by the deposicional 

succession of fluvial-deltaic shallow platform, where the proximal facies belong to the 

Poti Formation and, the distal, to the Longá Formation. The Poti Formation was 

deposited on the fluvial meandering system in extensive flood plain with certain 

marine and storms influence. Eight lithofacies have been identified between the top 

and bottom of Longá and Poti formation and two facies associations. The lithotypes 

identified include medium to very fine sandstone, sandy siltstone, siltstone and shale, 

generally sub-composition arcoseana and / or pelitic. These lithofacies belong to a 

regressive depositional sequence, which is represented by the rocks from the top 

and the bottom of Longá and Poti formations. The lithofacies described were fine 

sandstone with scalloped cross-bedding (Af), very fine sandstone with cross bedding 

"hummocky" (Ah), fine sandstone and shale with cross-bedding "hummocky" (AFH), 

wavy bedded sandstone (Acr), sandstone and sandy siltstone in clino-up cross-

lamination (ASCR), shale intercalated with fine sandstone with plane parallel 

stratification (PAF), shale intercalated with siltstone with wavy bedding "wavy" (FSW) 

and siltstone intercalated with fine sandstone with plane parallel stratification (SAP). 

The Devonian Eo-Carboniferous sequence- presents a transgressive interval 

corresponds to the lower half of the lengthy training and consists of two 

parasequences representing depositional systems platforms dominated by storms. 

The interval corresponds to the regressive Poti Formation, which are two sets of 

individual parasequences. The deposit of Poti Formation basis and the top of Longá 

Formation are products of lengthy training process tempestites with deltaic influence 

subordinate. These deposits are part of a transitional system of shallow sea with 

action processes slowing of oscillatory flows, from the continent. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 
 

1.1 – APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho está vinculado ao Projeto "ESTRATIGRAFIA FÍSICA DE 

DEPÓSITOS SEDIMENTARES AFLORANTES COMO AUXÍLIO NA PREDIÇÃO DE 

MODELOS ANÁLOGOS DE SUBSUPERFÍCIE", do convênio firmado entre a 

Laboratório de Geologia Sedimentar (LAGESE/UFPE) e Agência Nacional do 

Petróleo, com financiamento da FINEP/CTPETRO , denominado como Programa de 

Formação de Recursos Humanos 26 (PRH-26). E que tem como objetivo realizar 

estudos de estratigrafia física em depósitos sedimentares aflorantes nas bacias 

sedimentares do Norte, do Nordeste e do Sul do Brasil e no Sul do Chile, com vistas 

à produção de modelos físicos e sedimentares análogos para a aplicação na 

predição de reservatórios em subsuperfície. 

O PRH-26/UFPE/ANP é um programa de formação de recursos humanos á 

nível de graduação e pós-graduação que se propôs a desenvolver estudos em 

sequências deposicionais específicas na Bacia do Parnaíba e na Bacia de 

Pernambuco e Paraíba, envolvendo descrições e análises que possibilitem mais 

conhecimentos sobre a geometria, fácies e heterogeneidades litoestratigráficas 

existentes no período Devoniano-Carbonífero da bacia.  Esses dados serão 

incorporados a um banco de dados sobre as bacias sedimentares brasileiras, que 

servirão a possíveis analogias e prospectos relacionados a simulações e pesquisas 

em áreas produtoras de hidrocarbonetos. 

 

1.2 – OBJETIVOS 

 

Este trabalho objetivou estudos de estratigrafia física nas seqüências 

sedimentares de idade Neo-Devoniano – Eo-Carbonífero que afloram na porção 

centro-leste da Bacia do Parnaíba, no estado do Piauí. 

O trabalho de dissertação teve como enfoque específico a descrição das 

seções aflorantes na região entre Floriano e Nazaré do Piauí-PI, com a 

caracterização faciológica e estratigráfica e a elaboração de um modelo deposicional 

para a evolução da bacia do Parnaíba durante parte do Carbonífero.   
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1.3 - ÁREA DE ESTUDO 

 

A área selecionada para estudos compreende a porção centro-oeste do Estado 

do Piauí. Foram escolhidas três seções representativas da seqüência carbonífera 

inferior na região (Figura 1.1). A primeira, denominada Seção Barragem Salinas, 

situa-se a cinco quilômetros do município de Nazaré do Piauí, com acesso a partir 

do km 100 da BR-230, no sentido Oeiras-Floriano. 

A segunda, denominada Seção Riacho Jenipapeiro, situa-se a cerca de sete 

quilômetros do município de Francisco Ayres, com acesso por estrada vicinal a partir 

do km 40 da BR-343, no sentido Floriano-Teresina.  A terceira, denominada Seção 

Cajazeiras, situa-se a cerca de vinte quilômetros após o município de Francisco 

Ayres, cujo acesso é igual ao citado para a Seção Riacho Jenipapeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

Figura 1.1 – Mapa de localização da área de estudo (Fonte: Folha SB.23-Z-B-
V, Nazaré do Piauí-PI, Escala 1:100.000, DSG, 1972). 
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1.4 - MÉTODOS E TÉCNICAS  

1.4.1 - Conceitos adotados 

  De acordo com a proposta desse trabalho, considera-se como unidade básica 

de estudo a fácies ou litofácies. 

O conceito de fácies aqui utilizado é o proposto por Reading (1986), que o 

define como “... uma parte distinta da rocha, individualizada por seus atributos 

descritivos (constituição litológica, geometria, estruturas sedimentares, fósseis e 

paleocorrentes), formadas sob determinadas condições de sedimentação”. 

A análise faciológica, independente de ser essencialmente descritiva, 

proporciona interpretações imediatas acerca dos processos sedimentares que a 

originaram. É importante ressaltar que os processos de formação não devem ser 

atrelados a ambientes únicos de sedimentação, sendo necessário buscar...”algum 

significado ambiental”,  conforme propôs Visher (1969). 

Por isso, é de vital importância o conceito de associação de fácies, que 

representa o conjunto de fácies contemporâneas e cogenéticas e que reflete as 

condições deposicionais existentes em sub-ambientes relacionados. 

A análise das associações de fácies é usada para compreender se existe uma 

variação progressiva de quaisquer propriedades em uma direção específica (lateral 

ou vertical), que nada mais é que o conceito de sucessão de fácies, o que propicia, 

muitas vezes, os vestígios ideais para interpretações ambientais.   

O conceito de fácies é reconhecido desde a formulação da Lei de Fácies de 

Walther. Que mesmo sendo reconhecida desde o início do século XX, só começou 

a ser efetivamente compreendida e utilizada, a partir da década de 70, em estudos 

de testemunhos de sondagem para pesquisas em petróleo e gás. O enunciado da 

Lei de Fácies de Walther diz que “...apenas podem se encontrar em uma sucessão 

vertical, sem hiatos significativos, aquelas fácies que ocorrem lateralmente 

justapostas nos ambientes atuais...” (1894 apud Visher, 1969). 

A Lei de Fácies utiliza-se de uma base essencialmente atualística e só pode 

ser usada na ausência de inconformidades, ressaltando a importância sobre a 

análise dos tipos de contatos entre as unidades faciológicas. 

A transição entre as unidades faciológicas determina que estas foram geradas 

em ambientes ou sub-ambientes contíguos. Quebras abruptas entre fácies, 

marcadas por finos horizontes bioturbados ou não, podem significar hiatos 

deposicionais com mudanças marcantes no ambiente e o início de um novo ciclo 
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sedimentar. Essas quebras no registro geológico são as principais ferramentas 

utilizadas para separar as sequências deposicionais no contexto da Estratigrafia de 

Seqüências.   

A Estratigrafia de Seqüências utiliza o estudo das relações das rochas 

sedimentares dentro de um arcabouço cronoestratigráfico de estratos geneticamente 

relacionados, o qual é limitado por superfície de erosão e/ou não-deposição ou por 

suas concordância relativas. A unidade fundamental desse tipo de análise é a 

seqüência, e em unidades de menor ordem as parassequências, que são unidades 

limitadas por variações marinhas (Della Favera, 2001).  

O conceito adotado para ambiente de sedimentação diz respeito a uma área 

geográfica onde atuam processos físicos, químicos e biológicos que geram as 

unidades faciológicas. 

O conceito de sistema deposicional está de acordo com a definição de Fisher 

& Brown (1972), que o relacionam a um conjunto de fácies geneticamente 

interligadas geradas por processos vinculados ao ambiente de sedimentação. Nesse 

contexto o sistema deposicional antigo é considerado como o conjunto de 

associações tridimensionais de fácies cogenéticas relacionadas aos processos 

sedimentares e aos paleoambientes inferidos. 

 

1.4.2 - Procedimentos 

   Primeiramente foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a bacia 

intracratônica do Parnaíba e sobre algumas ocorrências do Devoniano Superior e do 

Carbonífero Inferior no continente brasileiro. 

Posteriormente foram selecionados os afloramentos que pudessem representar 

adequadamente a seqüência de transição entre o Devoniano Superior e o 

Carbonífero Inferior na Bacia do Parnaíba, especificamente a parte superior da 

Formação Longá e a parte inferior da Formação Poti. Como base para localização 

dos afloramentos foi utilizada a Folha Nazaré do Piauí-PI / SB.23-Z-B-V e a Folha 

Floriano-PI / SB.23-Z-B-IV (Escala 1:100.000, SUDENE / DSG, 1972). Foram 

realizadas três etapas de campo, entre outubro/2001 a fevereiro/2003. Os 

afloramentos estão localizados na Figura 1.1 e são descritos no Capítulo 4. 

As primeiras análises basearam-se na descrição litológica/textural das seções e 

a elaboração de diversas colunas estratigráficas. Em seguida foi feita a 

caracterização de fácies por critérios de textura, estrutura sedimentar, conteúdo 
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fóssil, paleocorrentes, geometria deposicional e suas relações de contato. As 

descrições petrográficas foram realizadas em microscópio Karl-Zeiss, porém tiveram 

importância secundária para a identificação das litofácies. 

As estruturas sedimentares foram classificadas de acordo com parâmetros do 

momento e local de formação da estrutura em relação à interface deposicional e a 

seus processos geradores.  

Dessa maneira foram individualizadas oito litofácies. 

Essas litofácies foram divididas em duas associações faciológicas, que 

possibilitaram a elaboração de um modelo de sistema deposicional para o período 

de transição entre a Formação Longá e a Formação Poti. 

A partir disso iniciou-se a interpretação dos elementos arquiteturais das seções. 

Para essa tarefa foi utilizado o recurso fotográfico (Câmera CANON 3500 Semi-

automática). As fotografias foram digitalizadas via scanner (HP-4400), e dessa 

maneira montou-se um fotomosaico com o uso do programa Corel Draw 11, o que 

possibilitou a interpretação das associações faciológicas. 

A descrição das seções em fotomosaicos buscou o reconhecimento das 

principais superfícies limitantes, o que nem sempre foi possível. Dessa maneira, 

foram destacadas as diferenças texturais, de geometria deposicional e de estruturas 

sedimentares, ressaltados por traços e superfícies coloridas. 
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CAPÍTULO 2 - A PROVÍNCIA SEDIMENTAR DO MEIO-NORTE 
 

2.1 - INTRODUÇÃO 

   A Província Sedimentar do Meio-Norte é uma redefinição da área sedimentar 

da Bacia do Parnaíba, anteriormente considerada como uma única entidade 

geotectônica. A área da Província abrange uma área poligonal de 600.000 km², 

cujos limites estruturais são os seguintes: 

O Lineamento Tocantins-Araguaia (Kegel, 1956), direção N-S, na porção 

oeste; 

A Falha de Tauá (Santos et al.,1984), direção N-S, na porção leste; 

O Lineamento Senador Pompeu (Cordani,1984), direção NE-SW, na porção 

sudeste; 

O Arco São Vicente-Urbano Santos-Guamá (Rezende & Pamplona, 1970, 

Cordani et al.,1984), direção E-W, na porção norte; 

O Arco Capim (Góes, 1995), direção NE-SW, na porção noroeste.  

Os principais elementos estruturais que compartimentam a Província 

Sedimentar do Meio-Norte são a Estrutura de Xambioá, o Arqueamento do Alto 

Parnaíba (Coimbra, 1983), o Lineamento Transbrasiliano (Falhas de Sobral-Pedro II 

e Jaguaripi) (Cordani,1984), o Lineamento do Rio Grajaú (Cordani,1984) e o sistema 

de lineamentos orientados segundo a direção NW-SE. 

