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O Programa Geologia do Brasil (PGB), desenvolvido pelo Serviço Geológico do 
Brasil - CPRM, é responsável pela retomada em larga escala dos levantamentos 
geológicos básicos do país. Este programa tem por objetivo a ampliação acelerada 
do conhecimento geológico do território brasileiro, fornecendo subsídios para mais 
investimentos em pesquisa mineral e para a criação de novos empreendimentos 
mineiros, com a consequente geração de oportunidades de emprego e renda. 
Além disso, os dados obtidos no âmbito desse programa também são aplicados em 
projetos de águas subterrâneas, gestão territorial e em outras atividades de interesse 
social. Destaca-se, entre as ações mais importantes e inovadoras desse programa, a 
estratégia de implementação de parcerias com grupos de pesquisa de universidades 
públicas brasileiras, em trabalhos de cartografia geológica básica na escala 1:100.000. 
Trata-se de uma experiência que, embora de rotina em outros países, foi de caráter 
pioneiro no Brasil, representando uma importante quebra de paradigmas para as 
instituições envolvidas. Essa parceria representa assim, uma nova modalidade de 
interação com outros setores de geração de conhecimento geológico, à medida que 
abre espaço para a atuação de professores, em geral líderes de grupos de pesquisa, 
os quais respondem diretamente pela qualidade do trabalho e possibilitam a inserção 
de outros membros do universo acadêmico.
Esses grupos incluem também diversos pesquisadores associados, bolsistas de 
doutorado e mestrado, recém-doutores, bolsistas de graduação, estudantes em 
programas de iniciação científica, dentre outros. A sinergia entre a interação de  
parcela considerável do universo acadêmico com a excelência em cartografia geológica 
praticada pelo Serviço Geológico do Brasil resulta em enriquecedor processo de 
produção de conhecimento geológico, que beneficia não apenas a academia e a 
CPRM, mas também a comunidade geocientífica e à industria mineral.
Os resultados obtidos mostram um importante avanço, tanto na cartografia geológica 
quanto no estudo da potencialidade mineral e do conhecimento territorial em 
amplas áreas do território. O refinamento da cartografia, na escala adotada, fornece 
aos potenciais usuários, uma ferramenta básica, indispensável aos futuros trabalhos 
de exploração mineral ou àqueles relacionados à gestão ambiental e à avaliação de 
potencialidades hídricas, dentre outras aplicações.
Além disso, o projeto foi totalmente desenvolvido em ambiente SIG e vinculado ao 
Banco de Dados Geológicos da CPRM (GEOBANK), incorporando o que existe de mais 
atualizado em técnicas de geoprocessamento aplicada à cartografia geológica básica.
Este volume contém a Nota Explicativa da Folha Jandaíra (SB.24-X-D-III) na escala 
1:100.000 em ambiente SIG, executado pela UFRN, através do Contrato CPRM-UFRN 
No.059/PR/08.
Esse conjunto também está disponível no Portal da CPRM na Internet, no endereço 
www.cprm.gov.br.
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RESUMO

IX

Este relatório se refere a atualização dos estudos de levantamentos geológicos e de recursos 
minerais, no âmbito do Programa de Geologia do Brasil, por meio de técnicas de cartografia 
geológica e desenvolvimento de sistemas de informações geográficas (SIG), com área alvo 
correspondendo a Folha Jandaíra (SB.24-X-D-III). Esta folha está inserida no Projeto Mapeamento 
Geológico e Levantamento de Recursos Minerais das folhas Mossoró, Jandaíra, Touros, Natal 
Pau dos Ferros e Apodi, em desenvolvimento através de convênio celebrado entre o Ministério 
das Minas e Energia, representado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, representada pela Fundação de Pesquisa do Rio Grande do 
Norte (FUNPEC). Esta fase corresponde a integração dos dados de mapeamento geológico 
e análises laboratoriais realizados na Folha Jandaíra. Do ponto de vista geológico, a área se 
caracteriza pela ocorrência de registros vulcanossedimentares reunidos sob a denominação de 
“Bacia Potiguar”, uma bacia marginal instalada no Cretáceo e cujo desenvolvimento se prolonga 
até o Recente, incluindo seu embasamento “Domínio Rio Piranhas-Seridó” e Coberturas 
Sedimentares. Foram identificadas 30 unidades litoestratigráficas do Paleoproteozoico ao 
Neógeno, a seguir relacionadas: Complexo Caicó (PP2cai), Suíte Poço da Cruz (PP3γpc), Suíte 
Intrusiva Dona Inês (NP3γ3di), Formação Açu (K12a) e Arenitos termalmente afetados (K12ah), 
Formação Jandaíra (K2j) além de fácies Bioesparito (K2jbe), Biomicrito (K2jbm), Biopelesparito 
(K2jbpe), Biopelmicrito (K2jbpm), Dismicrito  (K2jdm), Doloesparito (K2jdle), Dolomicrito 
(K2jdm), Intraesparito (K2jie), Micrito (K2jm), Microesparito (K2jme) e Calcários termalmente 
afetados (K2jh), Grupo Barreiras (ENb), Formação Tibau (E3N1t), Magmatismo Macau 
(E3βm), Depósitos aluvionares antigos (N3a), Depósitos litorâneos antigos (N3li), Depósitos 
flúvio-marinhos (N34fm), Depósitos flúvio-lacustrinos (N34flc), Depósitos aluvionares (N4a), 
Depósitos eólicos litorâneos vegetados (N4elv), Depósitos eólicos litorâneos não vegetados 
(N4eln), Depósitos litorâneos de praia (N4lp), Depósitos de mangue (N4m) e Recifes arenosos 
(N4ra). Os recursos minerais identificados incluem areia, cascalho, calcário, calcário dolomítico, 
gipsita e quartzo, tendo sido cadastradas 41 ocorrências minerais.
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ABSTRACT

The purpose of this report is update geological surveys and mineral resources studies developed 
under the Brazilian Geology Programme. Geological mapping tecniquesand development of 
geographic information systems (GIS) were used for the Jandaíra area (SB.24-XD-III). This area is 
inserted into the Geological Mapping and Mineral Resources Survey Project of the areas Mossoró, 
Jandaíra, Touros, Natal, Pau dos Ferros e Apodi, which are encompassed through an agreement 
signed between the Ministry of Mines and Energy, represented by the Geological Survey of Brazil 
(CPRM ) and the Federal University of Rio Grande do Norte, represented by the Rio Grande do 
Norte Research Foundation (FUNPEC). This phase corresponds to the integration of data from 
geological mapping and laboratory analysis performed in Jandaíra area. From the geological 
point of view, the area is characterized by the occurrence of vulcan-sedimentary records inserted 
into the "Potiguar Basin", a marginal basin installed in the Cretaceous and whose development 
extends until the Recent, including its basement "Rio Piranhas-Seridó Domain" and Sedimentary 
Cover thirty lithostratigraphic units were identified, from Paleoproteozoic Neogene, as follow: 
Caicó Complex (PP2cai), Poço da Cruz Suite (PP3γpc) Dona Ines Intrusive Suite (NP3γ3di), Açu 
Formation (K12a) and thermally affected sandstones (K12ah), Jandaíra Formation (K2j) and 
related facies - Boesparite (K2jbe) Biomicrite (K2jbm) Biopelesparite (K2jbpe) Biopelmicrite 
(K2jbpm) Dismicrite (K2jdm) Doloesparite (K2jdle) Dolomicrite (K2jdm) Intraesparite (K2jie) 
Micrite (K2jm) Microesparite (K2jme) and thermally affected limestones (K2jh),  Barreiras Group 
(ENb), Tibau Formation (E3N1t), Macau Magmatism (E3βm), old alluvial Deposits (N3a), ancient 
coastal deposits (N3li), marine-fluvial deposits (N34fm), fluvial-lacustrine deposits (N34flc), 
alluvial deposits (N4a), vegetated coastal Aeolian deposits (N4elv), non-vegetated coastal Aeolian 
deposits (N4eln), coastal beach deposits (N4lp), mangrove deposits (N4m) and sandy reef (N4ra). 
Fortyone mineral occurrences were registered on Jandaira area. The identified mineral resources 
include sand, gravel, limestone, dolomitic limestone, gypsum and quartz.
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O presente relatório se refere a consolidação 
da fase principal do projeto Mapeamento Geológi-
co e Levantamento de Recursos Minerais das Folhas 
Mossoró, Jandaíra, Touros, Natal Pau dos Ferros e 
Apodi, executado por um convênio entre o Ministé-
rio das Minas e Energia (através do Serviço Geológi-
co do Brasil - CPRM) e a Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (executado através da Fundação de 
Pesquisa e Cultura do Rio Grande do Norte -FUNPEC).

Este relatório corresponde a integração dos 
dados de mapeamento geológico e análises labo-
ratoriais realizados na Folha Jandaíra (SB24-X-D-III). 
Esta folha localiza-se na porção setentional do Esta-
do do Rio Grande do Norte, entre os paralelos 05º 

00’ – 5º 30’ de latitude sul e os meridianos 36º 00’ 
– 36º 30’ de longitude oeste (Figura 1.1).

Um esboço do mapa relativo à Folha Jandaíra 
pode ser visto na Figura 1.2. Destaca-se a presença 
dos Depósitos aluvionares antigos e Grupo Barreiras, 
que juntos perfazem quase 70% da folha, seguidos 
da Formação Jandaíra. As demais unidades ocorrem 
em percentagens diminutas e as relações cronoestra-
tigráficas são apresentadas na Figura 1.3. Nos itens 
seguintes é apresentada uma revisão bibliográfica 
sucinta acerca da Bacia Potiguar, seguido das unida-
des litoestratigráficas e recursos minerais presentes 
na Folha Jandaíra.

1 — INTRODUÇÃO1 — INTRODUÇÃO

Figura 1.1 - Localização da Folha Jandaíra (Rio Grande do Norte) no encarte tectônico da região 
(compilado de Medeiros, 2011)
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Figura 1.2 - Base cartográfica com esboço do mapa geológico da Folha Jandaíra
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Figura 1.3 - Quadro de unidades litoestratigráficas da Folha Jandaíra
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2 — BacIa POTIgUaR

A Bacia Potiguar localiza-se no extremo leste 
da Margem Equatorial Brasileira, compreendendo um 
segmento emerso e outro submerso. Distribui-se em 
sua maior parte no Estado do Rio Grande do Norte e, 
parcialmente, no Estado do Ceará. Geologicamente 
é limitada a sul e oeste pelo embasamento cristalino, 
estendendo-se a bacia marinha para norte até a isó-
bata de 2.000 m. O Alto de Fortaleza define seu limite 
oeste com a Bacia do Ceará, enquanto que o Alto 
de Touros define seu limite leste (Souza, 1982). A ba-
cia abrange uma área de aproximadamente 48.000 km2, 
sendo que 21.500 km2 (45%) encontram-se emersos e 
26.500 km2 (55%) submersos.

A Bacia Potiguar tem como substrato o em-
basamento cristalino da Província Borborema. Esta 
província é composta por faixas de metasupracrus-
tais de idade proterozoica, arranjadas sobre um em-
basamento gnáissico-migmatítico de idade arqueana 
a paleoproterozoica, marcada pela atuação do ciclo 
orogênico Brasiliano (ca. 600+100 Ma) como último 
evento importante na geração de rochas e novas es-
truturas como as extensas zonas de cisalhamento 
(Jardim de Sá, 1994). Este embasamento ocorre a sul 
e oeste da Bacia Potiguar (Figura 2.1). 

2.1 - aRcaBOUÇO ESTRaTIgRÁFIcO

A Bacia Potiguar encontra-se estratigrafica-
mente distribuída em três grupos: Areia Branca, Apo-
di e Agulha (Araripe e Feijó, 1994). 

O Grupo Areia Branca corresponde à base es-
tratigráfica da Bacia Potiguar e seus sedimentos fo-
ram depositados a partir do Neocomiano. Este grupo 
é constituído pelas formações Pendência, Pescada, 
Alagamar e Rio Ceará-Mirim. As duas primeiras for-
mações foram depositadas na fase Rifte I e II (Pessoa 
Neto et al. 2007), constituídas essencialmente por 
sedimentos siliciclásticos continentais. Os sedimen-
tos da Formação Alagamar foram depositados em 
ambiente deposicional transicional de idade Neo-
aptiana, constituída por sedimentos siliciclásticos e 
carbonáticos. A Formação Rio Ceará-Mirim encontra-
-se na borda da bacia na forma de diques diabásicos 
toleíticos, de idades entre o Valangiano ao Aptiano.

O Grupo Apodi, composto por sedimentos de-
positados entre o Albiano e o Campaniano, contém as 
formações Açu, Ponta do Mel, Quebradas e Jandaíra. 
Os sedimentos pertencentes a este grupo foram depo-

Figura 2.1 - Mapa geológico simplificado da Bacia Potiguar (Farias, 1997 modificado por Santos, 2011a) com a localiza-
ção da Folha Jandaíra
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sitados durante o período flúvio-marinho transgressivo, 
correspondente à primeira fase do último evento depo-
sicional denominado por Pessoa Neto et al. (2007). 

O Grupo Agulha, estratigraficamente inseri-
do no topo da bacia, é composto pelas formações 
Ubarana, Guamaré, Macau, Tibau e Barreiras e foi 
depositado na fase regressiva do último evento de-
posicional atuante. As formações Tibau, Guamaré e 
Ubarana foram depositadas, quase que simultane-
amente, em ambientes deposicionais que variaram 
respectivamente entre costeiro/transicional, plata-
forma rasa e águas profundas, enquanto que a For-
mação Macau corresponde a um derrame vulcânico, 
atingindo tanto o ambiente continental quanto os 
de águas profundas. Ao final do Oligoceno e início 
do Mioceno, foi iniciada a deposição do Grupo Bar-
reiras, composto por sedimentos de origem fluvial. 
Essa unidade possui grande extensão no continente, 
chegando a margear quase completamente o lito-
ral oriental do Estado do Rio Grande do Norte, bem 
como grande parte da costa brasileira, aflorando, ge-
ralmente, em falésias.