A Estrutura de Xambioá e o Arqueamento do Alto Parnaíba tem orientação 

principal no eixo E-W, e demonstram indícios de continuidade nos Lineamentos 

Pernambuco e Paraíba, que aparecem na porção leste da província. A Estrutura de 

Xambioá serviu como um alto interno para a Bacia do Parnaíba e como um eixo 

deposicional para a Anfíclise das Alpercatas, enquanto que o Arqueamento do Alto 

Parnaíba sustentou uma tendência ascensional. 

O conjunto das estruturas NE-SW (Lineamento Transbrasiliano-Falhas Sobral- 

Pedro II- Jaguaripi, Lineamento do Rio Parnaíba e Lineamento Rio Grajaú / Cordani 

et al., 1984) está bem marcado em terrenos Pré-Cambrianos e nas extremidades 

nordeste e sudeste. O sistema de lineamentos NW-SE (Cordani et al., 1984)  foi 

controlado pelas estruturas do Cinturão Orogênico Gurupi (Zona de cisalhamento 

Tentugal / Hasui et al.,1984), e parece ter continuidade nas regiões de coberturas 

sedimentares mesozóicas e cenozóicas da província, o que pode ser relacionado a 

movimentos de reativação. 
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Góes (1995) reavaliou o quadro tectono-sedimentar e a evolução policíclica da 

região da Província do Meio-Norte, e propôs uma compartimentação em diferentes 

bacias, com gêneses, estilos tectônicos, preenchimentos sedimentares e idades 

distintas (Figura 2.2). 

A proposta de Góes (1995) define que: 

 As formações Mirador, Monte do Carmo e Riachão, correlatas ao Grupo Jaibaras, 

e que preenchem grábens orientados na direção NE-SW, não sejam incluídas na 

coluna sedimentar da Bacia do Parnaíba e sejam consideradas como componentes 

do substrato da mesma. Considera-se essas unidades oriundas de pulsos terminais 

do Ciclo Brasiliano (Góes & Feijó, 1994 e Abreu et al., 1980) e correspondem ao 

epílogo do desenvolvimento dos terrenos proterozóicos superiores, sendo assim, 

pertencentes a um ciclo tectônico anterior a formação da Bacia do Parnaíba. 

Os sedimentos das formações Pastos Bons e Corda, associados às rochas básicas 

das formações Mosquito e Sardinha, que por sua vez estão embutidos em grábens 

alinhados sobre a antiga área do Arco de Xambioá; devem ser admitidas como o 

preenchimento sedimentar da Anfíclise das Alpercatas (Góes, 1995). 

 As formações cretáceas Grajaú, Codó e Itapecuru, existentes na porção noroeste 

da Província Sedimentar do Meio-Norte, devem ser consideradas como 

componentes do preenchimento sedimentar da unidade tectônica da Bacia do 

Grajaú (Góes, 1995). Corroborando essa hipótese, Petri & Fúlfaro (1983), 

analisaram as isópacas das formações cretáceas e demonstraram a inexistência da 

Bacia do Parnaíba como unidade tectônica, para esta época. 

 As formações cretáceas do sul da Província do Meio-Norte representam os 

componentes do preenchimento sedimentar da Bacia do Espigão-Mestre (Góes, 

1995), conforme já foi enfatizado por Lima & Leite (1978). Sendo assim, a Província 

Sedimentar do Meio-Norte é composta pelas unidades tectônicas da Bacia do 

Parnaíba, Bacia do Espigão-Mestre, Bacia do Grajaú e a Anfíclise das Alpercatas. 
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Figura 2.2 - A Província Sedimentar do Meio-Norte e a Bacia do Parnaíba 
(Adaptado de Góes, 1995). 
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2.2 – A BACIA DO PARNAÍBA 

A Bacia do Parnaíba, denominação originalmente proposta por Derby (1884), 

desde os trabalhos pioneiros de Small (1913 e 1914) e Lisboa (1914), tem sido 

impropriamente designada de Maranhão, Meio-Norte e Piauí-Maranhão. 

A Bacia do Parnaíba situa-se na porção nordeste ocidental brasileira 

compreendendo terrenos situados nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e 

restritamente, do Ceará. Sua área remanescente é de cerca de 300.000 km², 

apresentando formato poligonal alongado na direção NE-SW, com limites atuais 

erosivos que refletem as reativações tectônicas das estruturas do seu substrato. 

Este embasamento é constituído pela colagem dos crátons (São Luís - Oeste 

Africano, Amazônico e do São Francisco) e pelas faixas de dobramento (Tocantins-

Araguaia, Gurupi e Rio Preto), estabilizadas na passagem Proterozóico 

Superior/Paleozóico Inferior. 

A Bacia do Parnaíba está inserida na Plataforma Sul Americana, sendo 

classificada como intracratônica típica (Brito Neves, 1985), ou bacia cratônica Tipo I 

ou de interior simples platiforme (Asmus & Porto, 1973, apud Lima & Leite, 1978) ou 

ainda intracratônica de interior remoto (Szatmari & Porto, 1982 in Milani & Zalán, 

2000). De acordo com a terminologia de Kingston et al. (1983), Figueiredo & Raja 

Gabaglia (1986 in Milani & Zalán, 2000) classificam-na, inicialmente, como fratura 

interior continental passando para sinéclise interior continental. 

Indiscutivelmente, os limites atuais da Bacia do Parnaíba demarcam 

remanescentes de outrora extensa área de sedimentação afro-brasileira paleozóica, 

posteriormente fragmentada e parcialmente erodida. Os argumentos que corroboram 

esta hipótese, segundo Góes (1995), são: 

 

 Padrão assimétrico das isópacas com pronunciado espessamento da 

seqüência paleozóica inferior em direção ao lado leste da bacia (Mesner & 

Wooldridge, 1964); 

 Ocorrência de sedimentação paleozóica correlata nas bacias de Sergipe-

Alagoas, Recôncavo, Tucano-Jatobá e Araripe (Mesner & Wooldridge, 1964; 

Mabessone, 1977; Caputo & Lima, 1984; Cunha, 1986; Della Favera, 1990); 

 Possibilidade dos depósitos do Devoniano ao Carbonífero Inferior da região 

costeira de Gana serem prolongamentos diretos da Bacia do Parnaíba, em 

função da similaridade das características litoestratigráficas e 
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paleontológicas destes depósitos (Bar & Riegel, 1974 apud Cunha, 1986); 

ainda sob este aspecto, afirmam Bigarella (1973) e Della Favera (1990) que 

estes sedimentos têm a mesma proveniência, conforme indicam as 

paleocorrentes. 

 

 Cunha (2001) considera que, em termos paleoambientais e paleogeográficos, 

especificamente durante o Devoniano, a distribuição das províncias biogeográficas 

parece estar intimamente ligada a existência de um mar interior localizado nas 

porções setentrionais dos atuais continente sul-americano e africano, associado ao 

paleo-oceano Thetys. A ligação da América do Norte com a América do Sul era 

possível por mares rasos com o posicionamento das bacias do Amazonas e 

Parnaíba em latitudes ao redor de 50-60° Sul. Segundo Della Favera (1990) existiria 

um centro de alta pressão sub-tropical, a partir do qual furacões gerados no paleo-

oceano Thetys penetrariam em direção ao Pólo Sul, via mar interior do Parnaíba. 

Nesse contexto, as bacias do Amazonas e do Parnaíba estiveram conectadas 

através de uma passagem marinha com as faunas Apalachianas da Colômbia e da 

Venezuela. E as bacias interiores brasileiras experimentavam condições de clima 

frio a temperado (Amazonas e Parnaíba, ao norte) a sub-polar (Paraná, ao sul).    

Cunha (2001) relata que a evolução tectono-sedimentar das bacias do 

Amazonas, Parnaíba e Murzuk (Líbia) parecem estar intimamente ligadas às 

orogenias Eo-Herciniana e Mauritanides, que refletiram-se nessas bacias conforme 

demonstram os registros das variações do onlap costeiro. As transgressões 

marinhas de maiores amplitudes ocorreram no Devoniano Médio e Superior e foram 

registradas nas bacias do Amazonas e do Parnaíba e alcançaram seu ponto máximo 

no Andar Frasniano.  

 

2.3 - CICLOS TECTONO-SEDIMENTARES  

A Bacia do Parnaíba desenvolveu-se sobre um substrato composto por rochas 

metamórficas oriundas de processos tectono-magmáticos não mais antigos que o 

Mesoproterozóico, sobre o qual se sobrepõe grábens preenchidos no 

Neoproterozóico e Cambro-Ordoviciano.  

A coluna sedimentar foi subdividida em quatro grupos, depositados do Siluriano 

ao Triássico, designados como Grupos Serra Grande, Canindé, Balsas e Mearim. É 

preenchida por sedimentos predominantemente siliciclásticos de idade paleozóica e 
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mesozóica com eventuais intrusões magmáticas na parte leste da bacia, totalizando 

3.000 m de espessura máxima (Figura 2.3).  

O Grupo Serra Grande (Góes & Feijó, 1994) é composto pelas formações Ipu, 

Tianguá e Jaicós, e equivale à Seqüência Siluriana da bacia (Figura 2.3). A 

deposição começa com os arenitos médios a grossos da Formação Ipu, intercalados 

com poucos siltitos e folhelhos, de origem fluvial, e localmente com influência 

periglacial. Sobreposta, tem-se a Formação Tianguá, com folhelho cinza, siltito e 

arenito micáceo depositados em ambiente nerítico durante o Venlockiano e 

considerado com idade Siluro-Devoniana a partir de estudos palinológicos (Muller, 

1962 apud Mesner & Wooldridge, 1964, Brito & Santos, 1965, Brito, 1967, Caputo & 

Lima, 1984 e Gray et al., 1985). 

Apesar da ausência dos fósseis índices do Siluriano (graptozoas e quitinozoas) 

e o fato das espécies encontradas na Formação Tianguá serem consideradas 

endêmicas, a presença destas no Grupo Trombetas da Bacia do Amazonas, onde 

ocorrem os graptozoas, tem permitido aos autores anteriormente citados admitir o 

início da sedimentação Tianguá no Siluriano. 

A Formação Jaicós engloba arenitos médios a grossos e eventuais pelitos, 

depositados por sistemas fluviais entrelaçados durante o Neosiluriano (Ludloviano-

Priadoliano). Esse grupo assenta-se discordantemente sobre o embasamento 

metamórfico ou sobre as rochas das formações Riachão ou Mirador. O contato 

superior é discordante com as rochas do Grupo Canindé. 

O término da seqüência Siluriana é atribuído aos reflexos da Orogenia 

Caledoniana.  

O Grupo Canindé (Góes & Feijó, 1994) equivale à seqüência Devoniana e é 

representado pelas formações Itaim, Pimenteiras, Cabeças, Poti e Longá (Figura 

2.3). A Formação Itaim é composta por arenito fino, esbranquiçado e folhelho cinza 

escuro, depositados em ambientes deltaicos e plataformais, dominados por 

correntes induzidas por processos de marés e de tempestades no Eifeliano. A 

Formação Pimenteiras é composta por espessas camadas de folhelho cinza escuro 

a preto, em um ambiente nerítico de plataforma dominada por tempestades, que 

também depositaram delgadas camadas de arenito muito fino de idade Givetiana-

Frasniana.  

A Formação Cabeças também é de idade Givetiana-Frasniana. A fácies inferior 

é composta por arenito fino, bem selecionado, depositado em ambiente nerítico 
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plataformal sob a ação predominante de correntes induzidas por processos de maré 

ou por correntes oceânicas com eventual influência periglacial. A fácies superior é 

constituída de arenito fino a médio, bem selecionado, eventualmente associado a 

arenito grosso depositado em ambiente fluvial-estuarino com influência periglacial. A 

Formação Longá é composta por folhelho e siltito cinza e arenito branco, fino e 

argiloso, também de ambiente nerítico plataformal dominado por tempestades, de 

idade fameniana. A Formação Poti é constituída de arenito cinza esbranquiçado, 

intercalado e interlaminado com folhelhos e siltitos, depositados em deltas e 

planícies de maré sob influência ocasional de tempestades durante o Eocarbonífero 

(Tournasiano). Esse grupo assenta-se discordantemente sobre o Grupo Serra 

Grande e  tem transição  concordante com o Grupo Balsas. 