A carta estratigráfica apresentada na Figura 
2.2 representa a última revisão estratigráfica da Ba-
cia Potiguar realizada por Pessoa Neto et al. (2007). 
Estes autores, em função de novos da dos, propuse-
ram três novas unidades litoestratigráficas (1-Membro 
Lagoa do Queimado da Formação Pendência; 2-Mem-
bro Canto do Amaro da Formação Alagamar e 3-Mem-
bro Cristóvão da Formação Pescada) e redefiniram uma 
quarta (Membro Porto do Mangue da Formação 
Quebradas) da revisão estratigráfica realiza da por 
Araripe e Feijó (1994). 

O registro estratigráfico inclui três supersequên-
cias: uma Supersequência Rifte, depositada no Cretá-
ceo Inferior; uma Supersequência Pós-rifte, deposita-
da durante o Andar Alagoas; e uma Supersequência 
Drifte, depositada entre o Albiano e o Recente (Pes-
soa Neto et al., 2007).

A Supersequência Rifte é representada pelos 
depósitos flúvio-deltaicos e lacustres das for mações 
Pendência e Pescada (Berriasiano/EoAptiano). A 
Supersequência Pós-rifte é caracteri zada pela de-
posição de uma Sequência flúvio-deltáica, com os 
primeiros registros de ingressão marinha (Formação 
Alagamar). A Supersequência Drifte é caracteriza-
da por uma sequência flúvio-marinha transgressiva 
(formações Açu, Ponta do Mel, Quebradas, Jandaíra 
e Ubarana), recoberta por uma sequência clástica e 
carbonática regressiva (formações Ubarana, Tibau e 
Guamaré). De acordo com Pessoa Neto et al. (2007), 
rochas vulcânicas associadas ao magmatismo Macau 
foram posicionadas na bacia como soleiras e/ou der-
rames entre o Eoceno e o Oligoceno.

2.2 - aRcaBOUÇO ESTRUTURal

A Figura 2.3 apresenta os principais lineamen-
tos rúpteis que controlam e/ou afetam a Bacia Poti-
guar, os quais apresentam direções predominantes 
NE-SW e SE-NW.  O arcabouço estrutural em rifte da 
Bacia Potiguar caracterizada na calha central emersa 
por grabens assimétricos com orientação predomi-
nante de NE (grabens de Umbuzeiro, Guamaré e Boa 
Vista) e NW (graben de Apodi), limitados por altos in-
ternos do embasamento os quais apresentam trend 
geral NE (altos de Quixaba, Serra do Carmo e Macau) 
e são controlados por falhas lístricas normais (falhas 
de Carnaubais e Apodi). Estas falhas representam 
as reativações das zonas de cisalhamento dúcteis 
brasilianas do embasamento cristalino. Na porção 
submersa, os grabens apresentam orientação para-
lela à linha de costa atual, controlados por falhas de 
direção geral WNW (falhas de Ubarana e Pescada), 
formando plataformas marginais rasas que bordejam 
o gráben central em ambos os lados onde estão au-
sentes os litotipos eocretáceos.

2.3 ORIgEM E EvOlUÇÃO TEcTONO-
SEDIMENTaR

A Bacia Potiguar teve sua formação do início 
do Neocomiano e é correlata à evolução de esforços 
distensionais responsáveis pela separação do grande 
continente Gondwana, durante o Neojurássico, pro-
movendo o afastamento das placas sulamericana e 
africana. Como consequências, formaram-se os con-
tinentes africano e sul-americano, bem como todas 
as bacias sedimentares de margem passiva, tanto no 
Brasil quanto na África (Bizzi et al., 2003). 

O preenchimento sedimentar desta bacia está 
intimamente relacionado com as diferen tes fases de 
sua evolução tectônica: duas fases de rifteamento 
(Rifte I e Rifte II), cujo registro estratigrá fico é corres-
pondente ao conjunto de sequências continentais 
que compõem a Supersequência Rifte; uma fase aqui 
denominada pós-Rifte, que corresponde a superse-
quência do mesmo nome, e a fase Termal constituída 
pelos conjuntos de sequências marinhas transgressivas 
e regressivas, que compõem a Super sequência Drifte 
(Pessoa Neto et al., 2007).

O primeiro estágio de rifteamento que vai do 
Neobarremiano até o Eo-barremiano, é marcado por 
um regime tectônico de estiramento crustal, com al-
tas taxas de subsidência mecânica do embasamen-
to. O desenvolvimento de falhas nesta fase, em sua 
maioria com cinemática normal / extensional, defi-
niu meio-grabens assimétricos e altos internos de 
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Figura 2.2 - Carta Estratigráfica da Bacia Potiguar (Pessoa Neto et al., 2007)
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direção geral NE-SW. Estes grabens foram preenchi-
dos por depósitos lacustrinos, flúvio-deltáicos e fan-
deltáicos que constituem a Formação Pendência. A 
ocorrência de sedimentos desta fase na porção sub-
mersa da bacia está restrita ao prolongamento do 
rifte emerso na direção NE, sendo pouco amostrada 
por poços devido à sua grande profundidade (Pessoa 
Neto et al., 2007).

A fase Rifte II (Neobarremiano/Eo-Aptiano) é 
caracterizada pela implantação de um regime trans-
corrente/transformante ao longo da futura margem 
equatorial, causando uma mudança na cinemática 
do rifte. Nesta bacia, este evento provocou um des-
locamento do eixo de rifteamento para a sua porção 
submersa, ao mesmo tempo causou levantamento e 
erosão na porção emersa, formando uma ombreira. 
O registro sedimentar nesta fase é restrito à porção 
submersa, onde foram depositados os sedimentos 
da parte mais superior da Formação Pendência e as 
cunhas clásticas que representam a Formação Pesca-
da (Pessoa Neto et al., 2007). 

A fase Pós-Rifte (Aptiano-Albiano) é marcada 
pela passagem gradativa de sistemas deposicionais 
continentais para marinhos, sendo comprovada pela 
análise de dados geoquímicos e bioestratigráficos 
(Soares et al., 2003). O regime tectônico é marcado 
pela subsidência térmica que sucede ao evento de 
afinamento litosférico e crustal (fase Rifte). Os sedi-
mentos depositados nesta fase são dominados por 
sistemas deposicionais flúvio-lacustres, constituída 
por sedimentos transicionais da Formação Alagamar. 
O evento de máxima transgressão ocorre sobreposto 
a folhelhos pretos e calcilutitos ostracoidais, ampla-
mente distribuídos na bacia, que foram interpreta-
das como o primeiro registro de ingressão marinha e 
depositadas em ambiente lagunar restrito (sabkha), 
durante período de clima árido (Pessoa Neto et al., 

2007). Dados geoquímicos e bioestratigráficos (pre-
sença de dinoflagelados) sugerem que a primeira in-
cursão marinha na bacia tenha ocorrido nesta idade 
(Soares et al., 2003). 

O terceiro estágio evolutivo corresponde à 
fase terminal ou drifte, que iniciou no Albiano, e 
foi marcada por uma ampla sedimentação mari-
nha. Os sedimentos depositados foram divididos 
em duas sequências, denominadas transgressiva e 
regressiva (Figura 2.4).

A sequência marinha transgressiva de idade 
Eo-albiana-Eo-campaniana compreende depósitos 
fluviais a marinhos, representados pelos sedimentos 
siliciclástico das formações Açu (porção proximal) e 
Quebradas (distal), além de depósitos carbonáticos 
marinhos rasos (Formação Ponta do Mel). O máximo 
transgressivo se deu entre o Cenomaniano e o Tu-
roniano, marcado pela deposição de uma seção de 
folhelhos contínuos na porção submersa e pelo afo-
gamento dos sistemas fluviais e estuarinos na porção 
emersa. É implantada uma plataforma/rampa carbo-
nática dominada por maré (Formação Jandaíra), com 
sedimentos mais novos de idade eo-campaniana.

A segunda sequência deposicional consti-
tui uma unidade regressiva ou progradacional, que 
ocorreu entre o Neocampaniano e o Holoceno e foi 
marcada por sistemas deposicionais costeiros-pla-
taforma-talude-bacia (Pessoa Neto, 2003), atuantes 
logo após um forte evento erosivo no Neocampa-
niano. Seus sistemas deposicionais estão preserva-
dos quase exclusivamente na porção submersa, em 
especial aqueles depositados do Cretáceo Superior 
ao Paleógeno. Os únicos registros aflorantes dessas 
sequências na porção emersa ocorrem sob a forma 
de leques costeiros proximais de idade miocênica 
(Pessoa Neto et al., 2007). As sequências regressivas 
representam o registro estratigráfico na bacia entre 

Figura 2.3 - Mapa do arcabouço estrutural da Bacia Potiguar (modificado de Bertani et al. 1990)
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o Neocampaniano e os dias atuais, compreendendo 
rochas do Grupo Barreiras e formações Tibau, Gua-
maré e Ubarana. 

Três eventos magmáticos principais são iden-
tificados na Bacia Potiguar: Rio Ceará-Mirim, Cuó e 
Macau. O evento conhecido como Rio Ceará-Mirim 
ocorre na forma de diques de diabásios com orienta-
ção essencialmente E-W no embasamento adjacente 
à borda sul da bacia, estando relacionado à gênese 
do rifte. O evento magmático conhecido como Serra 
do Cuó ocorre como derrames de basalto com ten-
dência alcalina. O terceiro evento, conhecido como 
magmatismo Macau, ocorre intercalado a sedimen-
tos da sequência regressiva e no embasamento adja-
cente à bacia, sendo datados pulsos no Eoceno/Oli-
goceno onde seu constituinte principal são basaltos 
(Souza et al., 2004). 

Rochas vulcânicas relacionadas ao magmatis-
mo Macau afloram entre a localidade Serra de São 
Pedro (PE) e o litoral de Macau (RN), destacando-se 
corpos na região a leste de Pedro Avelino e a sul de 
Jandaíra (Figura 2.1). A partir dos trabalhos de Sial 
(1976) e Almeida et al. (1988), estes corpos passaram 
a ser referidos como alinhamento Macau - Queima-
das (PB), refletindo sua disposição aproximadamente 
N-S ao longo de 350 km e distribuição E-W de cer-
ca de 60 km. Tais rochas também são coletivamente 
denominadas de Formação Macau (Mayer, 1974, in 
Souza, 1982). Dados geocronológicos K-Ar em rocha 
total disponíveis indicam idades variando de 44,6 a 
29 Ma (Fodor e McKee, 1986; Mizusaki et al., 2002). 
Por outro lado, datações pelo método 40Ar-39Ar mos-
tram idades  no intervalo entre 70 e 6 Ma (Souza et 
al., 2004). Recentemente, Souza et al. (2007b) suge-
riram aplicar o termo Formação Macau apenas aos 
derrames aflorantes na região homônima, com sua 
composição química claramente distinta (são basal-
tos toleíticos) e idade bem definida (cerca de 25 Ma) 
em relação aos demais basaltos, que são alcalinos e 
mostram idades variadas (70-6 Ma). Deste modo, op-
tou-se para este capítulo usar a denominação Mag-
matismo Cenozóico para as rochas em tela.

Em termos de evolução tectônica, alguns au-
tores sugerem que o magmatismo Cenozóico resul-
tou da passagem da placa Sul-americana sobre os 
hotspots Santa Helena (Chang et al., 1992) e Fernan-
do de Noronha (Fodor et al., 1998). Por outro lado, 
Sial (1976) sugeriu apenas o reajuste térmico interno 
durante o movimento da placa para oeste ou alívio 
de pressão de zonas arqueadas formadas no início da 
quebra do supercontinente Gondwana no Cretáceo. 
De maneira ligeiremante semelhante, Almeida et al. 
(1988) interpretaram a existência de uma crista tér-
mica sob a crosta continental no NE do Brasil. Recen-
temente, Knesel et al. (2011) sugeriram que o mag-
matismo em foco se originou por efeitos de células 
de convecção de pequeno porte em borda passiva 
de placa, provavelmente herdadas da fragmentação 
cretácea, descartando uma eventual pluma Fernan-
do de Noronha (Fodor et al., 1998).

Na Bacia Potiguar, as falhas que teriam sido 
geradas ou reativadas nos regimes tectônicos insta-
lados no Cenozoico mostram características sistemá-
ticas de truncamento e movimentação transcorrente 
dominantes, e exerceriam controle sobre a sedi-
mentação dos depósitos sedimentares paleogenos e 
neogenos, e sobre o padrão de drenagens (Bezerra, 
1998). Após a completa separação entre as placas 
Sul-americana e Africana no Cenozoico, na placa Sul-
-americana ocorreram eventos tectônicos de menor 
magnitude marcados, sobretudo, pela reativação de 
importantes falhamentos como os sistemas conjuga-
dos das falhas de Afonso Bezerra e Carnaubais, que 
compartimentam o litoral setentrional do Rio Grande 
do Norte entre as localidades de Ponta do Mel (mu-
nicípio de Areia Branca) e Ponta dos Três Irmãos (mu-
nicípio de São Bento do Norte), como sugerido por 
Fonseca (1996).

A partir do Oligoceno/Mioceno, a deposição 
sedimentar clástica continental do Grupo Barreiras 
e Formação Serra do Martins esteve relacionada ao 
desenvolvimento da Cadeia Andina e aos esforços 
tensionais globais EW, que provocam o soerguimen-
to da Província Borborema e condicionaram modifi-
cações climáticas na região (Saadi, 1993). Estes fatos 

Figura 2.4 - Modelos deposicionais propostos por Bertani et al. (1990) para o terceiro estágio deposicional ocorrido na 
Bacia Potiguar
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esclarecem o aporte crescente de sedimentos ter-
rígenos na plataforma do sistema deposicional das 
formações Tibau e Guamaré (Morais Neto, 1999), 
favorecendo ainda, conforme Pessoa Neto (1999), a 
intensificação dos eventos erosivos do Eo-mioceno 
(ca. 17 Ma) e Mesomioceno (ca. 10 Ma).