O Grupo Balsas (Góes & Feijó, 1994) é constituído pelas formações Piauí, 

Pedra de Fogo, Motuca e Sambaíba (Figura 2.3). A Formação Piauí é característica 

de arenito cinza esbranquiçado, predominantemente fino a médio e bem 

selecionado, eventualmente conglomerático, folhelho vermelho e calcário 

esbranquiçado, posicionados no Westphaliano-Stephaniano em ambiente 

continental e litorâneo, sob condições severas de aridez. A Formação Pedra de 

Fogo é caracterizada pela presença de sílex e calcário oolítico/pisolítico creme a 

branco, eventualmente estromatolítico, intercalado com arenito amarelado fino a 

médio, folhelho cinzento e anidrita branca, de idade Eopermiana. São característicos 

desta formação os troncos petrificados de Psaronius. O ambiente deposicional para 

esta formação é nerítico raso a litorâneo com planícies de sabkha, sob a eventual 

influência de tempestades. 

A Formação Motuca compõe-se de arenito fino a médio, siltito avermelhado e 

marrom, anidrita branca e raros calcários depositados em ambiente continental 

desértico, controlado por sistemas lacustres durante o Eopermiano. A Formação 

Sambaíba é composta por arenito róseo a amarelo, médio a fino, bem selecionado, 

bimodal, com estratificação cruzada de grande porte, depositado por sistemas 

eólicos em ambiente desértico e posicionado na idade Eotriássica. 

O Grupo Mearim (Góes & Feijó, 1994) é composto pelas formações Pastos 

Bons e Corda, que ocorrem interdigitadas e sobrepostas em discordância ao Grupo 

Balsas e às vulcânicas Mosquito, e sotopostas em discordância às formações 

Grajaú, Codó, Itapecuru e Sardinha, que pertencem a outra unidade geotectônica 

(Figura 2.3). 
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A Formação Pastos Bons é constituída de siltito, folhelho e argilito verde e 

castanho avermelhado com grãos de quartzo inclusos. A Formação Corda se 

caracteriza por arenito cinza esbranquiçado a avermelhado, fino a grosso, por vezes 

bimodal, e raros níveis de sílex. Admite-se para essas rochas uma deposição em 

ambiente continental desértico, controlado por sistemas flúvio-lacustre, 

eventualmente retrabalhados por processos eólicos e a ação esporádica de 

correntes de turbidez. Essa formação é posicionada no Neojurássico até o 

Eocretáceo, com base em ocorrências de ostracodes, conchostráceos e do fóssil 

Lepidotus piauhyensis.  

A coluna estratigráfica da Bacia do Parnaíba (Figura 2.3), também foi dividida 

em três grandes seqüências deposicionais baseadas nos conceitos e idéias de Sloss 

(1963), Mesner & Wooldridge (1964), Soares et al. (1974), Cunha (1986) e Góes & 

Feijó (1994): 

 

1. A seqüência BETA, corresponde a sucessão talassocrática de Almeida (1969) 

e correspondente a sequência inferior de Soares et al. (1974), consistindo de 

sedimentos clásticos silurianos do Grupo Serra Grande, conforme redefinição de 

Caputo & Lima (1984). A sedimentação inicia-se com os conglomerados e 

arenitos continentais com possível influência glacial da Fomação Ipu que, por sua 

vez, gradam para os arenitos e folhelhos marinhos da Formação Tianguá. O ciclo 

encerra-se com a sedimentação regressiva constituída por arenitos e 

conglomerados da Formação Jaicós. 

 

2. A seqüência média, finalização da fase talassocrática, corresponde à 

seqüência GAMA de Soares et al. (1974), sendo composta pelos sedimentos 

marinhos da Formação Itaim, que representam eventos transgressivos, cujo auge 

foi atingido durante á deposição da Formação Pimenteiras. Seguem-se os 

diamictitos e os arenitos deltaicos da Formação Cabeças, que gradam para os 

folhelhos transgressivos da Formação Longa. O ciclo termina com os arenitos, 

siltitos e folhelhos regressivos da Formação Poti. 

 

3. A sequência superior, de natureza geocrática (Almeida, 1969), consiste, à 

semelhança do proposto por Soares et al. (1974), em dois subconjuntos: 
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 O primeiro corresponde à seqüência DELTA que se inicia com sedimentação 

predominantemente continental eólica, com breves incursões marinhas representada 

pelos arenitos, calcários e anidritas da Formação Piauí; seguem-se, para o topo, 

arenitos, folhelhos e calcários marinhos rasos da Formação Pedra de Fogo; 

finalizando com folhelhos e anidritas depositados nos mares remanescentes da 

Formação Motuca. 

O segundo subconjunto corresponde à seqüência DELTA-A, que depositou-se 

a partir do Triássico, com o soerguimento generalizado das áreas cratônicas e dos 

cinturões orogênicos no final do ciclo Herciniano, quando ocorreu a desertificação da 

bacia, verificado nos arenitos eólicos da Formação Sambaíba, representando o final 

da acumulação de sedimentos na Bacia do Parnaíba. 
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Figura 2.3 - Coluna estratigráfica generalizada da Bacia do Parnaíba (Fonte: 
http://www.anp.com.br, abril/2001). 
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CAPÍTULO 3 - A SEQUÊNCIA CARBONÍFERA INFERIOR DA BACIA DO 

PARNAÍBA 

3 – INTRODUÇÃO 

A seqüência carbonífera da Bacia do Parnaíba desenvolveu-se durante um 

período de estabilização na Plataforma Sul-Americana que durou do Devoniano ao 

Triássico.  Durante esse período de estabilização, a história geológica do Brasil foi 

marcada pela presença de bacias intracratônicas nos quais os depósitos de 

sedimentos marinhos e continentais, associados a poucas rochas magmáticas, 

preencheram uma seqüência com cerca de 3000 metros de espessura. 

A tectônica dos lineamentos Tocantins-Araguaia e o Transbrasiliano 

influenciaram a sedimentação na bacia até o final do Carbonífero, sem no entanto 

definir uma sistemática clara para as áreas-fonte e os depocentros. 

A Bacia do Parnaíba desenvolveu-se principalmente nos estágios de maior 

estabilidade. A sedimentação iniciou-se com uma seqüência marinha clástica 

(Devoniano Superior - Carbonífero Inferior) representando a fase talassocrática 

submergente da bacia, e, em seguida a sedimentação mudou para uma seqüência 

predominantemente clástica (Carbonífero Superior - Triássico Médio) estabelecendo 

uma fase geocrática oscilatória da bacia. 

 

3.1 - A FORMAÇÃO LONGÁ 

3.1.1 - Trabalhos pioneiros 

O nome Formação Longá foi inicialmente empregado por Allbuquerque & 

Dequech em 1946, em tese apresentada ao II Congresso Panamericano de 

Engenharia de Minas e Geologia, somente publicada quatro anos depois 

(Albuquerque & Dequech, 1950). Esses autores vincularam o nome aos folhelhos 

duros e escuros por eles observados na travessia do rio Longá, entre Campo Maior 

e Castelo do Piauí. 

Antes dessa publicação, até 1948, o Conselho Nacional de Petróleo utilizou a 

expressão "Formação Rio Longá". O relatório do Conselho Nacional do Petróleo 

(1948-1949) considerou a prioridade do nome anterior e empregou a denominação 

Formação Longá. 

Plummer (1946) atribuiu os nomes Itaueira e Tranqueira às seções 

semelhantes que afloram a SE de Floriano-PI. 
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Campbell (1949) retomou a nomenclatura definida por Albuquerque & Dequech 

(1946).  

Kegel (1953) menciona especificamente a intercalação de siltitos e arenitos da 

Fm. Longá e, mais adiante, aduz, referindo-se ao "forte diaclasamento que forma 

grandes lajes, exploradas em pedreiras na região de Campo Maior, onde são 

utilizadas para lajeados, muretas, pisos, etc".  Esses siltitos aflorantes nas 

imediações de Campo Maior são orientados na direção NO. Esses afloramentos 

estão mapeados pelo Projeto RADAM (1973) como pertencentes à Formação Inajá. 

Kegel (1956) reportou, pela primeira vez, a presença de tilitos na Bacia do 

Parnaíba. Em amostras de poço, que considerou como Formação Longá, observou 

diamictitos com seixos estriados. 

Andrade & Daemon (1974) consideram que a seção geológica da Formação 

Longá em subsuperfície apresenta-se completa no poço 1-TM-1-MA (Rio Tem-

Medo-PI), a passo de que nos poços 1-CL-1-MA (Carolina-MA) e 2-IZ-1-MA 

(Imperatriz-MA) a formação está reduzida ao seu membro inferior, caracterizando 

uma discordância com a Fm. Poti nas partes marginais do flanco sudoeste da Bacia 

do Parnaíba. Esta discordância foi detectada através de estudos palinológicos do 

poço 2-IZ-1-MA, onde se constatou a ausência dos intervalos bioestratigráficos X e 

XI. Os autores então concluíram que o flanco sudoeste da Bacia do Parnaíba sofreu 

considerável soerguimento após a deposição da Fm. Longá, seguindo-se acentuada 

erosão, caracterizando uma discordância local com a Fm. Poti, desaparecendo em 

direção às partes mais centrais da bacia. 

 

3.1.2 - Trabalhos sistemáticos 

O mapeamento da PETROBRAS (1954-1969) demonstrou que o domo da 

Serra da Cangalha (centro-oeste do Piauí) é um núcleo ocupado pelos sedimentos 

da Fm. Longá, rodeada sucessivamente pelas formações Poti, Piauí e Pedra de 

Fogo em sua orla externa, caracterizados por chapadas horizontais sustentadas por 

níveis silicificados. Posteriormente, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

(CPRM) perfurou 3 poços nesse núcleo, que confirmaram os resultados da 

PETROBRAS, atravessando quase 300 metros de “folhelhos esverdeados” da 

Formação Longá. 
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Lange & Petri (1967) correlacionaram a Fm. Longá às partes superiores das 

formações Ponta Grossa, da Bacia do Paraná e Curuá, da Bacia do Amazonas. 

Mabesoone & Campanha (1974) consideram que a Fm. Longá encerra a 

sequência devoniana com uma unidade estratigráfica de folhelhos escuros, oriundo 

de uma bacia marinha fechada ou com circulação restrita. Esta formação foi datada 

no Devoniano Superior.  

Andrade & Daemon (1974) definiram as rochas encontradas a sudeste de 

Itacajá – PI como pertencentes à Formação Longá, e a partir daí dividiram a 

formação em 3 membros. O membro inferior é representado por folhelhos e siltitos 

escuros, micáceos, bem estratificados, com estruturas mosqueadas pela ação de 

organismos perfuradores. O contato deste conjunto é concordante com os 

sedimentos da Formação Cabeças.  O membro médio é caracterizado por uma 

seqüência de arenito amarelado, pintalgado de manchas escuras ferruginosas, 

granulação muito fina, micáceo, bastante argiloso e com marcas de onda. O membro 

superior é composto por uma seqüência gradacional constituída de folhelho e siltito 

cinza escuro, micáceo, às vezes calcífero, piritoso, com estruturas perturbadas por 

organismos perfuradores, freqüentes intercalações de conglomerados oligomíticos, 

passando para arenito de granulação média a grosseira na base da Fm. Poti.  

Mabesoone (1977) afirma que a maioria dos autores considera a Fm. Longá 

constituído essencialmente de folhelhos escuros, com ocasionais intercalações de 

arenitos e siltitos, acrescentando um porém "de que no campo nem sempre essa 

aparência é muito evidente, principalmente quando se trata da parte basal e do 

contato com o Membro Ipiranga da Formação Cabeças". Mais adiante o autor 

acrescenta "em outras áreas (diferente daquela situada a 10-15 km da cidade de 

Oeiras-PI) a distinção entre o Membro Ipiranga da Formação Cabeças e a Formação 

Longá não é tão conspícua". 