Caldas (1998), com base na integração de da-
dos morfológicos, geofísicos e análises estruturais 
em recifes arenosos (beachrocks), sugeriu que o sis-
tema de falhas de Carnaubais apresenta uma movi-
mentação dextral com componente extensional para 
Norte no Holoceno. Este autor destacou ainda que 
esse tectonismo rúptil afetou rochas neogenas e pro-
vocou o soerguimento de depósitos de conchas no 
bloco a leste da falha, nas proximidades de São Ben-
to do Norte/RN (Figura 2.5), o que concorda com as 
sugestões de Bezerra et al. (1998).

Bezerra et al. (1998) realizaram datações pelo 
método de 14C em conchas presentes nos recifes are-
nosos (beachrocks) nas proximidades de Galinhos/
RN e São Bento do Norte/RN com as idades obtidas 
variando de 3.500 anos antes do presente (AP) para 
aqueles em Galinhos, e 6.550 anos AP para os recifes 
arenosos (beachrocks) próximos ao Farol de Santo 
Alberto em São Bento do Norte. Em recifes arenosos 
(beachrocks) da falésia Ponta do Emissário, também 
em São Bento do Norte/RN foram obtidas idades 
iguais ou superiores a 16.000 anos AP, próximo ao li-
mite do método. Posteriormente Caldas (2002) utili-
zou o método AMS 14C para datar os recifes arenosos 
(beachrocks) das falésias Ponta do Emissário e Ponta 
dos Três Irmãos, ambas na costa de São Bento do 
Norte e obtive idades em torno de 45.000 anos AP, 
também perto do limite do método, o que levou este 

Figura 2.5 - Evidências de movimentação holocênica para o sistema de falhas de Carnaubais a partir de datações em 
depósitos costeiros soerguidos (Bezerra et al., 1998). Observar no detalhe diagramas marcados pelas estrelas verme-
lha e azul representando a variação da curva do nível do mar para a região, comparadas com as idades das amostras 

soerguidas (Modificado de Caldas, 1998)
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autor a utilizar o método Urânio-Tório que forneceu 
idades mais antigas entre 120.000 e 130.000 anos. 
Caldas (2002) correlacionou estes recifes arenosos 
(beachrocks) de 120.000-130.000 anos AP (método 
Urânio-Tório) a penúltima transgressão (subestágio 
isotópico 5e). Barreto et al. (2002) dataram eolianitos 
depositados imediatamente acima destes beachro-
ck, e outros semelhantes, pelo método da termolu-
minescência, encontrando idades entre 120.000 e 
210.000 anos AP (método da termoluminescencia). 
Ainda de acordo com Caldas (2002), diferentes pa-
drões diagenéticos encontrados nos cimentos destes 
recifes arenosos (beachrocks) pleistocênicos indicam 
que um ou mais eventos tectônicos soergueram e/ou 
abaixaram tais depósitos. 

A sedimentação no Holoceno tem sido contro-
lada principalmente pela variação do nível do mar, 
padrão do transporte de dunas e correntes litorâne-
as ao longo desta costa semi-árida da Folha Jandaíra 
(Caldas, 2002; Stattegger et al., 2006; Caldas et al., 
2006a, b). Durante a última transgressão, barreiras 

trangressivas ao longo da costa formaram sistema 
de ilhas barreiras que propiciaram uma sedimenta-
ção típica lagunar na paleo costa. O pontal arenoso 
(spit) de Galinhos formou-se durante a descida do 
nível do mar quando o transporte de sedimentos ao 
longo da costa fechou os canais antigos que ligavam 
o mar a laguna e o transporte para oeste e sudoeste 
foi intensificado. O fechamento dos canais teve inicio 
um pouco antes de 3330 Cal (Cal = idade calibrada) 
anos AP quando formaram-se os primeiros recifes 
arenosos (beachrocks) paralelos a praia e perpen-
dicular aos antigos canais. Atualmente, sistemas de 
ilhas barreiras são encontrados apenas entre os dois 
importantes sistemas de falhas de Afonso Bezerra e 
Carnaubais (Vital et al., 2003; Vital, 2009). Entretan-
to, o modelo de Caldas (2002) integrado aos estudos 
de Silva (1991) e Fonseca (1996) poderia ser aplicado 
a toda a costa norte do Rio Grande do Norte (Figu-
ra 2.6), já que a presença de paleo-lagunas na parte 
posterior às dunas pode ser observada ao longo de 
toda a costa (Vital, 2009).

Figura 2.6 - Estágios principais de caracterização do modelo de evolução para as barreiras costeiras da costa norte do Rio 
Grande do Norte (modificada de Vital, 2009). (A) Linha de costa em torno de 120.000 anos AP. (B) Linha de costa em torno 

de 5.900 anos AP. (C) Linha de costa em torno de 3.600 anos AP. (D) Linha de costa atual. AP = antes do presente
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3 — UNIDaDES ESTaTIgRÁFIcaS 
Da FOlha JaNDaíRa

3.1 - cOMPlEXO caIcó (PP2caI)

O embasamento cristalino corresponde à uni-
dade mais antiga da região estudada, compondo 
pequena parte da Folha Jandaíra. Os litotipos desta 
unidade ocorrem restritos na porção SW da folha, 
limitando-se a norte com as rochas sedimentares da 
Bacia Potiguar. Constitui-se dominantemente de lito-
tipos ortoderivados de composição variada (gnaisses 
granodioríticos a graníticos), regionalmente corre-
lacionados ao Complexo Caicó (Paleoproterozoico). 
Apresentam estruturas dúcteis predominantemente 
na direção NE-SW (Paiva, 2004).

Ortognaisses tonalíticos a granodioríticos (Fi-
gura 3.1), com raros enclaves máficos (quartzo diorí-
ticos), predominam na área de exposição do terreno 
paleoproterozoico. Em menor proporção, ocorrem 
ainda ortognaisses comparativamente mais finos e 
composição granítica. São frequentes finos leucosso-
mas concordantes com a foliação principal dos aflo-
ramentos, mostrando que processos de migmatiza-
ção incipiente atuaram sobre estas rochas. Todavia, 
ainda não há critérios para distinguir se o evento de 
alta temperatura se refere ao Paleoproterozoico ou 
ao Neoproterozoico.

A análise de um afloramento representativo 
de uma biotita-hornblenda tonalito (amostra J11A, 
sul da Fazenda Velha, município Pedro Avelino) apre-
senta textura inequigranular e fenocristais variavel-
mente recristalizados de plagioclásio. Observa-se 
uma orientação marcante de plagioclásio, quartzo, 

hornblenda e biotita, definida no afloramento como 
a trama principal provavelmente paleoproterozoi-
ca. A mineralogia essencial é dada por: plagioclá-
sio (45%) e quartzo (25%), ocorrendo também em 
proporções apreciáveis hornblenda (17%) e biotita 
(12%). Os minerais acessórios, perfazendo individu-
almente menos que 1%, são: opacos, titanita, epído-
to, clorita, apatita, zircão e alanita. 

O plagioclásio (An30-35) ocorre como cristais xe-
nomórficos a hipidiomórficos (podem atingir 3 mm) 
exibindo contatos retos e irregulares; alguns cristais 
possuem macla polissintética levemente encurvada, 
apresentam inclusões de opacos, zircão, apatita e 
biotita e mostram incipiente saussuritização (alte-
ração para carbonato e mica branca); localmente for-
mam intercrescimento mirmequítico com quartzo. O 
quartzo é xenomórfico e muitas vezes com extinção 
ondulante. A hornblenda é xenomórfica a hipidiomór-
fica tabular exibindo contatos retos e irregulares, po-
dendo conter inclusões de biotita, quartzo, plagioclá-
sio e apatita (Figura 3.2). Observam-se graus variados 
de transformação hidrotermal (ou metassomática?) 
da hornblenda para uma mistura de titanita, clorita, 
calcita e opacos, que se assemelham muito aos obser-
vados em rochas de falhas descritas adiante. 

Figura 3.1 - Ortognaisses paleoproterozoicos englobados 
no Complexo Caicó. Biotita-hornblenda augen tonalítico 
em afloramento a sudeste da Fazenda Velha, município 

de Pedro Avelino (afloramento J11)

Figura 3.2 - Ortognaisses paleoproterozoicos englobados no 
Complexo Caicó, observado em escala microscópica (amos-
tra J11A), mostrando hornblenda comum (Hb), biotita (Bio) 

e plagioclásio (Pl) . São observações em nicóis paralelos

PI Hb

Bio

A biotita (Figura 3.2) ocorre sob a forma de 
ripas hipidiomórficas a xenomórficas e, raramen-
te, idiomórficas (atinge 2,2 mm); mostra alteração 
para clorita e epídoto e inclusões de apatita, zircão 
e titanita; as lamelas definem uma orientação prefe-
rencial, que desvia ou trunca cristais de hornblenda, 
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evidenciando duas gerações desta mica. Os minerais 
opacos exibem hábito variando de xenomórfico a 
hipidiomórfico quadrático; eles ocorrem geralmen-
te com hábito intersticial, formando agregados po-
licristalinos contendo hornblenda, biotita, titanita e 
plagioclásio; na maioria das vezes possui borda de 
titanita. A titanita é geralmente xenomórfica (raras 
são losangulares), intergranular, intersticial e comu-
mente apresenta a parte central com mineral opaco 
(ilmenita). A apatita apresenta-se como cristais pris-
máticos ou arredondados, geralmente ocorrendo 
como inclusões em quartzo e plagioclásio. O zircão 
ocorre como cristais prismáticos e arredondados, in-
cluso em biotita, plagioclásio, clorita e hornblenda, 
podendo medir até 0,2 mm. O epídoto é xenomórfi-
co a hipidiomórfico, apresentando contatos irregula-
res e geralmente está associado à biotita, principal-
mente, e hornblenda. Também ocorre como produto 
de alteração do plagioclásio e nas bordas de cristais 
de alanita. Esta é xenomórfica a hipidiomórfica he-
xagonal, apresenta-se metamictizada e geralmente 
exibe zonação, e alguns cristais estão bordejados 
por epídoto. A clorita é xenomórfica, sem orientação 
preferencial, e ocorre associada à desestabilização 
de biotita e hornblenda. Ocorre ainda calcita inter-
granular, intersticial, associada à desestabilização de 
plagioclásio e hornblenda. 

O ortognaisse sienítico possui tonalidade mais 
escura do que os tonalitos, originando a um solo 
avermelhado. A rocha tem textura equigranular, mé-
dia, com uma foliação marcada por minerais máficos 
e microclina recristalizada, de mergulho moderado a 
forte para sudeste (Figura 3.3A). Esta trama é cortada 
por diques de granito róseo de direção 150º Az. Em 
termos estruturais, esta unidade é indistinta do or-
tognaisse tonalítico descrito acima. Todavia, a nível 
microscópico, a presença de diopsídio-hedembergita 
e a completa ausência de biotita tornam aquela uni-
dade completamente diferente, inclusive não sendo 
reportada na literatura litotipos de mesma composi-
ção nas ortoderivadas do Complexo Caicó (Souza et 
al., 2007a). A composição modal é quartzo sienítica 
(quartzo 12%, microclina 45%, plagioclásio 25%), com 
máficos representados por frequente associação de 
clinopiroxênio (10%), titanita (2%), opacos (2%) e hor-
nblenda (4%). O plagioclásio é zonado, com compo-
sição média An25-35. A titanita é similar a encontrada 
no ortognaisse tonalítico. O clinopiroxênio possui ca-
racterísticas óticas da série diopsídio – hedembergita 
(verde moderado, ângulo de extinção superior a 40º, 
biaxial positivo, 2V~60º), e via de regra se mostra ura-
litizado, com formação de coroa de hornblenda verde 
escura (Figura 3.3B). Mirmequita bulbosa é frequente 
nas bordas laterais de microclina. 

Figura 3.3 – Ortognaisses paleoproterozoicos englobados no Complexo Caicó. (A) Diopsídio ortognaisse sienítico a sul 
de Santa Rita, município de Pedro Avelino (afloramento J8). (B) Fenocristal de diopsídio (Dio) com borda uralitizada, 

definida por hornblenda (Hb) verde escura (amostra J8).  Observações em nicóis paralelos

A B

Hb

Dio

3.2 - Suíte Poço da Cruz (PP3γPC) 

Esta suíte forma um stock a oeste da localida-
de de Santa Penha no município de Pedro Avelino e 
pequenos corpos não mapeáveis na presente escala 
de trabalho, no seio de ortognaisses paleoprotero-
zoicos. As ocorrências de campo se caracterizam pela 
textura inequigranular, destacando-se fenocristais de 
K-feldspato estirados e boudinados, agora com as-
pecto augen, classificados como augen gnasses sie-
nograníticos (Figura 3.4).

A mineralogia essencial é composta por K-
-feldspato (45%), plagioclásio (35%), quartzo (10%) e 
biotita (7%). Os minerais acessórios são constituídos 
por titanita, opacos, hornblenda, apatita, alanita e 
zircão. Minerais secundários, tais como clorita, epí-
doto e mica branca fina (muscovita) indicam trans-
formações de subsolidus de baixa temperatura. A 
textura e a composição modal sugerem um protólito 
do tipo sienogranito porfirítico.

O K-feldspato exibe maclas nas leis da albita e 
do periclínio, no padrão xadrez característico de mi-
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Figura 3.4 - Augen gnaisse sienogranítico da Suíte Poço 
da Cruz. Ocorrência no campo, mostrando estrutura 
gnáissica com alto ângulo de mergulho para sudeste

croclina. Os cristais são xenomórficos a hipidiomór-
ficos, boudinados, com recristalização nas bordas e 
terminações para mosaicos poligonais, sugestivos de 
reequilíbrio a altas temperaturas. Apresenta texturas 
pertítica string, poiquilítica (abundantes inclusões de 
plagioclásio) e mirmequítica nas bordas laterais (Figu-
ra 3.5). Os cristais maiores medem cerca de 5,0 mm. 

O quartzo é xenomórfico e geralmente apre-
senta extinção ondulante. Exibem contatos retos e 
irregulares e por vezes formam pequenos agregados; 
alguns são vermiculares ou goticulares, intercresci-
dos com plagioclásio, sob a forma de mirmequita. O 
plagioclásio (An30) é xenomórfico a hipidiomórfico 
apresentando-se bastante alterado para mica branca 
fina (sericita) e lamelar (muscovita); pode ter inclu-
sões de biotita e apatita.

A biotita é fortemente pleocróica variando de 
amarelo pálido a castanho esverdeado, ripiforme hi-
pidiomórfica a xenomórfica, apresentando contatos 
retos e irregulares serrilhados, e marca a foliação 
principal da rocha; alguns cristais estão cloritizados.

Figura 3.5 - Augen gnaisse sienogranítico da Suíte Poço 
da Cruz. Microclina pertítica (Mic), formando textura 

augen, contornada por mirmequita (Mir) e mosaicos de 
feldspatos (Feld) recristalizados (nicóis cruzados), amos-
tra J12 localizada a leste do município de Afonso Bezerra

Mic

Mir Feld

O anfibólio (hornblenda comum) é verde e 
ocorre raramente como cristais prismáticos xeno-
mórficos, parcialmente transformado para biotita e 
clorita. A titanita é xenomórfica a euedral, nestes 
casos formando losângulos (Figura 3.6), ou geral-
mente fraturada e oxidada; pode ter inclusões de 
feldspatos, biotita e quartzo; atinge até 1,1 mm. Os 
opacos ocorrem como cristais irregulares, inclusos 
em titanita e plagioclásio, com tamanho máximo de 
2,0 mm. A apatita ocorre como cristais arredonda-
dos e alongados inclusos em plagioclásio. O zircão 
apresenta-se como cristais alongados geralmente 
inclusos em biotita gerando halos pleocroicos. A 
alanita ocorre raramente sob a forma de cristais to-
talmente metamitizados.

A clorita ocorre como produto de alteração 
hidrotermal da biotita sob a forma de cristais lame-
lares hipidiomórficos a xenomórficos, verde pálidos. 
O epídoto é xenomórfico e possivelmente resulta 
da desestabilização de biotita e plagioclásio. A mica 
branca resulta de alteração de plagioclásio e biotita, 
tendo hábito intersticial anédrico. 

Figura 3.6. - Augen gnaisse sienogranítico da Suíte Poço 
da Cruz, apresentando fenocristais tardios losangulares 
de titanita (Tit). Afloramento J12 (região de Bom Jesus 

município de Afonso Bezerra)

Tit

Tit

3.3 - Suíte IntruSIva dona InêS (nP3γ3dI) 

O magmatismo neoproterozoico ocorre na for-
ma de stocks no sudoeste da área (sítios Cantinho e 
Santa Penha município de Pedro Avelino). Os stocks 
formam lajedos homogêneos, com textura equigra-
nular, de tonalidade rósea, fracamente foliados. Ape-
sar de não terem sido observados contatos diretos, 
o aspecto aparentemente isotrópico indica que são 
corpos intrusivos nos ortognaisses paleoproterozoi-
cos da região. Diques de granito hololeucocrático e 
pegmatitos, isotrópicos, truncam a trama magmática 
dos stocks (ponto J7) e a tectônica de ortognaisses 
(pontos J6, J11; (Figura 3.7). Em alguns casos, estas 
últimas hospedam sheets de granitos gnáissicos, 
composicionalmente similares aos diques, porém 
distinguidos pela maior penetratividade de trama 
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tectônica. Em função da similaridade em composição 
e textura, rochas dos stocks (J7) e dos diques (J6B, 
J11C) serão descritos em conjunto, separadas dos 
sheets (J6A, J11B).

As rochas do stock e dos diques são mon-
zogranitos a sienogranitos de acordo com classifi-
cação de Streckeisen (1976). Apresentam textura 
média, equigranular a ligeiramente inequigranular, 
com fenocristais de microclina e plagioclásio. Com-
põem-se essencialmente por minerais félsicos, que 
constituem 95% da rocha, com quantidade aproxi-
madamente iguais de K-feldspato (Figura 3.8A), pla-
gioclásio e quartzo. Os máficos são representados 
por até 5% de biotita, além de titanita, zircão, ala-
nita, apatita, minerais opacos, clorita (Figura 3.8B) 
e mica branca, que não ultrapassam 1%. Concentra-
ções locais de cristais de plagioclásio, K-feldspato e 
biotita sugerem textura cumulática. 

O K-feldspato (microclina) ocorre sob a forma 
de cristais anédricos (dimensões de 1,5-2 mm) com 
inclusões de plagioclásio e quartzo; mostra exsolu-
ção pertítica do tipo string ou patch (manchas irre-
gulares), bem como mirmequita bulbosa no contato 
com plagioclásio; as bordas e terminações da micro-
clina estão variavelmente recristalizadas para mo-
saicos poligonais (Figura 3.8B). Textura granofírica é 
observada na amostra J7, indicando posicionamento 
hipabissal do stock granítico.

O plagioclásio (An20-30) ocorre sob a forma de 
cristais anédricos a subédricos, com típica macla po-
lissintética e/ou combinada com Carlsbad, e por ve-
zes extinção ondulante; em geral, apresenta zonação 
concêntrica, alteração para mica branca fina ou la-
melar (Figura 3.8B) e algum epídoto granular, dando 
um aspecto sujo aos grãos. O quartzo forma grãos 
mono a policristalinos, anédricos, frequentemente 

Figura 3.7 - Diques de granito hololeucocrático, marcado sob a escala, em (A) Dique granítico e pegmatito róseo. Ponto 
J6, SW de Santa Rita, município de Pedro Avelino. (B) Afloramento J11 truncamento o bandamento metamórfico de alto 

grau do embasamento cristalino localizado a SE de Santa Rita, município de Pedro Avelino

Figura 3.8 - Texturas observadas sob nicóis cruzados de granitos da Suite Dona Inês. (A) Amostra J11C; microclina (Mic) 
com a típica geminação albita-periclíneo (parte superior), destacando-se ainda cristal no centro em posição de extin-

ção. (B) Amostra J7; Plagioclásio (Pl), clorita (Clo) e muscovita (Mus)

A B
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com extinção ondulante; encontra-se também quart-
zo vermicular e goticular na textura mirmequítica. A 
biotita é amarela a marrom, fortemente pleocroica, 
ocorrendo como lamelas subédricas a anédricas; 
grãos maiores (até 1-1,5 mm) podem representar fe-
nocristais; é comum a alteração para clorita (Figura 
3.8B), muscovita e opacos ao longo da clivagem e nas 
extremidades das lamelas. 

A apatita é euédrica, retangular ou hexago-
nal, inclusa em feldspatos e quartzo. O zircão ocorre 
a sob a forma de raros e pequenos cristais zonados, 
prismáticos e hexagonais com tamanho máximo de 
0,2 mm, geralmente incluso em feldspatos e quart-
zo. A alanita ocorre sob a forma de cristais subédri-
cos hexagonais (em torno de 0,5 mm), amarelados, 
zonadaos, metamitizados na parte central (epídoto 
na borda). Os opacos ocorrem sob a forma de cris-
tais anédricos, geralmente associados à biotita ou 
à titanita. A titanita ocorre em cristais anédricos a 

subédricos, losangulares, de tonalidade castanha, 
levemente pleocróicos; aparece com frequência as-
sociada a biotita e opacos, sugerindo processos de 
esfenitização da biotita. A clorita ocorre como pro-
duto de alteração hidrotermal da biotita incorporada 
à sua estrutura ou sob a forma de lamelas verdes. A 
mica branca também resulta de processos de altera-
ção, neste caso do plagioclásio e em menor propor-
ção da microclina. 

As amostras dos sheets (J6A, J11B) são tam-
bém monzo a sienogranitos, hololeucocráticos, com 
forte similaridade em relação às amostras descritas 
acima. A distinção marcante entre tais rochas se re-
laciona ao forte estiramento de feldspatos e quartzo 
(Figura 3.9A), com abundância de mosaicos poligo-
nais indicando recristalização em alta temperatura 
no estado de subsolidus. Também se observam tex-
turas de nível crustal mais raso, a exemplo de macla 
mecânica no plagioclásio e alteração para mica bran-
ca e minerais de argila (Figura 3.9B). 

Figura 3.9 - Texturas de granitos da Suite Dona Inês, observadas sob nicóis cruzados. (A) Feldspato plagioclásio (Feld) e 
quartzo (Qz) recristalizados para um mosaico semi-poligonal (amostra J6A). (B) Na mesma lâmina delgada, o feldspato 
plagioclásio (Feld) na parte central da figura mostra encurvamento da geminação polissintética e alteração para mica 

branca (parte lateral à direito do observador)

3.4 - FORMaÇÃO aÇU (K12a) 

Os litotipos desta unidade ocorrem restritos na 
porção sul da Folha Jandaíra, formando uma estreita 
e contínua faixa alongada na direção WNW-ESE, as-
sentandos discordantemente sobre o embasamento 
cristalino e sendo recobertos por calcários da Forma-
ção Jandaíra. Morfologicamente, formam uma su-
perfície de relevo suave com mergulho inferior a 10º 
para norte, usualmente formando pequenos morro-
tes. Compreendem arenitos de coloração averme-
lhada a cinza, quartzosos, arcóseos a subarcóseos 
de granulação média a grossa, com níveis conglome-
ráticos contendo seixos de quartzo subangulosos a 
arredondados e fragmentos de rochas; apresentam 
cimento ferruginoso, são acamadados com estratifi-
cação cruzada tabular e cruzada acanalada de médio 
porte, típicas de sistema fluvial, com paleocorrente 
para oeste (270º Az). (Figura 3.10). 

3.4.1 arenitos Termalmente afetados (K12ah)

São representados por arenitos compactos afe-
tados por efeitos térmicos (hornfels) produzidos pelo 
Magmatismo Macau. Esta unidade apresenta proces-
sos de silicificação a medida que se aproxima do con-
tato com corpos vulcânicos (Figura 3.11) e em regiões 
de zonas de falha. São geralmente capeados por um 
solo arenoso esbranquiçado a castanho-claro.

Uma amostra da região em torno do plug Serri-
nha (J13C) foi escolhida como representativa do efei-
to termal de intrusões básicas em arenitos feldspáti-
cos da Formação Açu. A lâmina em tela mostra uma 
rocha siliciclástica constituída predominantemente 
por clastos de quartzo e feldspatos, material argiloso 
(80%) e matriz (12%) criptocristalina à vítrea, além 
de outros componentes (8%), de difícil identificação. 
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Figura 3.10 - Sedimentos da Formação Açu. (A) Arenitos de coloração avermelhada a cinza, quartzosos, arcóseos a 
subarcóseos de granulação média a grossa, com níveis conglomeráticos contendo seixos de quartzo subangulosos a ar-
redondados e fragmentos de rochas e cimento ferruginoso com estratificação cruzada tabular e cruzada acanalada de 
médio porte típicas de sistema fluvial. (B) Detalhe da estratificação cruzada tabular e cruzada acanalada (afloramento 

JCWE109, ravina/corte de estrada a nordeste da localidade de São Luis, município de Pedro Avelino)

Figura 3.11 - Desenho esquemático mostrando a atuação térmica em arenitos e calcários a partir da intrusão de um 
corpo básico. Modificada de Paiva (2004)

A composição mineralógica sugere que se tratava de 
um arenito arcoseano com matriz argilosa, mal se-
lecionado, imaturo, possuindo grãos arredondados a 
angulosos e de baixa esfericidade, com fração granu-
lométrica variando de areia muito fina à grossa (0,09 
a 2,0 mm) e apresentando contatos flutuantes. No 
entanto, a significante presença de material micro-
cristalino, criptocristalino e vítreo, de tons geralmen-
te amarelados, sendo em algumas porções, marrom 
escuro, isotrópico (Figura 3.12), foi interpretado 
como originados do efeito térmico provocado por 
corpos básicos intrudidos a pressões muito baixas e 
altas temperaturas. O termo buchito (Graham et al., 
1988), também é utilizado para denominar tais ro-
chas derivadas de modificações mineralógicas sobre 
o arenito feldspático.

Os grãos de quartzo apresentam-se fraturados 
(Figura 3.12), por vezes demonstrando extinção on-
dulante resultantes de deformação gerada por com-
pactação. Observa-se a presença de argila inter- e in-
tragranular, bordejando clastos de quartzo na forma 
de crescimento secundário ou sintaxial, ou também 

preenchendo fraturas localmente. Além de quartzo 
ocorrem cristais incolores, prismáticos e alongados, 
de relevo moderado a forte, com propriedades óti-
cas sugestivas ora de mulita, ora de coríndom. Estes 
minerais serão submetidos à análise por microscó-
pio eletrônico e microssonda visando sua correta 
identificação. Na matriz e, localmente, em coroas de 
crescimento secundário que circundam os grãos de 
quartzo, são observadas acículas de um mineral in-
color, em quantidade considerável, os quais exibem 
extinção reta e relevo fraco a intermediário; geral-
mente ocorrem individualizadas ou como leques 
compondo aglomerados em meio a uma porção ar-
gilosa de cor acinzentada. É possível que estas acícu-
las sejam de zeólitas características de efeito termal 
de baixa temperatura e, portanto, subsequente ao 
evento de alta temperatura. Raramente observam-
-se grãos detríticos de mineral verde pálido (com 
alta birrefringência, exibindo cor de interferência de 
terceira ordem, relevo forte), podendo-se tratar de 
epídoto, e pequenos grãos incolores de forma oval, 
relevo forte, birrefringência elevada e extinção reta, 
provavelmente zircão.
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Figura 3.12 - Texturas em arenitos termalmente afetados por intrusões básicas cenozoicas relacionadas ao magma-
tismo Macau. Clastos de quartzo (Qz) aparecem em grãos angulosos ou arredondados, geralmente com borda de 

tridimita (Trid) fibrosa. O material escuro e aquele marrom a quase incolor são porções criptocristalinas ou vidro (Vid), 
resultantes de fusão e resfriamento ultrápido de componente argiloso / feldspático do arenito. Todas as ilustrações 

foram obtidas com nicóis paralelos. Compilado de Santos (2011a)
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Figura 3.13 Calcário Jandaíra dispostos concordantemente sobre arenitos da Formação Açú (afloramento JCW113; 
Município de Pedro Avelino)

3.5 - FORMaÇÃO JaNDaíRa (K2J)

As rochas carbonáticas da Formação Jandaíra 
repousam concordantemente sobre os arenitos da 
Formação Açu (Figura 3.13) e representam a terceira 
maior unidade da aflorante na Folha Jandaíra (21%).