Lima & Leite (1978) no Projeto Estudo Global dos Recursos Minerais da Bacia 

do Parnaíba (1978), mapearam a Fm. Longá na porção inicial da estrada entre 

Campo Maior - Barras, Estado do Piauí. 

Andrade & Camarço (1984) considera que o contato do membro inferior da Fm. 

Longá mostra evidências de discordância local com a Fm. Cabeças nas margens da 
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bacia, enquanto que nas partes mais profundas os dados palinológicos sugerem 

contato concordante. 

Feitosa & Feitosa (1991) consideram que a Fm. Longa mostra espessura em 

torno de 120 m em superfície, mas em subsuperfície chega até 350 m na zona de 

depocentro. Na parte mais superior da formação, nos últimos 10 a 15 m, aparecem 

intercalações de arenitos finos e folhelhos, demonstrando transição gradual para os 

sedimentos da Fm. Poti. Notaram ainda certa homogeneidade entre camadas de 

folhelhos e siltitos, em seqüências depositadas em ciclos de 10 a 30 m de espessura 

com sequências de granodecrescência ascendente e diversos registros fósseis nos 

níveis de hardground. 

          

3.1.3 - Interpretações bioestratigráficas 

Kegel (1953) realizou a primeira descrição e ilustração de ichnofósseis da Fm. 

Longá e atribuiu a única forma encontrada ao ichnogênero Myrianites sp.. 

Posteriomente, Kegel (1956) reconsiderou sua classificação e propôs, em 

substituição, uma nova espécie o Crossopodia estrellada.          

Trindade & Sommer (1966) analisaram materiais das localidades de Cinzeiro, 

leste do Estado do Pará e do rio Sereno, centro-leste do Estado do Maranhão. O 

estudo utilizou sedimentos da Formação Poti e identificou 4 gêneros de "sporae 

dispersae": Lagenoisporites, Setosisporites, Trileites e Duosporites. Os 3 primeiros 

são gêneros da paleoflora austral; e o Duosporites é da paleoflora boreal. O 

Lagenoisporites e o Setosisporites indicam paleofloras do Carbonífero Superior, 

enquanto o Duosporites é característico do Gonduana africano e indiano e apresenta 

paleoflora do Permiano. 

Daemon (1976) fez uma correlação bioestratigráfica baseada em esporomorfos, 

quitinozoários e acritarcas dos sedimentos do Siluriano, Devoniano e Carbonífero 

Inferior das bacias do Parnaíba, Amazonas e Paraná. A partir daí definiu 7 

sequências (A a G) e 14 intervalos bioestratigráficos para as 3 bacias, com base em 

seus conteúdo paleontológico e as evidências de mudanças eustáticas. Na Bacia do 

Parnaíba, a Formação Longá pertence a sequência G e ao intervalo bioestratigráfico 

IX, que tem macro e microfósseis que indicam rápida e incipiente transgressão 

marinha, que perdura até a base da Formação Poti, nos intervalos bioestratigráficos 

X e XI. Na Bacia do Parnaíba, restos de plantas carbonizadas aparecem no intervalo 
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X e XI, sendo que o completo domínio das condições continentais ocorreu a partir do 

intervalo XII. 

Muniz (1982) descreveu icnofósseis em rochas da Fm. Longá nos municípios 

de Rio Grande do Piauí, Valença e Campo Maior, Estado do Piauí. Foram descritos 

os icnogêneros Cruziana, Rusophycus, Neonereites, Sublorenzinia, Paleophycus, 

Asteriacites, Conichnus e Bifungites, todos com distribuição geológica que coaduna 

com a idade devoniana da Fm. Longá. Três novas icnoespécies foram registradas: 

Rusophycus piauiensis, Sublorenzinia pauciradiata e Bifungites cruciformes, sendo 

esta última uma icnoespécie característica da fácies síltica da Fm. Longá. 

Mabesoone & Lima (1984) consideram a Fm. Longá de idade Devoniano 

Superior, com fauna fóssil pobre, devido à litologia de folhelhos escuros. Ocorreem 

alguns representantes de braquiópodes, bivalves, gastrópodes, trilobitas, 

ostracodes, restos de peixes e plantas, além de diversos tipos de icnofósseis. A 

presença de restos vegetais terrestres, bem como de um peixe fóssil placoderme de 

água doce da espécie Machaeracanthus sp., indica proximidade da costa, num 

ambiente salobro, possivelmente estuarino, com circulação restrita. 

 

3.1.4 - Interpretações paleoambientais 

Andrade & Daemon (1974) com base em estudos palinológicos posicionaram a 

Fm. Longá no intervalo bioestratigráfico IX, de idade Carbonífero Inferior 

(Tournasiano). Estes estudos, associados à existência de piritas, estruturas 

mosqueadas por ação de organismos perfuradores e marcas de ondas são 

indicativos de ambiente marinho redutor, porém de águas pouco profundas. 

Carozzi et al. (1974) considera que durante a fase talassocrática da bacia, o 

modelo de sedimentação era essencialmente de deltas coalescentes, que 

perduraram até o final do Carbonífero Inferior. 

Daemon (1976) considera que os sedimentos do Eo-Carbonífero, em geral, 

representam depósitos regressivos que gradualmente vão substituindo os depósitos 

marinhos rasos do Devoniano em ambas as bacias. O autor concluiu que o sistema 

marinho permaneceu por mais tempo na Bacia do Parnaíba do que no Amazonas.  

Smith et al. (1981) com base em reconstituições continentais paleomagnéticas, 

situam o Brasil em latitudes altas desde o Neo-Ordoviciano até o Eo-Carbonífero. No 

período Siluriano (Fm. Cabeças) e no Devoniano (Fm. Longá), a parte central do 
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continente sulamericano estava na área do Pólo Sul, quando os depósitos glaciais 

foram acumulados nas bacias periféricas aos centros de glaciação.  

Caputo (1984) considera que nas bacias do Parnaíba, Solimões e Amazonas 

as rochas sedimentares eo- e mesofamenianas são regressivas. Nas bacias 

andinas, as camadas famenianas não são conhecidas, existindo discordâncias entre 

estratos devonianos e carboníferos. No norte da África, camadas famenianas são 

tipicamente regressivas. No Canadá são registrados sequências de discordância 

entre os andares Frasniano e Fameniano. O registro do continente Eurasiano mostra 

que o andar Frasniano e Eo-Fameniano é fortemente transgressivo, enquanto o 

Meso-Fameniano é regressivo em todas as localidades, bem como em toda 

plataforma russa. Também foi registrada a deposição de arenitos regressivos e 

mudanças de fácies no Neo-Devoniano das Ilhas Britânicas. Estes exemplos 

mundiais sugerem que a regressão mesofameniana foi mundial e correlaciona-se ao 

clímax da glaciação no continente Gonduana ocidental. Antes do fim do Devoniano a 

glaciação terminou, ocasionando nova etapa de transgressão mundial. As formações 

Longá (Parnaíba), Oriximiná médio (Amazonas) e Jaraqui superior (Solimões) são os 

registros desse evento transgressivo no norte do Brasil.    

 

3.2 - A FORMAÇÃO POTI 

3.2.1 - Trabalhos pioneiros 

A denominação Formação Poti foi proposta por Paiva & Miranda (1937), para 

designar as camadas atravessadas pela sondagem 125 do Serviço Geológico e 

Mineralógico, em Teresina (PI), a partir da profundidade de 219 m. Estes 

pesquisadores denominaram as camadas de red beds superiores da Série Piauí 

strictu sensu, em referência à Série Piauí de Small (1914). Consideraram as duas 

unidades (Piauí e Poti) como sotopostas à Série Parnaíba de Lisboa (1914).  

 Oliveira & Leonardos (1943) adotaram a proposta de Paiva e Miranda (1937) 

de série Poti e propuseram que o seu limite inferior fosse estabelecido à 

profundidade de 433 m. 

Campbell et al. (1949) reestudaram o poço 125 e ampliaram a definição de 

Formação Poti para todo intervalo de 32,4 m de até 424 m de profundidade, 

subdvidindo-a em camadas Piauí e Campo Maior. Mapearam a unidade em 

superfície e optaram pela designação Formação Floriano, proposta por Plummer 

(1946). Campbel et al. (1949) abandonou os nomes camadas Piauí e Campo Maior, 
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retomando a idéia original de Paiva e Miranda (1937) das designações de 

Formações Piauí e Poti, respectivamente. 

 

3.2.2 - Trabalhos sistemáticos  

           A partir da década de 50, todos os pesquisadores consideraram como 

Formação Poti a unidade constituída pelos sedimentos sobrepostos à Formação 

Longá e sotopostos à Formação Piauí, representantes da fase talassocrática 

terminal da Bacia do Parnaíba. 

Os trabalhos sistemáticos de mapeamento foram realizados pela então recém-

criada PETROBRÁS, até o início da década de 70. Da análise dos relatórios internos 

produzidos por essa instituição, depreende-se que as primeiras tentativas de 

subdivisão estratigráficas foram de Ludwig (apud Brito, 1979), que propôs a criação 

da Formação Imperatriz na base da Formação Poti, correspondente à profundidade 

de 1433 a 1447 m dos testemunhos do Poço Imperatriz (2-IZ-I-MA) (Figura 3.5). 

Mesner & Woldridge (1964) propuseram a subdivisão da Formação Poti em dois 

membros: o inferior composto por arenitos conglomeráticos e raras intercalações de 

folhelhos micáceos; e superior, representados por arenitos com intercalações de 

folhelhos micáceos com restos vegetais e, ocasionalmente, finos leitos de carvão. 

Essa subdivisão foi adotada tanto para estudos de superfície, quanto em 

subsuperfície, por Cruz & Peixoto (1973) e Lima & Leite (1978). 

Os relatórios do Projeto Carvão da CPRM (Cruz & Peixoto, 1973 e Lima & Leite, 

1978) abrangem o estudo de 34 poços localizados ao longo da faixa de afloramentos 

da Formação Poti, distribuídos nas suas porções norte, sul e centro-oeste. 

Lima & Leite (1978) consideraram que a parte superior da Formação Poti é mais 

representativa a leste, na região de Floriano, Jerumenha e Manoel Emídio. Ali está 

constituída por arenitos finos a médios com estratificações cruzadas, intercalados 

com folhelhos e siltitos. Em mapeamento de subsuperfície, relataram a ocorrência 

da unidade inferior por toda área de afloramentos da formação, apresentando 

pacotes de arenitos finos na parte leste (Campo Maior e Monsenhor Gil). A unidade 

inferior apresenta granulometria crescente no sentido Sul-Sudeste, incluindo na área 

de Eliseu Martins, arenitos conglomeráticos com estratificações cruzadas de grande 

porte e, em Gilbués, conglomerados polimíticos. Esta variação granulométrica de 

sedimentos coaduna-se com a interpretação de áreas-fonte localizadas a sul da 

bacia. 
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Góes (1995), analisando os relatórios do Projeto Carvão - CPRM considera 

que, na parte norte, a unidade inferior é composta por arenitos finos com 

intercalações de siltitos e folhelhos ocasionalmente carbonosos; enquanto que a 

unidade superior é constituída por siltitos com ocasionais intercalações de 

folhelhos/arenitos finos com abundantes laminações carbonosas e vestígios de 

carvão. Na parte central, a unidade inferior é constituída por arenitos finos a médios, 

com raras intercalações de folhelhos; enquanto que a parte superior compreende 

arenitos e siltitos escuros, carbonosos e piritosos. Na parte sul, constata-se a 

predominância de arenitos médios a grossos com raras intercalações de siltitos; em 

direção ao topo, ocorrem intercalações de arenitos finos e siltitos com vestígios de 

carvão. Esta distribuição de litotipos sugere que a principal fonte de suprimentos 

situava-se na borda Sul. 

   

3.2.3 - Interpretações bioestratigráficas 

 Apesar de pouco fossilífera, a Formação Poti, desde a sua proposição por 

Paiva & Miranda (1937), vem sendo estudada quanto a seu conteúdo 

paleontológico. Esta notabilidade se deve ao fato de conter as paleofloras 

carboníferas mais antigas do macrocontinente Gondwana. 