Esta formação representa uma prolífica plata-
forma carbonática, cuja morfologia apresentava-se 
em forma de rampa. Tal rampa era ocupada por uma 
sedimentação puramente carbonática, na porção 
oeste da bacia, ao passo que na porção leste, onde se 
localiza a área estudada, a sedimentação era mista, 
caracterizada por rochas híbridas e pela ocorrência 
de rochas siliciclásticas. Esta rampa carbonática era 
dominada por marés, em sua porção mais interna, e 
por tempestades, na região abaixo do nível de base 
de ondas normais (Córdoba, 2001). 

Em afloramentos, as rochas da Formação Jan-
daíra encontram-se intensamente erodidas e carsti-
ficadas, e mergulham com baixa inclinação em dire-
ção ao Oceano Atlântico (Pessoa Neto et al., 2007). 
Na região estudada, de acordo com Paiva (2004), o 
domínio das rochas carbonáticas é caracterizado por 
um solo de composição argilosa de coloração amare-
la pálido à cinza claro.

Os afloramentos desta unidade são constitu-
ídos por calcários e dolomitos, geralmente de cor 
cinza a creme, alguns dos quais fossilíferos, dispos-
tos mais comumente em forma de lajedos (Figura 
3.14A), nos quais é comum a formação de lapies 
(Figura 3.14B), produto da carstificação, ou ainda se 
apresentam como blocos soltos dispersos sobre o 
solo. Estes litótipos ocorrem associados a arenitos, 
normalmente calcíferos e estratificados, ou ainda a 
argilitos, siltitos, folhelhos e margas.

Fm Jandaíra

Fm Açu

A B

Figura 3.14 - Aspectos de campo da Formação Jandaíra. (A) Calcários fossilíferos aflorando sob a forma de lajedos 
(afloramento JCW137, município de Pedro Avelino). (B) Calcários maciços exibindo estruturas em lapies, produto de 

carstificação (afloramento JCW138, município de Pedro Avelino)
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Apesar das exposições não permitirem estu-
dos mais aprofundados sobre a geometria dos depó-
sitos e acerca das estruturas sedimentares, em cam-
po é possível visualizar algumas típicas estruturas 
que registram o contexto deposicional no qual estes 
litótipos se formaram. Por vezes, tais litótipos podem 
exibir estruturas sedimentares como birdseyes (Figu-
ra 3.15A), gretas de contração (Figura 3.15B), marcas 

de raízes, bioturbações (Figura 3.15C) e incipientes 
estratificações cruzadas e plano-paralelas; geodos 
com calcita são comuns (Figura 3.15D).

Estudos de campo e de microscopia permiti-
ram individualizar as rochas carbonáticas da Forma-
ção Jandaíra em 11 litofácies. A Tabela 3.1 apresenta 
a relação destas fácies e a sigla utilizada no mapea-
mento da Folha Jandaíra. 

Figura 3.15 - Aspectos de campo da Formação Jandaíra. (A) Calcários de granulação fina exibindo estruturas estrati-
formes conhecidas como birdseyes (afloramento JCW20, município de Pedro Avelino); (B) Calcários maciços exibindo 

gretas de contração (afloramento JCW139, município de Pedro Avelino); (C) Calcários com intensa bioturbação (aflora-
mento JCW164; município de Afonso Bezerra), e (D) Calcários maciços com geodos de calcita (afloramento JCW159A; 

município de Macau)

Tabela 3.1 - Unidades litoestratigráficas/litofaciológicas da Formação Jandaíra, no âmbito da Folha Jandaíra

UNIDADES SIGLA CONFORME GEOBANK

Formação Jandaíra, bioesparito K2jbe

Formação Jandaíra, biomicrito K2jbm

Formação Jandaíra, biopelesparito K2jbpe

Formação Jandaíra, biopelmicrito K2jbpm

Formação Jandaíra, doloesparito K2jdle

Formação Jandaíra, dismicrito K2jdm

Formação Jandaíra, dolomicrito K2jdlm

Formação Jandaíra, calcários termalmente afetados K2jh

Formação Jandaíra, intraesparito K2jie

Formação Jandaíra, micrito K2jm

Formação Jandaíra, microesparito K2jme

A B

C D



Programa Geologia do Brasil

38

As descrições macroscópicas deram ênfase 
a litologia, granulometria, principais constituintes, 
geometria e espessura das camadas, além das es-
truturas sedimentares presentes e paleocorrentes; 
já as descrições microscópicas, de um total de 51 
seções delgadas, enfocaram, em maior detalhe, os 
aspectos composicionais e texturais, com atenção 
aos tipos de grãos (Figura 3.16), matriz, cimentos e 
poros e suas proporções equivalentes. Para classifi-
car as fácies foi adotada, com algumas adaptações 
já vigentes no âmbito da CPRM, a classificação pro-
posta por Folk (1956; Figura 3.16).

Para melhor organizar e compreender o signi-
ficado ambiental das fácies individualizadas, as mes-
mas foram agrupadas em quatro associações princi-
pais, assim denominadas: 1) Associação de Fácies de 
Alta Energia, composta pelas fácies Bioesparito, Bio-
pelesparito e Intraesparito; 2) Associação de Fácies 
de Moderada a Baixa energia, que agrega as fácies 
biomicrito e biopelmicrito; 3) Associação de Fácies 
de Baixíssima Energia, formada pelas fácies Micrito e 
Dismicrito; 4) Associação de Fácies Diageneticamen-
te ou Termalmente Modificadas, que inclui as fácies 
Microesparito, Doloesparito e Dolomicrito, e os cal-
cários termalmente afetados. A descrição das fácies 
será feita a seguir considerando tais associações.

3.5.1 - associação de Fácies de alta Energia 
(Bioesparito-K2jbe, Biopelesparito-K2jbpe e 
Intraesparito-K2jie)

Estas fácies são caracterizadas por conter ro-
chas de coloração creme, maciças, bioturbadas ou 
incipientemente estratificadas (Figura 3.17). A distin-
ção entre as mesmas se faz pelos tipos e proporções 
entre grãos presentes nas rochas. A fácies bioespari-
to é composta quase que exclusivamente por bioclas-
tos, ao passo que a fácies biopelesparito contém, em 
proporções semelhantes aos bioclastos, grãos peloi-
dais. A fácies intraesparito, por sua vez, é caracteri-
zada por apresentar com grão principal intraclastos 
de granulometria areia grossa a grânulo, predomi-
nantemente de micrito, e como grãos subordinados 
bioclastos e pelóides; oolitos ocorrem de forma local 
nas três fácies citadas acima (Figura 3.17).

Texturalmente, as rochas que compõem tais 
fácies apresentam grãos de diversos tamanhos, des-
de areia fina a seixo, o que confere às mesmas um 
selecionamento ruim (Figura 3.18A). Os contatos 
entre os grãos são predominantemente pontuais, 
mas rochas cujos grãos mostram-se em contatos in-
terprenetrativos são comuns (Figura 3.18B, C e D). O 
empacotamento é normal, podendo também apre-
sentar-se fechado. Os grãos estão representados por 
bioclastos, intraclastos, pelóides e oolitos. Dentre os 
bioclastos, os mais comuns são gastrópodes, bivál-

Figura 3.16 - Classificação das rochas carbonáticas. (A) 
Principais tipos de grãos carbonáticos, segundo Terra et 

al. (2010); (B) Classificação de Folk (1968) modificada por 
Terra et al. (2010)

A

B
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vios, briozoários, miliolídeos, equinodermas (Figura 
3.18), além de algas verdes e vermelhas, onde se 
destacam os gêneros halimeda (Figura 3.18A e D), 
trinoclaudos e marinella. O cimento é representado 
preferencialmente por mosaicos de calcita espática, de 
cristalinidade fina a média, e localmente por franja pris-
mática e cimentos sintaxiais (Figura 3.18B). A matriz é 
praticamente inexistente, e quando ocorre apresenta-
-se de forma micrítica, dispondo-se de forma deposi-
cional ou como preenchimento interno de bioclastos. 

3.5.2 - associação de Fácies de Moderada 
a Baixa Energia (Biomicrito-K2jbm e 
Biopelmicrito-K2jbpm)

Estas fácies são constituídas por rochas de co-
loração creme a branco acinzentado, caracterizadas 
por conter lama carbonática e grãos bioclásticos, 
peloidais e intraclásticos. Quando os pelóides cons-

Figura 3.17 - Nível de biopelesparito exibindo incipientes 
estratificações cruzadas. Neste afloramento esta fácies 
contém quantidades significativas de oolitos indicando 

deposição em contexto de alta energia (afloramento 
JCW27B, localizado no município de Pedro Avelino)

Figura 3.18 - Fotomicrografias da fácies Biopelesparito, em nícois paralelos. (A) Bioclastos de biválvios, miliolídeos, al-
gas verdes e ostracodes, além de pelóides esféricos e alongados dispersos em um mosaico de calcita espática, apresen-
tando selecionamento ruim (afloramento JCW31A, município de Pedro Avelino). (B) Bioclastos de equinodermas, algas 

verdes, miliolódeos, além de pelóides e oolitos, envoltos por mosaicos de calcita espática e cimentos sintaxiais (aflo-
ramento JCW27B, município de Pedro Avelino). (C) e (D) Bioclastos de biválvios miliolídeos e algas verdes codiáceas, 
intensamente micritizados, exibindo contatos interpenetrativos dos tipos côncavo-cônvexo e suturados (afloramento 

JCW27B, município de Pedro Avelino)

A B

C D
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tituem apenas grãos subordinados, tem-se a fácies 
Biomicrito (Figura 3.19), mas quando os mesmos 
passam a ocorrer em proporções semelhantes aos 
bioclastos, as rochas passam a integrar a fácies Bio-
pelmicrito (Figura 3.20). Macroscopicamente tais ro-
chas apresentam-se em estratos tabulares, maciços 
ou bioturbados (Figuras 3.19A e 3.20A) e, por vezes, 
parcialmente dolomitizados. 

Texturalmente exibem granulometria que varia 
de areia fina a seixo (Figuras 3.19B e 3.20B, C e D), o 
que confere às rochas destas fácies um selecionamen-
to ruim. Dentre os bioclastos predominam os biválvios 
(Figura 3.20B), gastrópodas (Figuras 3.19A e B e 3.20C, 
D e E), ostracodes, equinodermas (Figura 3.19E) e fo-
raminíferos bentônicos, onde se destacam os miliolí-
deos (Figura 3.19C e E). Constatou-se também a pre-

A

C

E F

D

B

Figura 3.19 - Fotos de campo e fotomicrografias (nícois paralelos) da fácies Biomicrito. (A) e (B) Aspecto em campo da 
fácies Biomicrito mostrando acamamento maciço, selecionamento ruim, e a presença de gastrópodes e biválvios de ta-
manho seixo (A - afloramento JCW12B e B - afloramento JCW16, município de Pedro Avelino). (C) Aspecto mais comum 
em fotomicrografia da fácies Biomicrito, mostrando a ocorrência de bioclastos (miliolídeos, biválvios, ostracodes, algas 
verdes, entre outros), além de pelóides e intraclastos (afloramento JCW16, município de Pedro Avelino). (D) Fragmen-
tos de alga vermelha do gênero Marinella e matriz micrítica recristalizada (afloramento JCW16, município de Pedro 

Avelino). (E) Colônia de tubos de vermes e miliolídeos dispersos em matriz micrítica (afloramento JCW16, município de 
Pedro Avelino). (F) Espinho de equinoderma, porosidades móldica e intercristalina, pressure seams e matriz micrítica 

(afloramento JCW9B, município de Pedro Avelino)
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sença de tubos de vermes (Figura 3.19E), briozoários, 
algas coralináceas, solenoporáceas, dacicladáceas e 
codiáceas, dos gêneros Acicularia, Marinella (Figura 
3.19D), Solenopora e Halimeda e, de forma mais rara, 
de foraminíferos planctônicos. Os pelóides apresen-
tam granulometria areia fina e possuem formas desde 
esféricas a alongadas. Os intraclastos são predomi-
nantemente de micrito. A matriz, abundante nestas 
fácies, é predominantemente deposicional e micrítica 
(Figuras 3.19F e 3.20E e F), embora localmente possa 
ser descrita matriz síltica-peloidal. Por vezes, tal ma-

triz encontra-se recristalizada ou parcialmente dolo-
mitizada. Observa-se ainda matriz de preenchimento 
interno, micrítica, por vezes exibindo feição geopetal 
(Figura 3.20E e F). Ainda podem ser observadas poro-
sidades vugular, móldica (Figura 3.19F) e de fratura, al-
gumas preenchidas por mosaicos de calcita espática; 
pressure seams também estão presentes. 

O processo de micritização é um evento diage-
nético importante nestas fácies (Figura 3.19 C a F), e 
a oxidação telodiagenética também é comum.

A

C

E F

D

B

Figura 3.20 Fotos de campo e fotomicrografias (nícois paralelos) da fácies Biopelmicrito. (A) Aspecto em campo evi-
denciando bioturbações (afloramento JCW12A, município de Pedro Avelino). (B), (C) e (D) Presença de macrofósseis 

representados por biválvios e gastrópodes de tamanho seixo (C – afloramento JCW163, município de Afonso Bezerra; D 
– afloramento JCW168, município de Pedro Avelino; D – afloramento JCW116, município de Parazinho); (E) Gastrópode, 

pelóides e matriz micrítica deposicional e de preenchimento interno (afloramento JCW12A, município de Pedro Aveli-
no); (F) Tubos de vermes e matriz micrítica deposicional e de preenchimento interno, exibindo feição geopetal (aflora-

mento JCW13B, município de Pedro Avelino)
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3.5.3 - associação de Fácies de Baixíssima 
Energia (Micrito-K2jm e Dismicrito-K2jdm)

Estas fácies são caracterizadas por conter ro-
chas de coloração creme, composta quase que exclu-
sivamente por lama carbonática. Tais rochas se dis-
põem em estratos delgados, com geometria tabular 
e exibem acamamento maciço ou bioturbado; por 
vezes, encontram-se parcialmente dolomitizadas.