A base da unidade Poti contém fauna marinha, composta por bivalves dos 

gêneros Edmondia, Núcula e Lingulidiscina (Mesner & Wooldridge, 1964), enquanto 

que a parte superior é rica em restos vegetais terrestres carbonizados, às vezes 

carvão. A maioria dos fósseis vegetais é alóctone, mas podem ocorrer exemplares 

com raízes em posição de vida, indicando crescimento in loco. 

Kegel (1953) descreveu na parte basal da Formação Poti, espécies de 

Edmondia sp. e Micrhystriddium sp., relacionadas a um sistema marinho durante o 

Carbonífero Inferior. Os dados palinológicos mostram que a porção basal da Fm. 

Poti pertence ao intervalo bioestratigráfico X e XI (Tournasiano-Viseano). A porção 

superior dessa formação está incluída no intervalo XII (Viseano), quando as 

características continentais passam a predominar. 

Em seu todo, o Carbonífero Inferior representa a progradação do ciclo continental 

sobre os sedimentos marinhos do topo da Fm. Longá e a base da Fm. Poti, onde 

desenvolveram-se condições deposicionais palustres, atestada pela existência de 

restos vegetais carbonizados. 
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Dolianiti (1953), estudando vegetais fósseis em Currais das Pedras (PI), 

identificou Lycophita (Lepidodendropsis e Cyclostigma), Pteridospermae (Adiantites, 

Sphenopteris), Psillopsida e Pteridophyta. 

 Kegel (1954) descreveu fósseis de lamelibrânquios marinhos do gênero 

Edmondia, consideradas como formas afins do Devoniano Superior da América do 

Norte e da Europa. São abundantes no arenito basal da Formação Poti, na região de 

Campo Maior - PI, 5 a 10 m acima do contato com a Formação Longá.   

Muller (1962) definiu as zonas de A e T para a seção sedimentar das camadas 

que vão do Siluriano ao Cretáceo. E destas zonas, as compreendidas entre N 

inferior e T são relacionadas ao intervalo entre o Carbonífero Inferior e o Siluriano. 

Sendo a Formação Poti reconhecida nas palinozonas N superior, N inferior, O 

superior e O inferior, abrangendo os andares Namuriano ao pós-Tournasiano, 

especificamente.     

O zoneamento bioestratigráfico realizado reconheceu palinomorfos inclusos no 

Carbonífero Inferior, referentes aos andares Tournasiano e Viseano. 

Bigarella (1973) relata que a parte inferior da Formação Poti contém horizontes 

marinhos com espécies do gênero Edmondia, Nucula  e Lingulidiscina e a parte 

superior apresenta paleoflora de Sphenopteridia, de idade Carbonífero Inferior.  

 Andrade & Daemon (1974), com base em palinomorfos provenientes de 

amostras de poços da borda oriental, concluíram que a Formação Poti apresenta 

intervalos correspondentes às idades Tournasiano e Viseano. Estudando os 

palinomorfos provenientes de amostras de superfície, Sundaram et al. (1981) 

confirmaram a idade variando entre Tournasiano e Viseano. 

Bar & Riegel (1974), comparando o perfil estratigráfico do Paleozóico da Bacia 

do Parnaíba, com as formações do oeste africano, mostraram que a flora de 

Lepidodendropsis, existente na Formação Poti, é perfeitamente comparável com o 

folhelho Takoradi, ao sul de Gana.   

Dolianiti (1980) relata a existência de vegetais fósseis às margens do riacho 

Roncador, afluente do rio Gurgéia, ao sul do Estado do Piauí. O material se filia ao 

gênero Triphyllopteris alvaro-alberto e ao gênero Rhacopteris sp., sendo ambas 

representantes da paleoflora euro-americana.  

Quadros (1982), considerou a sequência correspondente ao Devoniano 

inteiramente representada na Bacia do Parnaíba. As análises dos Chitinozoa e 

Acritarchae permitiram dividir o intervalo de tempo correspondente ao 
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Geddiniano/Tournasiano em nove intervalos bioestratigráficos, dos quais a Zona-

associação Umbellasphaeridium saharicum, demonstra relacionamento entre as 

idades e a litoestratigrafia correspondendo a Formação Poti, de idade 

Struniano/Viseano.   

        Andrade & Camarço (1984) cita que a única evidência fossilífera da Fm. Poti no 

flanco sudoeste da Bacia do Parnaíba são os restos vegetais carbonizados nos 

siltitos e folhelhos do membro superior relacionados a um ambiente palustre de 

deposição. O conteúdo fossilífero do membro inferior sugere a deposição em 

ambiente litorâneo de alta energia, possivelmente com contribuição deltaica. 

Mabesoone & Lima (1984) consideram a Fm. Poti de idade Carbonífero 

Superior. Os poucos fósseis marinhos são encontrados na base da formação, como 

o icnofóssil do gênero Edmondia sp., um molusco bivalve, que assinalam a presença 

efêmera do mar em franca regressão. Além disso, possui uma biota de poucos 

esporomorfos, alguns acritarcas e um representante do gênero Lingula sp. Deduziu-

se que a fauna do pacote inferior viveu em águas rasas, provavelmente salobras. No 

pacote superior foi encontrada uma rica flora de Adiantites, Cardiopteridium, 

Kegelidium e outras; nesse caso, as características são continentais, de ambiente 

fluvial e pantanoso, de planície costeira. 

Loboziak et al. (1992), estudando em poços a transição entre o Devoniano e o 

Carbonífero Inferior na Bacia do Parnaíba, obtiveram idades Tournasiano Médio e 

Superior, não sendo detectadas as idades Tournasiano Inferior e Viseano. 

Iannuzzi (1994) reavaliou as paleofloras das localidades de Currais das Pedras 

e Riacho do Roncador, noroeste do Piauí, concluindo que representariam um 

registro de idade Viseana. 

Melo & Loboziak (2000) reavaliaram o conteúdo de miosporos do Carbonífero 

Inferior da Bacia do Parnaíba e não identificaram evidências de quebra do registro 

estratigráfico entre o Tournasiano e o Viseano Inferior. Essa quebra no registro 

estaria relacionada a passagem da Fm. Longá (Tournasiano) para a Fm. Poti 

(Viseano), e é similar a quebra estratigráfica existente na Bacia do Amazonas entre 

a Fm. Oriximiná e Fm. Faro, assim como na Bacia do Solimões, representada pelas 

heterogeneidades da Fm. Jandiatuba. 

Assine (2001) considera que as formações Longá e Poti representam um 

registro estratigráfico contínuo, até pelo menos o topo do Tournasiano, faltando os 

andares Viseano e Serpukhoviano. 
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3.2.4 - Interpretações paleoambientais 

Mesner & Wooldridge (1964) consideraram a parte inferior da Formação Poti 

como marinha e a superior como fluvio-deltaica. 

Machado (1972) considera que delgadas camadas de carvão, associados a 

uma flora tipicamente boreal, foram encontradas no topo da Formação Poti, 

considerada de idade Mississipiana. E encerra em sua zona inferior, um grande ciclo 

de sedimentos marinhos que, na Bacia do Parnaíba, iniciou-se no Devoniano 

Inferior.    

Cruz et al. (1973) e Leite et al. (1975 in Cunha, 2001) identificaram, no topo 

desta unidade, um sistema fluvial meandrante com extensa planície de inundação. 

Segundo estes autores, os depósitos de canais predominavam para o sul da área 

estudada e os de transbordamento, para o norte. 

Mabesoone (1977) considera que durante a deposição da Formação Poti, o 

ambiente da Bacia do Parnaíba tornou-se litorâneo, depositando os arenitos praiais 

da base da Formação Poti. Nesse período o mar continuou recuando, com 

oscilações contínuas, passando, gradativamente para um ambiente continental de 

planícies fluviais e pântanos. Desta maneira a Formação Poti foi sendo composta 

por arenitos fluviais com intercalações de poucos siltitos e algumas camadas de 

carvão. E justamente com esta unidade faciológica, datada do Carbonífero Inferior, 

encerrou-se a fase talassocrática do estágio de estabilização da Bacia do Parnaíba. 

Lima & Leite (1978) interpretaram os depósitos inferiores como formados em 

águas marinhas rasas, evidenciadas pela presença de arenitos com estratificação 

cruzada de alto ângulo como evidência de alguma contribuição fluvial. A parte 

superior, com alternâncias de arenitos/folhelhos e de superfícies de truncamento, 

teria origem fluvio-deltaica. Por outro lado, a presença de estruturas flaser e 

acamamento ondulado, em algumas regiões, pode ser sugestiva de influência 

marinha. 

Della Favera (1980) interpretou alguns afloramentos da Formação Poti como 

barras de maré em sistemas deltaicos ou mesmo estuarinos (Riacho dos Porcos); 

outros, como barras de desembocadura em deltas dominados pela ação fluvial 

(Monsenhor Gil) e tempestitos em seqüências transgressivas (pontos entre Floriano - 

Riacho dos Porcos e Floriano -Oeiras). 

Della Favera (1990), utilizando os conceitos de Estratigrafia de Seqüências, 

compartimentou a coluna estratigráfica do Paleozóico Inferior da Bacia do Parnaíba 
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em conjuntos de seqüências, constituídas de parassequências separadas por 

superfícies de inundação máxima. A seção-referência para o seu trabalho foi o perfil 

de raios gama do Poço Caraíbas (1-CA-1-MA) e os afloramentos de diversos pontos 

da bacia do roteiro de campo de Della Favera & Uliana (1979). O modelo proposto 

por Della Favera (1990) utiliza, preferencialmente dados de subsuperfície, 

exclusivamente, de caráter geofísico (eletrofácies), embasado em dados 

cronoestratigráficos escassos. 

Della Favera (1990) concluiu que os sedimentos paleozóicos da Bacia do 

Parnaíba pertencem a tratos de sistemas de mar alto e de sistemas transgressivos 

com ausência do trato de mar baixo. Identificou na Seqüência Devoniana-

Mississipiana (Formação Longá e parte inferior da Formação Poti), da base para o 

topo, treze parassequências da ordem de grandeza de 12 a 40 metros de 

espessura, compondo dois tratos de sistemas: o intervalo transgressivo composto 

por sistemas deposicionais de plataformas dominadas por tempestades e o intervalo 

regressivo constituído por lobos sigmoidais e fácies de sistemas fluviais e planícies 

de inundação. A Seqüência Mississipiana, parte superior da Formação Poti, é 

interpretada como trato de sistemas transgressivo, composto por três 

parasseqüências da ordem de grandeza de 12 a 15 metros de espessura, formadas 

por lobos sigmoidais deltaicos e tempestitos.  

Santos (1994) considera que durante a passagem Mississipiano-Pensilvaniano, 

a sedimentação é iniciada com frentes deltaicas em zona de plataforma marinha 

rasa em fase regressiva (Fm. Poti) evoluindo para sedimentação sub-aérea com 

dunas eólicas regionais (Fm. Piauí). 

Ribeiro & Melo (1994) identificaram 3 associações de litofácies no membro 

superior da Fm. Poti na região de Caxias-MA. Foram denominadas de: 1) arenitos 

eólicos (arenitos com estratificação cruzada de grande porte, formando dunas 

longitudinais, associados a pequenas frentes deltaicas); 2) arenitos com marcas 

onduladas (arenitos com base plana e topo ondulado com ripples, com truncamento 

de camadas e drapes de lamitos associados a planícies de maré) e 3) arenitos 

sigmoidais (arenitos amalgamados com siltitos, de base deformada e topo plano, 

com geometria sigmoidal, truncamento em camadas de pelitos e associados a 

ambiente transicional-deltaico dominado por ondas. 