As rochas que compõem a fácies Micrito (Fi-
gura 3.21) diferenciam-se daquelas pertencentes à 
fácies Dismicrito (Figura 3.22) pelo fato desta última 
fácies apresentar uma típica e importante estrutu-
ra sedimentar conhecida como birdseyes (Figuras 
3.15A, 3.22A, E e F), além de gretas de contração 

(Figuras 3.15B e 3.22 B, C e D) e marcas de raízes, 
que indicam deposição em locais com exposição su-
baérea. A matriz carbonática, que compõem quase a 
totalidade destas rochas, é caracterizada por ser do 
tipo deposicional e predominantemente micrítica, 
embora esteja presente também a matriz deposicio-
nal siltíca-peloidal. Os raros grãos estão represen-
tados por peloides esféricos e ovóides, de granu-
lometria areia fina (Figura 3.22F), e por bioclastos, 
principalmente, biválvios (Figura 3.21B), miliolídeos 
e ostracodes.

Na fácies Dismicrito ocorrem ainda mosaicos 
de calcita espática de cristalinidade fina a média pre-
enchendo a porosidade fenestral e caracterizando a 
estrutura birdeseyes (Figura 3.22E e F).

A B

C

Figura 3.21 - Fotos de campo da fácies Micrito. (A) Rochas desta fácies exibindo intensa bioturbação (afloramento 
JCW121; município de São Bento do Norte), e (B) Micrito contendo macrofóssil de biválvio, tamanho seixo (afloramento 

JCW168; município de Pedro Avelino
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Figura 3.22 - Fotos de campo e fotomicrografias (nícois paralelos) da fácies Dismicrito. (A) Rocha carbonática exibin-
do estrutura birdseyes (afloramento JCW18; localizado a 2,3km a sudoeste da localidade de Campestre, município 

de Pedro Avelino). (B), (C) e (D) Rochas carbonáticas apresentando gretas de contração (B – afloramento JCW20, C – 
afloramento JCW17 e D – afloramento JCW18; município de Pedro Avelino); (E) Birdseyes preenchidos por mosaicos de 
calcita espática envoltos por matriz micrítica; (F) Pelóides e birdseyes preenchidos por mosaicos de calcita espática (E e 

F - afloramento JCW18; município de Pedro Avelino

3.5.4 - associação de Fácies Diageneticamente 
ou termalmente modificadas

3.5.4.1 - Fácies Microesparito (K2jme) 

Esta fácies é caracterizada por conter rochas 
carbonáticas de coloração creme claro e maciças 
(Figura 3.23). Provavelmente tais litótipos constituí-
am rochas pertencentes às associações de fácies de 

moderada a baixa energia e de fácies de baixíssima 
energia, que foram totalmente modificadas diagene-
ticamente por meio do processo de recristalização, 
capaz de modificar consideravelmente a textura ori-
ginal destas rochas. As rochas que compõem esta 
fácies se caracterizam por apresentar uma textura 
cristalina, que varia desde microcristalina até meso-
cristalina fina a média. Por vezes, ocorrem fantasmas 
de grãos aloquímicos. É comum ainda observar poro-
sidade do tipo vugular ou móldica.
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Figura 3.23 - Fotos de campo da fácies Microesparito. (A) e B) Rochas carbonáticas recristalizadas, de coloração creme 
claro a branco acinzentado, exibindo acamamento maciço. (afloramento JCW76; Localidade Moinho de Santa Rosa, 

município Jandaíra)

A B

3.5.4.2 - Fácies Doloesparito (K2jdle) e 
Dolomicrito (K2jdm) 

Estas fácies incluem rochas que foram total-
mente mascaradas pelo processo de dolomitização, 

o qual transforma rochas carbonáticas preexistentes 
de qualquer uma das associações anteriores em ro-
chas formadas unicamente por cristais de dolomita 
(Figuras 3.24, 3.25 e 3.26). Em campo, as rochas per-
tencentes a estas fácies apresentam acamamento 
maciço (Figuras 3.24A e 3.26A), ou ainda incipientes 

A B

C D

Figura 3.24 - Fotos de campo e fotomicrografia da fácies Doloesparito. (A) Rocha dolomítica de coloração cinza exibin-
do acamamento maciço (afloramento JCW82; lajedo localizado a 1 km a oeste, localidade de Olho d’água do Campim, 

município de Jandaira). (B) e (C) Fantasmas de grãos bioclásticos e peloidais, nicóis paralelos (afloramento JCW106, 
município de Jandaíra). (D) Grão subalongado de microclina envolto por cristais de dolomita, nicóis cruzados (aflora-

mento JCW69; município de Jandaíra
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C D

Figura 3.25 - Fotomicrografia da fácies Doloesparito. (A) e (B) Grãos siliciclásticos (quartzo e plagioclásio) de tama-
nhos que variam de areia fina a média (A – nicóis paralelos e B – nicóis cruzados; afloramento JCW85, município de 

Jandaíra). (C) Rocha dolomítica apresentando porosidade de fratura, nicóis paralelos (afloramento JCW95; município 
de Jandaíra), e (D) Fratura preenchida por mosaico blocoso de calcita espática, nícois paralelos (afloramento JCW97; 

município de Jandaíra)

estratificações plano-paralelas ou cruzadas. Estas ro-
chas apresentam textura cristalina e é justamente o 
tamanho dos cristais que faz a diferença entre as ro-
chas que pertencem à fácies Doloesparito e as conti-
das na fácies Dolomicrito.

Na primeira fácies os cristais variam de me-
socristalinos médios a grossos (Figuras 3.24B, C e D 
e 3.25) e, na segunda, variam desde cristais micro-
cristalinos até mesocristalinos finos (Figura 3.26B a 
D). Ambas as fácies podem apresentar fantasmas de 
grãos aloquímicos (Figuras 3.24B e C e 3.26C e D) e 
grãos siliciclásticos (Figuras 3.24D e 3.25A e B), su-
bangulosos a angulosos, desde sílticos até areia mé-
dia, de quartzo e feldspatos (ortoclásio, microclina e 
plagioclásio). A grande maioria destas rochas exibe 
óxidos e hidróxidos de ferro, disseminados na rocha, 
ou como pressure seams (Figura 3.26B), além de po-
rosidade de fratura (Figura 3.25C), algumas das quais 
ocorrem preenchidas por mosaicos blocosos de cal-
cita espática (Figura 3.25D). Os cristais de dolomita 
se caracterizam por apresentarem hábito romboé-
drico, por vezes, zonados. Em algumas rochas vê-se 
que já ocorre a dedolomitização.

3.5.4.3 - calcários Termalmente afetados (K2jh)

As rochas pertencentes a esta fácies compõem 
calcários cristalinos, granoblásticos grossos, parcial 
ou totalmente silicificados (cherts), associados ou 
não a veios silicosos. Tais rochas resultam dos efeitos 
térmicos (hornfels) provocado por intrusões básicas 
relacionadas ao Magmatismo Macau.

Entre os corpos com melhor exposição destas 
relações estão os plugs de Serra Preta, Serrinha, São 
João e Olho d´Água (município de Pedro Avelino). 
Nestes são reportadas ocorrências de mudanças tex-
turais significativas nos calcários (Paiva, 2004; Sou-
sa, 2009), que se tornam mais densos (dolomíticos), 
mais compactos e com mais grossa cristalinidade, 
perdendo totalmente suas feições primárias, e mas-
carando possíveis grãos originais tais como bioclas-
tos (Figura 3.27). 

Algumas amostras de rocha carbonática do plug 
Serrinha contêm minerais de metamorfismo de conta-
to (Figura 3.27B), como wolastonita e periclásio, indi-
cando que foram atingidas temperaturas de até 820ºC, 
para pressão parcial de CO2 de 0,7 a 1,0 (Sousa, 2009).
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Figura 3.26 - Fotos de campo e fotomicrografia (nicóis paralelos) da fácies Dolomicrito. (A) Rocha dolomítica exibindo 
acamamento maciço (afloramento JCW23, localizado a 2 km a norte da localidade de Córrego, município de Guama-

ré). (B) Rocha desta fácies apresentando pressure seams (afloramento JCW66; município de Jandaíra. (C) e (D) Rochas 
dolomíticas mostrando fantasmas de grãos bioclásticos e peloidais (C - afloramento JCW66 e D – afloramento JCW88; 

município de Jandaíra)

Figura 3.27 - Foto de campo e fotomicrografia em nicóis cruzados da fácies Calcários Termalmente Afetados. (A) Amos-
tra de mão, mostrando a textura cristalina com granoblastos grossos. (B) Rocha carbonática coletada no plug Serrinha, 

mostrando recristalização acentuada. Compilado de Paiva (2004)

A B
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3.5.5 - Significado ambiental das Fácies 
Descritas

Os estudos de campo e de microscopia per-
mitiram identificar 11 litofácies que foram agrupa-
das, de acordo com a energia na qual foram deposi-
tadas, em três associações; uma quarta associação 
foi criada para englobar rochas diagenetica ou ter-
malmente modificadas. 

As fácies Bioesparito, Biopelesparito e Intraes-
parito são as que, dentre as demais, contém nenhu-
ma ou quantidades irrisórias de matriz carbonática, 
o que indica que as mesmas foram depositadas em 
locais de alta energia, capaz de remobilizar a lama 
carbonática presente para locais de baixa energia. 
A enorme diversidade de bioclastos e a presença de 
algas calcárias vermelhas indicam que tais fácies fo-
ram depositadas em condições de mar aberto, com 
salinidade normal, sem a presença de uma barreira 
restritiva. Além disso, a presença marcante de orga-
nismos bentônicos e a ausência de formas planctô-
nicas indicam que a deposição se deu em condições 
de águas rasas, dentro da zona fótica. Sendo assim, 
inferem-se que as mesmas foram depositadas em 
sistemas praiais, ligados ao continente ou associados 
à ilhas-barreiras, em deltas de marés enchente e/
ou vazante, que integram tal sistema, ou ainda em 
barras de maré desenvolvidas nas porções rasas da 
rampa carbonática.

As fácies Biomicrito, Biopelmicrito e Micrito 
foram depositadas em locais de baixa energia, visto 
a enorme quantidade de lama carbonática presente. 
Possivelmente em locais protegidos das ondas, marés 
ou correntes, como embaiamentos ou lagunas asso-
ciadas à ilhas-barreiras de mesomarés, ou ainda em 
porções mais externas da rampa carbonática, abaixo 
do nível de base de ondas normais. As ilhas-barreiras 
de mesomarés são caracterizadas por possuir mui-
tos estreitos de marés (tidal inlets), o que torna mais 
eficiente a comunicação das águas da laguna com o 
mar aberto e faz com que as condições ecológicas 
das águas da laguna sejam semelhantes às condições 
marinhas normais. Isto explica a grande diversidade 
dos bioclastos encontrados nestas fácies.

A fácies Dismicrito apresenta estruturas típicas 
de exposição subaérea, tais como birdseyes, gretas 
de contração e marcas de raízes. Além disso, a mes-
ma é composta quase que exclusivamente por lama 
carbonática, com raros bioclastos e pelóides. Tais fa-
tos possibilitam interpretar que a mesma depositou-
-se na zona de supramaré de sistemas de planície de 
maré instalados na região costeira ou na retaguarda 
de ilhas-barreira.

As fácies Doloesparito e Dolomicrito consti-
tuem rochas que foram, ainda durante a eodiagê-
nese, submetidas à dolomitização, as quais podem 
pertencer a qualquer uma das fácies anteriores ou a 
outras ainda não descritas. A água do mar é super-
saturada em relação à dolomita, no entanto, ela não 

se precipita diretamente do meio graças à cinética 
química, ou seja, à velocidade de reação. A velocida-
de desta reação é favorecida quando a razão entre 
as atividades dos íons Mg2+ e Ca2+ é aumentada, a 
exemplo das soluções hipersalinas, ou então quando 
a solução é tão diluída, que a falta de interferência 
de outros íons facilita a precipitação da dolomita. 
No primeiro caso as rochas dolomitizadas contêm 
minerais evaporíticos associados e no segundo 
caso, observa-se a presença de grãos siliciclásticos. 
Com base nisso, e levando-se em conta a presença 
constante de quartzo e feldspatos nas rochas destas 
fácies, pode-se afirmar que a dolomitização se deu 
em virtude da entrada de cunhas de águas meteó-
ricas, possivelmente associadas a desembocaduras 
de sistemas fluviais que avançavam para dentro da 
rampa carbonática.

3.6 - gRUPO BaRREIRaS (ENB)

Os depósitos clásticos do Grupo Barreiras 
ocorrem em uma ampla faixa do litoral brasileiro, 
notadamente na forma de falésias, sendo reporta-
dos desde o Estado do Rio de Janeiro até o Amapá.  
A denominação inicial do termo “Barreiras” é credi-
tada a Branner (1904), que caracteriza esta unidade 
como camadas variegadas aflorantes ao longo da 
costa nordestina. Frequente na literatura geólogica 
esta unidade já foi designada de série, grupo ou for-
mação. Estudos iniciais tiveram como enfoque prin-
cipal seus aspectos litógicos e texturais. Todavia, a 
partir do final da década de 80 do século passado 
foram iniciados estudos voltados à identificação de 
fácies, reconhecimento dos processos sedimenta-
res envolvidos e a reconstrução da evolução dos 
sitemas deposicionais. 

O ambiente deposicional atribuído a este gru-
po envolve desde sistema fluvial entrelaçado, asso-
ciado a leques aluviais (Morais et al. 2006), fluvial 
meandrante a estuarino (Araujo et al. 2006), até in-
fluência marinha na porção mais distal do Sistema 
(Arai, 2006; Rosseti, 2006; Rosseti et al. 2010, 2011).