Góes (1995) considera que a Formação Poti (base) e a Longá (topo) 

representam uma mesma seqüência deposicional, compondo uma sucessão 
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progradante deltaica/estuarina com depósitos litorâneos e fluviais. Em termos de 

clima, considera-se um paleoclima temperado no final da deposição Poti, em 

condições de alta taxa de evaporação e aumento da aridez, porém razoavelmente 

frio o que evidencia um certo distanciamento da Linha do Equador. Os depósitos 

plataformais são constituídos por pelitos laminados, interpretados como lamas de 

offshore e arenitos finos com estratificação cruzada hummocky, laminação truncada 

por onda e laminação plano-paralela relacionados a processos desencadeados por 

tempestades. Os depósitos litorâneos consistem de arenitos finos a médios com 

estratificações swaley, considerados como tempestitos de shoreface; arenitos finos a 

médios com estratificação cruzada sigmoidal relacionada a movimentos de marés; 

ritmitos com acamamento flaser, ondulado e lenticular relacionados a planícies de 

maré; arenitos finos com laminação plano-paralela, fitobioturbados e com prováveis 

lineações de corrente interpretados como barras de foreshore; siltitos com laminação 

plano-paralela associados a fluxos hiperpicnais em lagunas. Os depósitos fluviais 

são compostos de arenitos grossos a conglomeráticos com estratificações cruzadas 

e acanaladas, relacionados a depósitos de barras e dunas subaquosas em sistema 

entrelaçado. 
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Figura 3.4 – Isópacas da Formação Longá na Província Sedimentar do Meio-
Norte (Adaptado de Cunha, 1986). 
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Figura 3.5 - Isópacas da Formação Poti na Província Sedimentar do Meio-Norte 

(Adaptado de Góes, 1995). 
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CAPÍTULO 4 – DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 – CONTEXTO GEOLÓGICO 

Na área estudada predominam os afloramentos do Grupo Canindé, 

principalmente as formações Cabeças, Longa e Poti (Figura 4.6). Os ciclos 

deposicionais desenvolvidos na deposição do Grupo Canindé ocorreram durante o 

Paleozóico médio, do Devoniano Inferior até o Carbonífero Médio, encerrando-se 

com a parte superior da Formação Poti (Grupo Canindé) e a parte inferior da 

Formação Piauí (Grupo Balsas).  

A estruturação regional é caracterizada por homoclinais com mergulho inferior 

a 2°, com suave ondulação no relevo. As poucas falhas existentes permitiram a 

entrada de rochas intrusivas de idade cretácea, principalmente na porção sudeste da 

bacia. Essas falhas são direcionadas predominantemente na direção N-S, e são 

responsáveis por modificações na estrutura regional da bacia, principalmente nas 

proximidades do meridiano 47° (Andrade & Camarço, 1984). 

Os afloramentos estudados estão locados ao longo da BR-343 e em estradas 

vicinais espalhadas na região de Floriano-PI e Nazaré do Piauí-PI. 

Tabela 4.1 – Localização dos afloramentos estudados. 

Localidade Formação geológica Descrição de localização 

Barragem Salinas Longá e Poti 
Km 70 a partir da cidade de Oeiras-PI pela 
BR-230, nas proximidades da cidade de 
Nazaré do Piauí-PI. 

Riacho Jenipapeiro Poti 

Km 10 da PI 120 (não pavimentada) 
próximo a cidade de Francisco Ayres. O 
acesso a essa estrada é dado pelo km 32 
da BR 343 apartir do entroncamento com 
a BR 230. 

Cajazeiras Poti 

Km 68 a partir do afloramento do Riacho 
Jenipapeiro, porém no km 36 (cidade de 
Arraial-PI) deve-se seguir pela PI 239 em 
direção a Cajazeiras-PI até o km 32. 

 

 4.2 – ASPECTOS LITOFACIOLÓGICOS 

No estudo faciológico realizado entre o topo da Formação Longá e a base da 

Formação Poti foi possível identificar 8 litofácies. A Tabela 4.1 apresenta as 

principais características das litofácies identificadas. Destas 8 litofácies, 4 foram 

identificadas no afloramento de Barragem Salinas (Ah, AFh, FAp e SAp), 2 foram 

identificadas no afloramento Riacho Jenipapeiro (AScr e Af) e 2 foram identificadas 

no afloramento Cajazeiras (FSw e Acr além de FAp). 
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Figura 4.6 – Mapa geológico simplificado do centro-oeste do Piauí, com a 

localização das áreas estudadas (Adaptado de Vitorello & Padilha, 1993). 
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Tabela 4.2 - Litofácies identificadas na região de Nazaré-PI e de Floriano-PI. 

FÁCIES LITOTIPOS ESTRUTURAS PROCESSOS LOCALIZAÇÃO 

Ah 

 
Arenitos muito finos, bege a 

amarelado, bem selecionados, 
micáceos 

Estratificação cruzada 
“hummocky” 

Ação de fluxos 
rápidos causados 

por tempestades 

 

Salinas 

AFh 

 
Arenitos finos e folhelhos 

intercalados, cinza claro a bege, 
micáceos 

 

Estratificação cruzada  
hummocky  e 

camadas com 
truncamento de baixo 

ângulo  

 

 
Diminuição de 

energia e transporte 

por suspensão-
tração com fluxo 

oscilatório 

 

 
 
 

Salinas 

FAp 

 
Folhelhos e arenitos muito finos 

intercalados, marrom a cinza 

claro 

Laminação e micro-
estratificação cruzada 

hummocky  

Transporte por 
suspensão em 
regime de fluxo 

oscilatório 

 

Salinas / Cajazeiras 

 
SAp 

 

 
Siltito arenoso cinza claro a 

bege,  intercalado com níveis de 

arenitos muito finos e de 
folhelhos, micáceos 

 

Laminação e 
estratificação plano-

paralela e ondulada 
 

 
Diminuição de 

energia e transporte 

por suspensão com 
fluxo oscilatório 

 

 
 
 

Salinas 

AScr 

 
Arenitos muito finos intercalados 

com níveis de siltito, cinza a 
arroxeado, seleção moderada  

Laminação cruzada 

clino-ascendente 

Transporte por 

suspensão 

 
Jenipapeiro 

 

Af 

 

Arenitos finos, cinza claro a 
arroxeado, seleção moderada a 

boa 

Estratificação cruzada 
festonada 

Acresção lateral em 
canais meandrantes 

 
Jenipapeiro 

 
 

FSw 
Folhelhos intercalados com 

siltitos, coloração cinza a verde 

Laminação e 
acamamento 

ondulado 

Transporte por 
ondas 

 

Cajazeiras 

Acr 
Arenito fino a muito fino, rosa a 

avermelhado 

Laminação cruzada 

clino-ascendente 

Transporte por 

suspensão e fluxo 
oscilatório 

 
Cajazeiras 

 

 

4.3 - AFLORAMENTO BARRAGEM SALINAS 

O afloramento Barragem Salinas está localizado a 15 km do município de 

Nazaré do Piauí-PI, ou cerca de 70 km do município de Oeiras-PI, pela BR- 230.  

É um corte de 25 metros de desnível, 200 metros de comprimento e com 

direção 20 SE (Fotomontagem 1). Representa um possível registro regressivo entre 

a Formação Longá e a Formação Poti, onde se intercalam sucessões de arenitos e 

siltitos. A figura 4.7 apresenta a coluna estratigráfica da seção Barragem Salinas. Na 

porção superior predominam as intercalações entre arenitos e siltitos com 

estratificação e laminação plano-paralela, que transicionam gradualmente para 

arenitos finos com estratificação cruzada hummocky de médio porte separados por 

intercalações pouco espessas de folhelhos.  
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Figura 4.7 – Perfil estratigráfico da seção Barragem Salinas, Nazaré do Piauí – PI. 
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Fotomontagem 1 – Afloramento Barragem Salinas, Nazaré do Piauí – PI. 
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A parte mais inferior apresenta maior proporção de arenitos finos com  

estratificação cruzada hummocky de pequeno porte intercalados com folhelhos, 

provavelmente ligados à ação de ondas de tempestade.  

Para essa seção foram identificadas as litofácies Ah,  Afh, FAp e SAp. 

 

4.3.1 – Descrição das litofácies 

4.3.1.1 - Arenito com estratificação cruzada hummocky (Ah): 

São arenitos finos a muito finos, micáceos, bem selecionados, coloração bege a 

amarelada, estrutura de hummocky  de médio porte (Figura 4.8) e marcas de sola na 

base dos estratos. As bases da estrutura são planares a côncavas, com limites 

erosivos pouco destacados. As litofácies arenosas apresentam espessuras em torno 

de 5 a 7 metros (Figura 4.9). No topo de cada camada arenosa ocorre uma fina 

camada de folhelho marrom com laminação plano-paralela, com espessura entre 20 

a 50 cm (Figuras 4.10) até 80 cm (Figura 4.11). Aparece somente na porção superior 

do afloramento Barragem Salinas. 

 

 

Figura 4.8 –Camadas espessas de arenitos da litofácies Ah na porção superior 
da Barragem Salinas, Nazaré do Piauí-PI (Foto Prof. Dr. Joel de Castro Fev./2003). 
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Figura 4.9 – Estratificação cruzada hummocky de médio porte na porção 
superior da Seção Barragem Salinas, litofácies Ah, Nazaré do Piauí-PI. 

 

 

 

 

Figura 4.10 – Detalhe do folhelho entre as camadas arenosas com hummocky 
de médio porte, litofácies Ah, Barragem Salinas, Nazaré do Piauí-PI (Foto Prof. Dr. 
Joel de Castro Fev./2003). 
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Figura 4.11 – Camadas arenosas separadas por folhelhos, 

litofácies Ah, Barragem Salinas, Nazaré do Piauí-PI. 
 

4.3.1.2 - Arenitos/folhelhos com estratificação cruzada hummocky (AFh): 

São arenitos muito finos, micáceos, bem selecionados, coloração bege claro a 

amarelado, intercalados com folhelhos (Figura 4.12), geometria plano-ondulada e 

micro estratificação cruzada hummocky (Figuras 4.13) entre nas camadas com 

truncamento de baixo ângulo. Os folhelhos têm coloração cinza claro, com 

espessuras entre 0,2 a 0,4 m e laminação plano-paralela. O truncamento de 

camadas apresenta ângulos que não ultrapassam 5  (Figura 4.14). As camadas de 

arenitos e folhelhos gradam lateralmente para descontinuidades horizontais ou 

estratificações com inclinação de no máximo 8 . As superfícies de contato são 

abruptas, planares e não erosivas (Figura 4.15). Aparece somente na porção inferior 

do afloramento Barragem Salinas.  
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Figura 4.12 – Arenitos muito finos gradando para folhelhos, em camadas com 
geometria plano-ondulada, litofácies AFh, Nazaré do Piauí-PI (Foto Prof. Dr. Joel de 
Castro Fev./2003). 

 
 
 
 
 

 
Figura 4.13 – Estrutura de micro-hummocky na litofácies AFh, Barragem 

Salinas, Nazaré do Piauí-PI. 
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Figura 4.14 –Intercalações entre arenitos finos e folhelhos com truncamento 
lateral, litofácies AFh, Barragem Salinas, Nazaré do Piauí-PI. 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.15 – Intercalações entre arenitos finos e folhelhos com geometria 
tabular litofácies AFh, Barragem Salinas, Nazaré do Piauí-PI. 
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4.3.1.3 - Folhelhos/arenitos intercalados com estratificação plano-paralela 

(FAp) : 

São camadas de folhelhos e arenitos muito finos intercalados, coloração bege 

a marrom, espessuras variando entre 0,2 a 2,0 m, com micro estratificação e 

laminação ondulada truncantes, com geometria plano-convexa, lenticular e 

pequenas sucessões de granocrescência ascendente (Figura 4.16). As camadas de 

arenitos finos ora apresentam incipiente laminação plano-ondulada, ora são maciços 

(Figura 4.17). Os folhelhos têm coloração cinza a marrom claro e têm laminação 

plano paralela bem definida (Figura 4.18). Os contatos são abruptos e não erosivos 

entre os arenitos e folhelhos (Figura 4.19). A geometria das camadas de arenito é 

tabular. Icnofósseis foram encontrados em níveis de hardground entre os folhelhos e 

arenitos muito finos. Aparece na seção Barragem Salinas e na seção Cajazeiras e 

pode ser relacionada à fase de transição entre as formações Longá e Poti.  

 

 

 

 

Figura 4.16 – Intercalações entre folhelhos, siltitos e arenitos finos, litofácies 
FAp, Barragem Salinas, Nazaré do Piauí-PI. 
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Figura 4.17 – Variação de espessura entre folhelhos, siltitos e arenitos finos, 
litofácies FAp, Barragem Salinas, Nazaré do Piauí-PI. 