Divergências importantes existem em relação 
à idade desta unidade, com a literatura existente 
apresentando diferentes estimativas de idades, sen-
do normalmente aceito um intervalo entre o Mioce-
no e o Plio-Pleistoceno. Lima (2008) utilizando idades 
dos cimentos autigênicos e depósitos ferruginizados, 
obtidas através da combinação das metodologias de 
datação 40Ar/39Ar e (U-Th)/He, restringe o tempo 
de deposição do Grupo Barreiras entre 22 a 17 Ma. 

Na Folha Jandaíra esta unidade repousa em 
discordância erosiva geralmente aos calcários da 
Formação Jandaíra (Grigio, 2003), ou localmente, 
a Formação Tibau (Silveira, 2002), representando a 
segunda maior unidade da area mapeada (32,8%). 
Falésias do Grupo Barreiras, forma de afloramento 
característico ao longo do litoral brasileiro e norte-
riograndense, não são observadas nesta folha.
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As feições sedimentares observadas em cam-
po, associadas aos estudos microscópicos, permiti-
ram a definição de duas fácies para o Grupo Barreiras 
na área da Folha Jandaíra: 1) uma fácies de arenitos 
médios a grossos maciços, com intercalações de con-
glomerados e 2) uma fácies mais pelítica representa-
da por arenitos síltico-argilosos (Figura 3.28).

A primeira apresenta coloração variada (aver-
melhada esbranquiçada – alaranjada) e uma distri-
buição mais ampla na área estudada, sendo repre-
sentada por arenitos com granulometria variando 
de média a grossas, podendo conter ainda grânulos 
e seixos, bem como intercalações de níveis conglo-
meráticos, que apresentam seixos arredondados a 
sub-arredondados, predominantemente de quartzo, 
cobertos por pelicula de óxido de ferro e com tama-
nho até 5 cm. A matriz é predominantemente argilo-

sa. Observa-se ainda a formação de solos lateriticos 
(concreções lateríticas).

A fácies mais pelítica ocorre na região de Gua-
maré, onde o Grupo Barreiras aflora na área a leste 
da cidade homônima, na planície de maré na foz do 
rio Camurupim, sendo representada por arenitos fi-
nos silticos-argilosos, com coloração vermelho-tijolo 
(Figura 3.28), capeados pela unidade Depósitos Alu-
vionares Antigos.

Este conjunto de fácies sugere deposição em 
um sistema fluvial para o Grupo Barreiras, com a fá-
cies mais arenosa representando depósitos de bar-
ra, as intercalações conglomeráticas os depositos 
de canal, enquanto a fácies pelítica representaria 
os depósitos de margem de canal em condições de 
menor energia.

A B

Figura 3.28 Fotos de campo do Grupo Barreiras. Arenito (A) Contato do Grupo Barreiras (base) com depósitos aluviona-
res antigos (topo). (B) Aspecto típico do Grupo Barreiras na Folha Jandaira

3.7 - FORMaÇÃO TIBaU (E3N1T)

Esta unidade foi definida por Campos e Silva 
(1966) como depósitos de arenitos grossos sobre-
postos aos calcários da Formação Guamaré na Bacia 
Potiguar. É caracterizada por sua interdigitação com 
a Formação Guamaré e com a Formação Barreiras 
(Araripe e Feijó, 1994).

Na Folha Jandaíra esta unidade é restrita a 
região de Galinhos-Guamaré (Caldas, 1998; Silveira, 
2002), com melhores exposições as margens da La-
goa Seca (Guamaré/RN), com espessura aproximada 
de 1,40 metros. 

Os sedimentos da Formação Tibau são bastan-
te friáveis, possui coloração esverdeada a cinza clara 
gradando para cinza escura e apresentam concre-
ções ferruginosas (Figura 3.29A), sendo constituídos 
por arenito finos a conglomeráticos (Figura 3.29B). 
Apresenta granulometria com cerca de 50% de silte/
argila, 25% de areia fina e muito fina, 20% de areia 
média e 5% de areia média a muito grossa. Mineralo-
gicamente é constituída essencialmente por quartzo 

(cerca de 80%) e feldspato (20%). Seu contato com o 
Grupo Barreiras é evidenciado por uma discordância 
erosional (Silveira, 2002).

No afloramento estudado na serra de Man-
gue Seco (Guamaré/RN), no limite norte do corpo 
intrusivo basáltico, foi observada a presença de uma 
auréola de metamorfismo, de aproximadamente 20 
cm de espessura, com o diamictito cinza-esverdeado 
duro, da Formação Tibau. Esta auréola apresenta, 
afastando-se da intrusão, uma faixa esbranquiçada, 
caulinítica de mesma espessura. Ao distanciar-se da 
intrusão o diamictito apresenta coloração variegada 
(avermelhada e alaranjada) e aspecto mosqueado 
(Figura 3.29 C e D). Á auréola de contato não foi ob-
servada no lado sul da intrusão (possivelmente re-
movida pela erosão), havendo contato direto com 
uma cunha sedimentar atribuída ao Grupo Barreiras.

A Formação Tibau apresenta contato erosivo e 
entalhamento de canais, evidenciando relevo irregu-
lar significativo. Estes canais são preenchidos por ca-
madas de diamictitos e conglomerados de espessura 
variável do Grupo Barreiras, como é o caso do aflora-
mento da serra de Mangue Seco, onde foi constatada 
uma espessura máxima exposta de 1,75 metros.
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Figura 3.29 - Feições de campo de afloramentos da Formação Tibau. (A) Concreções ferruginosas (afloramento JCI-62, 
margem esquerda da Lagoa seca, município Guamaré). (B) Conglomerados (afloramento JCI-61, margem direita da 
Lagoa seca, município Guamaré). (C) Detalhe do contato entre as fomações Tibau (T) e Macau (M). (D) Detalhe de C 

mostrando a direita da foto auréola com faixa caulinizada no diamictito

A B

C D

Na porção sudeste do afloramento foi obser-
vado que a Formação Tibau está afetada por fraturas 
e prováveis falhas, cujas superfícies estão mascara-
das pelo intemperismo e pelo corte vertical do aflo-
ramento (Figura 3.30A e B). Estas descontinuidades 
não se propagam na unidade sobreposta, individu-
alizando-se assim a Formação Tibau do Grupo Bar-
reiras, corroborando a separação pela superfície ero-
siva mencionada. A noroeste do corpo vulcanico foi 
constatada a presença de uma falha de rejeito hori-
zontal dextrógira, de atitude 297º /90º, evidenciada 
por estrias subhorizontais 120º /10º (Figura 3.30B).

A forte presença de matriz argilosa e de dia-
mictitos maciços, o mau selecionamento e geometria 
lentiforme das rochas sugere deposição dos litotipos 
da Formação Tibau em ambiente continental, num 
sistema de leques aluviais, com intercalações de fá-
cies canalizadas e de fluxos de detritos, cujo modelo 
recente em miniatura pode ser visualizado na Figura 
3.30C, D e E.

3.8 - MagMatISMo MaCau (e3βM) 

O magmatismo Macau está representado por 
numerosos corpos na região (Figura 1.2), ocorrendo 

como plugs subvulcânicos (Figura 3.31) ou hipoabis-
sais (diabásios), e raros diques basálticos. Estas ro-
chas afloram principalmente no centro-sul da área 
mapeada, na região delimitada pelos sítios Providên-
cia, Cabeço de Neco, Massapê e São Luís, no municí-
pio de Pedro Avelino. Também há ocorrências a su-
doeste de Campestre, em Olho d´Água, Olho d´Água 
da Catanduva e em Cabeça (NW de Jandaíra/RN).

Observadas no contexto geológico regional, 
as ocorrências de rochas magmáticas parecem es-
tar fortemente controladas por sistemas de falhas 
de direções NW-SE e NE-SW. Outra ocorrência ou 
intemperismo, agora subaflorante, encontra-se na 
área de Mangue Seco (Guamaré/RN), aparentemen-
te também controlada por uma falha NNE. A Serra do 
Mangue Seco e a Serra Preta se destacam no modelo 
digital de terreno e na imagem Geocover, conforme 
transcrito no mapa geológico da folha (Figura 3.32). 
A geometria do tipo plug dos corpos magmáticos ce-
nozoicos é representada nos perfis geológicos.

Observações de campo mostram que as rochas 
básicas são intrusivas nas formações Açu e Jandaíra, 
incluindo efeitos de contato e presença de xenólitos. 
Efeitos termais são registrados pela maior compacta-
ção das rochas hospedeiras no contato com as mag-
máticas, aumento de granulação de calcários, que 
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Figura 3.30 - Paleocanal entalhado na Formação Tibau (espessura exposta 1,75 m), preenchido por conglomerados e 
diamictitos do Grupo Barreiras, na Serra Mangue Seco, no município de Guamaré. (A) Detalhe do diamictito fraturado 
da Formação Tibau; (B) Prolongamento para noroeste da margem do canal mostrando contato entre as unidades; (C) 
Modelo recente em miniatura do sistema deposicional proposto para Formação Tibau e o Grupo Barreiras na Serra de 

Mangue Seco; (D / E) Falha de rejeito horizontal dextral (297º Az/90º; slickensides: 120º Az/10º) no diamictito do corpo 
vulcânico (Farias et al., submetido)

Figura 3.31 - Foto de campo do magmatismo Macau e rochas encaixantes. (A) Geomorfologia típica de plug básico, 
no caso o plug Serrinha (J13, leste de Massapê), vendo-se em primeiro plano arenitos da Formação Açu. (B) Forma de 

ocorrência em blocos de basalto, afloramento J3, norte de Olho d´Água de Catanduva, oeste de Jandaíra

A B

C D E

Formação Tibau

Grupo Barreiras

A B
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passam a calcários cristalinos (com aspecto de már-
more), e maior frequência de veios de quartzo deri-
vados do aquecimento de arenitos e remobilização de 
sílica (Figuras 3.11 e 3.12). O efeito de contato mais 
marcante se encontra em torno do plug da Serra Pre-
ta, entre os sítios Santa Penha e Cabeçinha, com hor-
nfels afetando tanto arenitos (Formação Açu) quanto 
os calcários (Formação Jandaíra). Estas modificações 
foram tratadas por Paiva (2004); Silveira (2006); Souza 
et al. (2008a e 2008b) e Souza (2009). 

Recentemente, Santos (2011a) apresentou 
uma revisão do efeito termal provocado por estes 
corpos, descrevendo pela primeira vez a presença de 
buchitos (rochas formadas por resfriamento rápido 
de magmas formados pela fusão de arenitos feldspá-
ticos e folhelhos (Graham et al., 1988; Grapes, 2011) 
na Bacia Potiguar. Os resultados obtidos indicam di-
minuição de porosidade em calcários termalmente 
afetados (Figura 3.33A), neoformação de calcedô-
nia, sílica microcristalina, possivelmente mulita ou 
cordierita, e um vidro de tonalidade cinza escura a 
preta, misturado em graus variados com clastos de 
quartzo e relictos de plagioclásio. 

Também se observa modificação de mergulho, 
exemplificado em calcários mergulhando centripeta-
mente em direção ao plug (Figura 3.33B). Finalmen-

te, na Serra do Mangue Seco, basaltos intemperiza-
dos (Figura 3.33C) evidenciam contato intrusivo em 
conglomerados do Grupo Barreiras (Figura 3.33D).

Os basaltos analisados (amostras J1, J3, J4B) 
são hipocristalinos, com textura porfirítica ou local-
mente glomeroporfirítica, destacando-se fenocris-
tais de olivina (Figura 3.34A) e microfenocristais de 
clinopiroxênio (Ti-augita), em uma matriz criptocris-
talina a microcristalina. Orientação de micrólitos de 
plagioclásio evidencia fluxo do magma durante seu 
posicionamento, formando textura traquitóide. Va-
riações de textura e granulação em diferentes locais 
das amostras sugerem processos de mistura incom-
pleta (mingling) de magmas basálticos. Texturas de 
subsolidus ainda em alta temperatura estão repre-
sentadas por amígdalas (Figura 3.34B), com preen-
chimento de clinopiroxênio (augita – diopsídio) e vi-
dro taquilítico. Estas rochas contêm entre 55 e 80% 
de matriz, onde podem ser identificados micrólitos 
de plagioclásio (An35-45), clinopiroxênio (augita), mi-
nerais opacos e apatita (Figura 3.34C). 

Dentre as fases cristalinas, destacam-se micro-
fenocristais de olivina (10-14%), Ti-augita (1-5%), ací-
culas de apatita, possível nefelina intersticial e xeno-
cristais de olivina (<5%) e raros de plagioclásio e de 
quartzo. Nestes forma-se uma espécie de coroa de 

Figura 3.32 - Modelo digital de elevação da Folha Jandaíra, gerado a partir de imagem SRTM
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Figura 3.33 - Fotografias de campo do magmatismo Macau. (A) Modificação de mergulho do acamamento de calcários 
da Formação Jandaíra no contato com o diabásio, ponto J4, sítio Olho d´Água, SW de Jandaíra. (B) Efeito termal de 

intrusão básicas em arenitos da Formação Açu (partes pretas são buchitos), ponto J24, Serra Verde, SE de Massapê. (C) 
e (D) Serra do Mangue Seco, pontos J2 e J40. (C) Basalto intemperizado. (D) Contato intrusivo de basalto (à direita) em 

conglomerados do Grupo Barreiras (à esquerda)

Figura 3.34 - Microfotografia de basaltos da Folha Jandaíra mostrando texturas em rochas básicas. (A) Fenocristal de 
olivina (Ol) do tipo forsterita, do plug Serrinha, sítio Massapê (amostra J14, nicóis paralelos). (B) Amígdala em basal-
tos do plug Cabeça (amostra J1, NW de Jandaíra), com preenchimento de vidro taquilítico e clinopiroxênio – diopsídio 

(nicóis cruzados). (C) Textura subofítica em diabásio do ponto J4, sítio Olho d’Água; ripas de plagioclásio (andesina) são 
englobadas parcialmente por clinopiroxênio – augita (amostra J4A, nicóis cruzados). (D) Xenocristal de quartzo (Qz) 

com borda de basalto microcristalino (amostra J4B, nicóis cruzados)
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basalto criptocristalino em torno do xenocristal (Fi-
gura 3.34D). Com as características acima descritas, 
os basaltos são classificados como olivina basaltos 
ou basanitos (Le Maître, 1989).