 

 

Figura 4.18 – Contatos abruptos e não erosivos entre os arenitos finos maciços, 
folhelhos e siltitos, litofácies FAp,  Barragem Salinas (Foto Prof. Dr. Joel de Castro 
Fev./2003). 
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Figura 4.19 – Camadas de siltitos e arenitos com acamamento plano-ondulado, 
litofácies FAp,  Barragem Salinas, Nazaré do Piauí-PI (Foto Prof. Dr. Joel de Castro 
Fev./2003). 

 
 

4.3.1.4 - Siltitos/arenitos finos com estratificação e laminação plano-paralela 

(SAp): 

São siltitos e arenitos finos intercalados, micáceos, coloração marrom a 

amarelado e bem a moderadamente selecionados (Figura 4.20). Os siltitos têm 

espessuras variando entre 0,2 a 1,5 m e apresenta laminação e estratificação plano-

paralela bem definida. As camadas de arenitos têm espessuras entre 0,2 a 0,4 m e 

geralmente são maciças com incipiente acamamento ondulado (Figura 4.21). 

Apresenta geometria lenticular, em cunhas de continuidade lateral bem definida. Em 

direção ao topo a presença de siltitos diminui e predominam as intercalações entre 

siltitos arenosos e arenitos finos (Figura 4.22). São mais representativos na porção 

mediana da seção Barragem Salinas, e pode ser relacionada ao final da fase 

marinho-raso entre a Formação Longá e a Formação Poti. 
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Figura 4.20 – Aspecto geral das intercalações entre siltitos e arenitos da 
litofácies SAp,  Barragem Salinas, Nazaré do Piauí-PI (Foto Prof. Dr. Joel de Castro 
Fev./2003). 

 
 

 

 

Figura 4.21 – Alternância entre siltitos e arenitos finos maciços na litofácies 
SAp, Barragem Salinas, Nazaré do Piauí-PI. 
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Figura 4.22 – Variação de espessuras das intercalações entre siltitos e arenitos 
finos, litofácies SAp, Barragem Salinas, Nazaré do Piauí-PI. 

 
 

4.3.2 - Conteúdo Paleontológico 

O icnito descrito é proveniente da litofácies SAp (Figura 4.23). E é uma 

estrutura de bioturbação classificada no icnogênero Lockeia isp. (James, 1879). 

Trata-se de pequenos corpos horizontais, oblongos, arredondados ou apontando 

para ambos os lados, projetando suaves relevos convexos (Hypichnia) ou côncavos 

(Epichnia). Sua formação é relacionada a moluscos biválvios e são associados à 

icnitos de repouso ou locomoção. Pode ser registrado tanto em ambientes marinhos 

de águas rasas ou profundas, assim como em ambientes não marinhos. È 

enquadrado na icnofácies Cruziana, o que sugere ambientes litorâneos, que vão 

desde a base da linha de rebentação às condições de águas mais calmas, porém 

sujeitas à ação de tempestades.  

Os sedimentos são freqüentemente siltes e argilas bem selecionados, 

intercalados com areias e argilas limpas, depositados em um ambiente que sugere 

energia baixa a moderada, típico de ambiente marinho raso e costeiro (estuarios, 

baías, lagunas e planícies de maré). Sua distribuição estratigráfica abrange desde o 

Pré Cambriano Superior (Vendiano-Ediacarano) ao Pleistoceno.  

No Brasil são registradas ocorrências nas Bacias do Amazonas, do Paraná, do 

Jatobá e do Araripe. 
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Figura 4.23 – Vista de topo de estrutura de bioturbação do icnogênero Lockeia 
isp., encontrada na litofácies SAp, seção Barragem Salinas, Nazaré do Piauí - PI. 
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4.4 - AFLORAMENTO RIACHO JENIPAPEIRO  

O afloramento Riacho Jenipapeiro pertence a Formação Poti, e localiza-se a 

cerca de 10 km de distância do município de Francisco Ayres - PI. A Figura 4.25 

apresenta a coluna estratigráfica da seção Riacho Jenipapeiro.  

 

 

Figura 4.24 – Perfil estratigráfico da seção Riacho Jenipapeiro, Francisco Ayres-PI. 
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Fotomontagem 2 – Afloramento Riacho Jenipapeiro, Francisco Ayres – PI. 



 

50 

O afloramento tem cerca de 90 metros de extensão e altura média de 3,3 

metros, com o corte direcionado para N-S (Fotomontagem 2). A constituição 

litológica é de arenitos finos a muito finos, siltitos arenosos e siltitos. As cores 

predominantes são o cinza-arroxeado, o bege-claro, o cinza-claro e o branco. A 

geometria das camadas é sigmoidal passando lateralmente para tabular, com uma 

pequena inclinação, em torno de 2 a 3  no máximo, nas camadas com estratificação 

cruzada festonada, as inclinações são um pouco maiores, porém não ultrapassam 

8 . A variação litológica apresenta-se gradual e constante com várias sequências de 

intercalação entre os siltitos arenosos e arenitos siltosos em lâminas de 10 a 25 cm 

de espessura. Essa sucessão é relacionada a um ambiente fluvial meandrante com 

presença de barras arenosas. Para essa seção foram identificadas as litofácies  

AScr e Af. 

 

4.4.1- Descrição das litofácies 

4.4.1.1 - Arenitos/siltitos com laminação cruzada clino-ascendente ( AScr):  

São arenitos muito finos intercalados com siltitos e siltitos arenosos coloração 

cinza a branco arroxeado (Figura 4.25), com pequenos ciclos granocrescentes 

(Figura 4.26). Os arenitos têm espessuras entre 0,2 a 0,5 m, com laminação cruzada 

clino-ascendente e nódulos ferruginosos de origem diagenética (Figura 4.27). Os 

siltitos têm espessuras entre 0,2 a 0,8 m de espessura e apresentam ondulações 

cavalgantes bem definidas. As variações são cíclicas e envolvem aumento e 

diminuição desordenada de espessuras. Apresenta camadas com geometria 

sigmoidal (Figura 4.28). As orientações de corrente têm preferência para E-SE, e em 

menor proporção para NW, com marcas onduladas apresentando cristas 

assimétricas. 
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Figura 4.25 – Aspecto geral das camadas na seção Riacho Jenipapeiro, Francisco 
Ayres-PI. 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 – Laminação cruzada clino-ascendente em arenitos finos e siltitos 
na litofácies AScr, seção Riacho Jenipapeiro, Francisco Ayres-PI (Foto Prof. Dr. Joel 
de Castro Fev./2003). 
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Figura 4.27 – Intercalações entre arenitos finos nódulos 

ferruginosos e siltitos, litofácies Ascr, seção Riacho Jenipapeiro, 

Francisco Ayres-PI. 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 4.28 – Camadas de arenitos e siltitos com laminação cruzada clino-
ascendente e geometria sigmoidal, litofácies AScr, seção Riacho Jenipapeiro, 
Francisco Ayres-PI. 
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4.4.1.2 - Arenitos com estratificação cruzada festonada ( Af):  

São arenitos finos a muito finos, de coloração branca a arroxeado, 

moderadamente selecionados, com estratificação cruzada festonada e com 

marcas onduladas assimétricas e ocasionalmente laminações cruzadas internas. 

Formam sets com espessuras entre 1,5 a 2,0 m e tem continuidade lateral limitada 

(Figura 4.29).  

Nota-se uma pequena inclinação nas camadas, variando entre 4 e 8° (Figura 

4.30). Essa litofácies passa lateralmente para a litofácies Ascr, e tem relação com os 

processos de acresção lateral de barra em pontal e/ou preenchimento de canais 

meandrantes abandonados (Figura 4.31). 

 

 

 

 

 

Figura 4.29 – Camadas com estratificação cruzada festonada em corte 
transversal, litofácies Af, seção Riacho Jenipapeiro, Francisco Ayres – PI (Foto Prof. 
Dr. Joel de Castro Fev./2003). 
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Figura 4.30 – Camadas de arenito fino com estratificação cruzada festonada 
com mergulho entre 4 a 8°/NE, corte longitudinal, litofácies Af, seção Riacho 
Jenipapeiro, Francisco Ayres – PI. 

 
 

 

Figura 4.31 – Relações de contato entre as litofácies AScr (ao fundo) e Af (em 
primeiro plano), seção Riacho Jenipapeiro, Francisco Ayres – PI (Foto Prof. Dr. Joel 
de Castro Fev./2003). 
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4.5 - AFLORAMENTO CAJAZEIRAS  

O afloramento Cajazeiras é provavelmente um afloramento do topo da 

Formação Longá, situada a cerca de 5 km da cidade de Cajazeiras, no estado do 

Piauí (Fotomontagem 3). O perfil estratigráfico é mostrado na Figura 4. 32.  

 

 

 

Figura 4.32 - Perfil estratigráfico da seção Cajazeiras. 
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Fotomontagem 3 – Afloramento Cajazeiras, Cajazeiras – PI. 
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O afloramento tem cerca de 20 metros de extensão e 2,8 metros de altura, com 

o corte direcionado para 70 NW. A figura 4.32 apresenta a coluna estratigráfica da 

seção Cajazeiras. É composta de intercalações centimétricas a decimétricas de 

folhelhos, siltitos e arenitos finos com laminação e plano-paralela e ondulada. Está 

relacionada a processos de formação com baixa a moderada energia, possivelmente 

em ambientes marinhos rasos. Para essa seção foram identificadas as litofácies 

FSw, Acr e FAp. 

 

4.5.1 – Descrição das litofácies 

4.5.1.1-Folhelhos/siltitos intercalados com acamamento ondulado (FSw) :  

É caracterizado como folhelhos e siltitos com coloração cinza claro e 

esverdeado, intercalando-se em sucessões centimétricas (0,1 a 0,3 m), onde 

predominam as estruturas de laminação plano-paralela e acamamento ondulado e 

sucessões de granocrescência ascendente (Figura 4.33). As camadas são tabulares 

e não demonstram inclinação ou mergulho maior que 2 , são contínuas lateralmente 

e apresentam transição gradual para os siltitos. Icnofósseis aparecem com 

freqüência nos níveis de folhelho da base e do topo da seção (Figura 4.34). 

 

 
Figura 4.33 – Intercalações entre folhelhos e siltitos com acamamento 

ondulado, litofácies FSw, seção Cajazeiras (Foto Prof. Dr. Joel de Castro Fev./2003). 
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Figura 4.34 – Níveis de folhelhos com bioturbação, litofácies FSw, seção 
Cajazeiras, Cajazeiras-PI. 
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4.5.1.2 - Arenitos finos a muito finos com laminação cruzada clino-ascendente 

(Acr): 

São arenitos finos a muito finos, coloração rosa a avermelhado, com 

laminação cruzada clino-ascendente, espessura entre 0,3 a 0,5 m, com delgadas 

intercalações de siltitos arenosos e persistente continuidade lateral (Figura 4.35).  

O contato com os folhelhos e siltitos é abrupto e não erosivo (Figura 4.36).   

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.35 – Detalhe das intercalações entre arenito com laminação cruzada 
clino-ascendente e arenito com laminação ondulada, litofácies Acr, seção 
Cajazeiras, Cajazeiras –PI. 

 



 

60 

 

 

Figura 4.36 – Arenito fino a muito fino com “climbing ripple” 
intercalado entre níveis de folhelho e siltito, litofácies Acr, seção 
Cajazeiras, Cajazeiras – PI. (Foto Prof. Dr. Joel de Castro Fev./2003). 

 
 

 
4.5.1.3 - Folhelhos/arenitos finos com estratificação e laminação plano-paralela 

(FAp): 

A litofácies FAp é descrita como folhelhos intercalados com arenitos finos, 

coloração roxa a cinza, micáceo, com laminação ondulada e laminação plano-

paralela (Figura 4.37). Os folhelhos apresentam espessura em torno de 0,4 a 0,8 m 

e intercalam-se abruptamente com lentes de arenitos finos a muito finos com 

espessuras de 10 a 30 cm (Figura 4.38).  
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Figura 4.37 – Detalhe das intercalações entre folhelhos e arenitos finos, 
litofácies FAp, seção Cajazeiras, Cajazeiras - PI. 

 

 

 
Figura 4.38 – Detalhe das intercalações entre folhelhos e arenitos finos com 

laminação ondulada, litofácies FAp, seção Cajazeiras, Cajazeiras –PI. 
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4.5.2 - Conteúdo Paleontológico 

O icnito coletado é proveniente da litofácies FSw e FAp (Figura 4.39). É uma 

estrutura de bioturbação classificada no icnogênero Planolites isp. (Nicholson, 1873). 

Trata-se de pequenas escavações meandrantes, com orientação paralela e oblíqua 

em relação à estratificação, podendo ou não entrecruzar-se, não apresentam 

ramificações e tem dimensões centimétricas a decimétricas (5 a 15 cm). Apresentam 

forma circular ou elíptica em corte transversal e tem o preenchimento de material 

diferente da matriz. Nas seções em planta podem ser preservadas em epirrelevo 

(epichnia) e em hiporrelevo (hypchnia) (Figura 4.40).   

São caracterizados como icnitos de alimentação (Fodchnia) produzidos por 

animais vermiformes sedimentívoros. São relacionados às icnofácies Mermia e 

Cruziana, o que sugere ambientes subaquáticos e litorâneos (estuários, baías, 

planícies de maré e lagunas), abrangendo o ponto abaixo da linha de rebentação, 

em condições de águas mais calmas de energia baixa a moderada e sujeito a ações 

de tempestades. Os sedimentos costumam ser areias e siltes bem selecionados, 

intercalados com areias e argilas sem material orgânico.  

A distribuição biogeográfica vai desde o Pré-Cambriano Superior (Rifeano) ao 

Pleistoceno. No Brasil são registradas ocorrências na Bacia do Araripe, do 

Camaquã, de Campos, do Grajaú, do Jatobá, do Paraná, de São Luiz, de 

Sergipe/Alagoas e do Parnaíba (Fm. Pimenteiras). 

 

 

 

 



 

63 

 

Figura 4.39 – Vista de topo de estrutura de bioturbação do icnogênero 
Planolites isp, encontrada na litofácies FSw, seção Cajazeiras. 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.40 – Vista de topo de estrutura de bioturbação em hiporrelevo, 
icnogênero Planolites isp, encontrada na litofácies FAp, seção Cajazeiras. 
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4.6 – ASSOCIAÇÃO DE FÁCIES 

A análise faciológica em superfície individualizou 6 litofácies, que podem se 

repetir em mais de uma associação ou conjunto de fácies, já que os processos 

geradores nem sempre são exclusivos de um único ambiente sedimentar.  

As litofácies são em grande parte de natureza siliciclástica, conforme consta na 

descrição petrográfica. Foram definidas duas associações faciológicas que estão 

apresentadas na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.3 – Associações faciológicas encontradas na região de Nazaré e 
Floriano, Estado do Piauí. 

 

Fácies Ocorrência 
Associação 
faciológica 

Sub-sistemas 
Sistema 

deposicional 

AFh, Ah, 
FSw 

Salinas e  
Cajazeiras  

AT 
 

Plataforma 

Marinho raso 
com 

influência de 
tempestades 

SAp, FAp Salinas 

AScr, Af 
 

Jenipapeiro 
 

AFD 
 

Canal = Crevasse 
Fluvial 

meandrante 

 

4.6.1 - Associação de fácies gerada por tempestades (AT) 

A associação AT é composta pelas litofácies AFh, Ah, ACr, FAp, FAw e SAp, 

identificadas nas seções Barragem Salinas e Cajazeiras. 

Os sedimentos são caracterizados por arenitos muito finos a finos e siltitos, e 

por siltitos arenosos e folhelhos em menor proporção. Predominam as 

estratificações e laminações cruzadas hummocky e estratificações plano-paralelas. 

Os siltitos e arenitos intercalam-se em intervalos de 0,2 a 1,8 m, 

ocasionalmente com lâminas delgadas de arenitos finos. Os arenitos aparecem com 

maior freqüência na base das seções, enquanto que intercalações com siltitos de 

laminação cruzada formam ciclos granodecrescentes com espessamento 

ascendente das camadas de siltito.  A sucessão deposicional é relacionada aos 

processos de fluxos oscilatórios.  
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A predominância de siltitos intercalados por lâminas e camadas de arenitos 

finos é relacionada a processos de suspensão, com continuidade lateral, e 

processos de suspensão com ocasionais fluxos de tração. Estão associados a 

variação turbulenta em zona marinha pouco profunda, onde podem ocorrer fluxos 

aquosos rápidos, provocados por tempestades e descargas inconstantes de 

sedimentos durante a fase regressiva do Grupo Canindé.  

 

4.6.2 - Associação de fácies gerada por processos fluviais (AFD) 

A associação AFD ocorre nas proximidades de Francisco Ayres e Floriano - PI, 

na seção de Riacho Jenipapeiro. É composta pela litofácies AScr e Af, que 

representa a fase de domínio fluvial na Formação Poti, durante a evolução da bacia 

no Carbonífero. As principais feições são as laminações cruzadas clino-

ascendentes, observadas em arenitos muito finos e siltitos arenosos, bem 

selecionados, com pequenos nódulos de ferro de origem diagenética (5 a 7 cm de 

diâmetro), formando sets de 1,0 a 1,5 m de espessura. As estratificações cruzadas 

festonadas estão presentes em arenitos finos, em sets com espessuras entre 1,3 a 

2,0 m e camadas com inclinação entre 5 a 8º.  Estão relacionadas à zona de canais 

meandrantes com processos de desaceleração de fluxos e acresção lateral de 

barras de canais. 
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4.7 - MODELO DEPOSICIONAL  

A base da Formação Poti e o topo da Formação Longá compõem uma mesma 

sucessão deposicional de plataforma marinha rasa – fluvio-deltaica. As litofácies 

mais proximais pertencem a Formação Poti e as mais distais a Formação Longá. A 

dominância de sistemas marinhos ou transicionais é resultado da interação entre 

fenômenos eustáticos, tectônicos e de suprimento sedimentar. Segundo Góes 

(1995) a transgressão marinha máxima do topo da Formação Longá propiciou um 

aumento de espaço deposicional, configurando uma paisagem de plataformas 

marinhas distais. O abaixamento do nível do mar provocou a coexistência entre 

sistemas marinhos durante a passagem Longá-Poti, formando uma sucessão 

progradante composta por pelitos de offshore com tempestitos individualizados e 

arenitos de shoreface com tempestitos amalgamados. 

O ciclo de regressão marinha forçada durante o período Carbonífero é 

representado pela transição gradual dos sedimentos da Fm. Longá para a Fm. Poti, 

segundo Mabesoone (1977). 

As litofácies identificadas são relacionadas a uma sucessão deposicional 

progradante, em um sistema marinho de águas rasas em transição para um sistema 

flúvio-deltaico que corresponde a sistemas regressivos ou de costa progradante com 

domínio das deposições deltaicas onde existiram momentos de rápido afogamento 

da drenagem. O modelo deposicional proposto para esse período é apresentado na 

Figura 4.41. 

Nesse modelo destacam-se 2 sistemas: 

 o marinho raso  (Ah, AFh, Acr, FAp, FAw e SAp) 

 a planície fluvio-deltaica (AScr e Af). 

  

Segundo Mabessone (1977) a transição Devoniano - Carbonífero (Formação 

Longá-Formação Poti) representa uma fase talassocrática durante a evolução da 

Sinéclise do Parnaíba no Paleozóico, e equivale ao final da seqüência Gama onde 

ocorreu a transição da fase submergente para a oscilatória, durante a deposição da 

Formação Longá. Essa seqüência clástica marinha (talassocrática) é seguida por 

uma fase predominantemente clástica (geocrática), onde se desenvolveu o sistema 

flúvio-deltaico da Formação Poti dando início ao recuo marinho na Bacia do 

Parnaíba. 

O modelo de sedimentação da Formação Poti passou a ser flúvio-deltaico a 



 

67 

medida que os grandes mares epicontinentais recuavam.  Durante essa fase do 

Carbonífero o suprimento sedimentar constante propiciou a regressão marinha e 

limitou as condições marinhas a porção norte e noroeste da Bacia do Parnaíba. A 

sedimentação, a partir da porção média da Fm. Poti está relacionada a um modelo 

fluvial com canais meandrantes de barras arenosas e sob processos de acresção 

lateral. 

A Figura 4.42 demonstra um esquema para o canal meandrante existente 

durante a fase fluvial da Formação Poti. 
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Figura 4.41 – Modelo de sistema deposicional proposto para a fase de 
transição entre as formações Longá e Poti, na Bacia do Parnaíba (adaptado de 
Leveel, 1980 apud Reading, 1996). 
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Figura 4.42 – Modelo de canal meandrante proposto para a fase flúvio-deltaica 
da Fm. Poti, na Bacia do Parnaíba (Adaptado de Watson, 1981 apud Reading, 
1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES 

 

O trabalho realizado enfocou a análise faciológica das rochas siliclásticas da 

seqüência de transição entre o Devoniano Superior e o Carbonífero Inferior, na 

passagem da Formação Longá para a Formação Poti. 

Os dados foram obtidos pela identificação e caracterização de 3 seções em 

superfície localizadas nos arredores dos municípios de Floriano e Nazaré do Piauí-

PI. 

Identificaram-se 8 litofácies e 2 associações de fácies. Os litotipos identificados 

incluem arenitos médios a muito finos, siltitos arenosos, siltitos e folhelhos, 

geralmente de composição sub-arcoseana e/ou pelítica. 

Tais litofácies pertencem a uma sucessão deposicional regressiva, que está 

representada pelas rochas do topo da Formação Longá e a base da Formação Poti. 

Os depósitos da base da Formação Poti e do topo da Formação Longá são 

produtos de processos tempestíticos com influência deltaica subordinada. Estes 

depósitos integram um sistema transicional de mar raso com ação de processos de 

desaceleração de fluxos oscilatórios, proveniente do continente. Esse registro 

sedimentar apresenta perturbações por ocorrência de tempestades que geraram 

depósitos espessos e amalgamados e predominância de litotipo arenoso em 

ambiente de shoreface, enquanto que na passagem para a base da Formação Poti a 

influência de tempestades diminuiu, predominando a influência da frente deltaica e 

dos litotipos siltico-arenosos.  

As litofácies descritas foram: arenito fino com estratificação cruzada festonada 

(Af), arenito muito fino com estratificação cruzada “hummocky” (Ah), arenito fino e 

folhelho com estratificação cruzada “hummocky” (AFh), arenito com estratificação 

ondulada (Acr), arenito e siltito arenoso com laminação cruzada clino-ascendente 

(AScr), folhelho intercalado com arenito fino com estratificação plano paralela (FAp), 

folhelho intercalado com siltito com acamamento ondulado “wavy” (FSw) e siltito 

intercalado com arenito fino com estratificação plano paralela (SAp).  

As litofácies foram agrupadas em 2 associações faciológicas: 

A associação de fácies geradas por influência de tempestades (AT) é 

representada pelas litofácies Ah, AFh, Acr, FAp, FAw e SAp, que desenvolveram-se 

em um sistema de mar raso. Esta associação foi gerada por processos de 

desaceleração de fluxo e a ação inconstante de tempestades na plataforma marinha 
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(shoreface superior) que originaram depósitos espessos e amalgamados de arenitos 

e folhelhos com estratificação cruzada hummocky, estratificação plano paralela, 

marcas onduladas e truncamento de baixo ângulo. 

A associação de fácies gerada por processo fluvial (AFD) é representado pelas 

litofácies Af e AScr, que desenvolveram-se em um sistema fluvial com canais 

meandrantes. Os processos geradores estão possivelmente ligados à ação de 

correntes de “crevasse” a partir de canais e de preenchimento de pequenas 

depressões. Os processos de acresção lateral de barras em canais geraram 

depósitos de arenitos e siltitos arenosos com estratificação cruzada festonada e 

laminação cruzada tipo clino-ascendente. 

Também se conclui que o topo da Formação Longá está na passagem entre o 

Devoniano Superior (Fameniano) e o Carbonífero Inferior (Tournaisiano), e seus 

sedimentos foram depositados em fase marinha transicional com constantes 

oscilações do nível eustático. A base da Formação Poti pertence ao Carbonífero 

Inferior (Viseano), em que os sedimentos foram depositados durante uma fase de 

regressão marinha, sob influência flúvio-deltaica. Tal sedimentação úmida se 

antepõe ao sistema continental-árido/desértico que passou a predominar durante o 

Carbonífero Superior. 
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