Datações disponíveis na literatura não permi-
tem distinguir os diversos corpos básicos cenozoicos. 
De modo bastante simplificado, tem-se correlaciona-
do o magmatismo em tela com o magmatismo Macau. 

O termo Formação Macau foi aplicado inicial-
mente por Mayer (1974) a olivina basaltos e diabá-
sios alterados, coletados em poços exploratórios na 
porção offshore da Bacia Potiguar, em associação 
às ocorrências vulcânicas da cidade homônima. Da-
dos geocronológicos K/Ar (rocha total) disponíveis 
para aquelas rochas indicam valores na faixa entre 
44,6±6,6 e 29,0±0,9 Ma; para as demais ocorrências 
de basaltos cenozoicos na porção continental, as 
idades K/Ar situam-se entre 39 e 13 Ma (Mizusaki et 
al., 2002). Idade ainda mais jovens, até 7 Ma, foram 
determinadas pelo método 40Ar-39Ar em basaltos al-
calinos e basanitos a sul da área estudada (Knesel et 
al., 2011). Com base em comparação de elementos 
traços, química mineral e isótopos de Sr e Nd, Sou-
za et al. (2007b, 2008a, 2008b) sugerem empregar 
a denominação Formação Macau apenas aos derra-
mes aflorantes na região homônima, com sua com-

posição química claramente distinta (são basaltos 
toleíticos) e idade bem definida (cerca de 25 Ma) 
em relação aos demais basaltos, que são alcalinos e 
mostram idades bastante variadas (70-6 Ma). Deste 
modo, optou-se neste trabalho usar a denominação 
Magmatismo Macau (E3βm) para as rochas em tela.

3.9 - DEPóSITOS alUvIONaRES aNTIgOS (N3a)

Esta unidade predomina na superfície da Fo-
lha Jandaíra (34,3%), inclusive recobrindo a Serra de 
Mangue Seco (Figura 3.32).

Esta unidade foi anteriormente mapeada 
como Formação Potengi (definida por Campos e Sil-
va, 1966) ou Grupo Barreiras devido a dificuldade de 
distinção entre elas. 

São constituídas por areias quartzosas finas a 
grossas, com associações grossas a muito grossas, de 
coloração variada (castanha-alaranjada, castanha-
-esbranquiçada, creme amarelada), mal seleciona-
das, subangulosas a subarredondada (Figura 3.35A). 
Localmente ocorrem cascalhos e conglomerados de 
matriz-suportados com matriz areno-argilosa, que 
podem ser mal selecionados (Figura 3.35B).

Figura 3.35 - Afloramentos de depósitos aluvionares antigos. (A) Areias quartzosas fina a grossa de coloração castanho-ala-
ranjada (afloramento JCI-49, aproximadamente 2 km de Baixa do Meio, município de Guamaré). (B) Cascalhos e conglomera-

dos mal selecionados. (afloramento JCI-57, aproximadamente 1km a norte da Lagoa do Cravo, município Guamaré)

A B

Na serra de Mangue Seco, suas melhores ex-
posições são escavações (jazidas), abertas nas suas 
encostas norte e leste (afloramento J-125) para ex-
tração de areia, argila e cascalho, material usado 
pela Petrobras para revestimento de estradas e de 
bases de poços nos municípios de Guamaré e Macau. 
Conforme mostrado na coluna (Figura 3.36), possui 
espessuras entre 8 metros e 5,4 metros na jazida 
estudada neste trabalho. Na extremidade nordeste 
da jazida (coordenadas 787.226 m E/9.427.382m N, 
esta unidade atinge a espessura de 9,3 metros.

O Grupo Barreiras e a unidade Depósitos Alu-
viais Antigos apresentam em conjunto espessuras de 

até 93 metros na serra de Mangue Seco, de acordo 
com informações de subsuperfície da Petrobras (Fa-
rias et al., submetido). Estas coberturas pós-Forma-
ção Tibau foram mapeadas como Grupo Barreiras 
pela CPRM (Angelim et al., 2006) e assim descritas 
em poços da Petrobras.

De acordo com as colunas medidas na Serra 
de Mangue Seco, a unidade Depositos Aluviais Anti-
gos apresenta espessuras entre 18 e 6 m, nos perfis 
oeste - leste (Figura 3.37) e norte – sul (Figura 3.38). 
Estas figuras apresentam seções geológicas strike e 
dip, respectivamente, levantadas na serra de Man-
gue Seco com base em dados de poços da Petrobras 
e descrições dos afloramentos.
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Figura 3.36 - Coluna litoestratigráfica levantada na face oeste da jazida na encosta leste da serra de Mangue Seco, 
coordenadas 787.098m E / 9.427.330m N (Farias et al., submetido)

Figura 3.37 - Seção geológica levantada aproximadamente leste-oeste (strike) na serra do Mangue Seco, baseadas em 
trabalhos de campo e dados de poços fornecidos pela Petrobras/UN-RNCE. (A) Seção NNW-SSE; (B) Seção WSW-ENE 

(Farias et al., submetido)
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Interpretações de Farias et al. (submetido) 
com base nas figuras 3.37 e 3.38 levam a conclusão 
que para esta área a Formação Tibau, constituída de 
diamictitos de coloração acastanhado/alaranjado e 
cinza/cinza-esverdeado, representa corridas de flu-
xos de detritos de leques aluviais continentais, ten-
do sido submetida a intensa erosão, principalmente 
na porção sudeste do afloramento. No afloramento 
estudado, só foram constatados indícios de meta-
morfismo de contato entre esta unidade e o corpo 
subvulcânico do Magmatismo Macau numa es-
treita faixa no seu limite norte. Esta auréola está 
ausente na extremidade sul, devido à erosão após 
sua exposição e intemperismo e ao recobrimento 
do piso do afloramento por unidades mais novas. 
O estado de intensa alteração impede a datação 
absoluta deste corpo ígneo.

O formato aproximadamente circular em plan-
ta de um corpo de basalto e diabásio de granulação 
fina alterados a presença de pequenas projeções ver-
ticais irregulares nas imediações do corpo principal, 
seus limites subverticais, observações de bolsões 
de amígdalas próximos aos contatos evidenciando 
linhas de fluxo, bem como disjunções colunares ver-
ticais, sugerem um conduto vulcânico erodido, não 
se constatando indícios de metamorfismo de contato 
nas encaixantes a sul e nas coberturas pós-Formação 

Tibau (diamictitos e conglomerados do Grupo Bar-
reiras e areias dos depósitos Aluviais Antigos). O pe-
queno tamanho das amígdalas e o aspecto de canais 
milimétricos das mesmas sugerem o resfriamento no 
interior da chaminé, próximo da superfície, tendo o 
edifício vulcânico sofrido intensa erosão após o res-
friamento da lava no interior do conduto. 

A deposição dos sedimentos neogênicos do 
Grupo Barreiras foi controlada pelo paleorelevo 
do corpo vulcânico de Mangue Seco e pela erosão 
da Formação Tibau. Estes sedimentos são repre-
sentados por diamictitos e lentes conglomeráti-
cas contendo principalmente seixos de quartzo e 
fragmentos de basalto alterado, os quais também 
estão presentes em fluxos de detritos canalizados 
e alternados com corridas de lama. Houve intensa 
variação de fácies, tanto lateral quanto vertical-
mente, características, juntamente com a hetero-
geneidade e imaturidade textural, deste sistema 
deposicional. A diagênese afetou os arenitos, ge-
rando intensa cimentação por hidróxidos de ferro 
e intensa formação de concreções que lhes deram 
uma aparência de conglomerados.

O Grupo Barreiras também sofreu intensa 
erosão pelos mesmos efeitos de basculamento da 
margem atlântica, no final da fase drifte da Bacia Po-

Figura 3.38 - Seção geológica aproximadamente norte-sul (dip) na serra do Mangue Seco, baseadas em trabalhos de campo 
e dados de poços fornecidos pela Petrobras/UN-RNCE (C) Seção NNW-SSE; (D) Seção WSW-ENE (Farias et al., submetido)
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tiguar, que havia entalhado as superfícies das forma-
ções Jandaíra e Tibau em diferentes épocas. Sobre 
esta superfície erosiva depositou-se a unidade depo-
sitos Aluviais Antigos, provavelmente também depo-
sitados em ambiente continental em sistema fluvial.

3.10 - DEPóSITOS lITORâNEOS aNTIgOS (N3lI)

Unidade composta por calcarenitos e arenitos 
depositados essencialmente em dois sub-ambien-
tes costeiros: zona de estirâncio e pós-praia (Figura 
3.39). Os depósitos da zona de estirâncio consistem 
de arenitos cinza com cimento carbonático, granulo-
metria fina a muito grossa, frequentemente associa-
da à grânulos e seixos. Os componentes siliciclásticos 
podem alcançar até 47% do volume da rocha e são 
constituídos predominantemente de quartzo e pro-
porções menores de limonita, feldspato, turmalina, 
zircão, fragmentos de rochas, titanita e opacos. Os 
componentes carbonáticos são representados por 
bioclásticos (algas vermelhas e verdes, bivalves, brio-
zoários, foraminíferos e gastrópodes), perfazendo 
até 25% do volume, e o cimento carbonático atingin-
do até 25% do volume da rocha. A principal estrutura 
sedimentar presente nestes depósitos é a estratifica-
ção cruzada de baixo ângulo, indicando cimentação 
na zona intermaré. 

Os depósitos da zona de pós-praia são consti-
tuídos por arenitos muito finos a médios, bem sele-
cionados. O componente siliciclástico dominante é o 
quartzo e frações menores de turmalina, feldspato, 
titanita, zircão e opacos. Os componentes biodetríti-
cos mais comuns são as algas verdes, vermelhas e fo-
raminíferos, perfazendo em torno de 15% do volume 
da rocha, ou mais. A principal estrutura sedimentar é 
a estratificação cruzada e tangencial na base (Figuras 
3.39 e 3.40). 

Os calcarenitos e arenitos dos depósitos lito-
râneos antigos foram interpretados, em função das 
características estratigráficas, geomorfológicas e pe-
trográficas, respectivamente como recifes arenosos 
(beachrocks) e eolianitos. Lima-Filho et al., (1995) 
e Caldas (1996) foram os primeiros a descrever e 
propor idades pleistocênicas para estes depósitos 
baseados principalmente nas características estrati-
gráficas e geomorfológicas. Posteriormente estudos 
geocronológicos foram desenvolvidos por diferentes 
autores (Caldas 2002, Barreto et al., 2002, Caldas et 
al., 2006a, Stattegger et al., 2006). Entretanto, Cal-
das 2002 foi o único a utilizar diferentes proxies para 
realizar estudos de detalhe nestes depósitos antigos. 
Este autor mostrou que os depósitos litorâneos anti-
gos estão presentes tanto na linha de costa forman-
do extensas falésias ativas, quanto na forma de aflo-
ramento no interior continental. As falésias atingem 
até 8 m de altura e ocorrem a leste de São Bento: 
Ponta dos Três Irmãos (PTI) e ponta do Emissário 
(PE). Depósitos menores no interior continental cor-
relacionados aos da PTI e PE ocorrem a oeste de São 
Bento (depósitos de Tubibau e Isabel). O PTI (Figura 
3.39 e 3.40) é o afloramento mais representativo.

Ainda de acordo com Caldas (2002) as rochas 
que constituem os depósitos litorâneos antigos con-
sistem de eolianitos repousando sobre recifes are-
nosos (beachrocks) da parte superior da zona de 
estirâncio (Figura 3.40). O eolianito é constituído 
por areias siliciclásticas finas a muito finas (<80%), 
contendo muitas vezes mais de 15% de bioclásticos 
(principalmente algas verdes). Apresenta em alguns 
pontos estratificações cruzadas acanaladas tangen-
ciais a base. Tubos de solução podem ser observados 
no PTI e PE. Estes tubos são comumente referidos 
a dissolução de raízes, mas conservando as suas es-
truturas originais (Miller e Manson, 1994). Os recifes 
arenosos (beachrock) posicionados na base da falé-

Figura 3.39 - Falésia na Ponta dos Três Irmãos – PTI (Caldas 2002). (A) Eolianitos com estratificação ondulada e tubos 
de dissolução. (B) recifes arenosos (beachrocks) da zona de estirâncio superior com estratificação cruzada de baixo 

angulo na base. município de São Bento do Norte

A

B
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Figura 3.40 - Seção litoestratigráfica mostrando os principais contatos e estruturas sedimentares entre a zona costeira 
da Ponta dos Três Irmãos (PTI) e Ponta do Emissário, no município de São Bento, evidenciando os recifes arenosos (bea-

chrocks) na base e os eolianitos no topo (Caldas 2002)

sia da PTI mostram o padrão de tamanho de grão 
e mesma composição da praia adjacente. Estratifi-
cações cruzadas de baixo ângulo foram observadas 
indicando deposição no estirâncio, que tanto na PTI 
e na PE, apresentam diferentes espessuras variando 
de 1,8 m no local PTI-4 a 5,5 m no local da PE. O eo-
lianito encontra-se na porção superior da falésia e 
mostra variações de espessura semelhantes (6 m no 
local PTI-4 e 2 m no local PTI-2). O contato entre reci-
fes arenosos (beachrocks) e eolianito é marcado pela 
diferença brusca na granulometria, não tendo sido 
observado superfície erosiva (Caldas, 2002).

Afloramentos observados no continente (lo-
calidades de Santa Isabel e São José), referidos por 
Caldas (2002) respectivamente como Isabel e Tubi-
bau, podem ser correlacionados aqueles da PTI e PE 
com base nas estruturas sedimentares, petrografia, 
relações estratigráficas e feições geomorfológicas. 
As características petrográficas e feições superficiais 
dos grãos de quartzo do arenito Isabel são similares 
àquelas observadas na porção superior da PTI, su-
gerindo deposição eólica. É constituído por areias 
siliciclásticas bem selecionadas, subarredondadas 
muito finas a médias, cimentadas por carbonato. 
O afloramento Tubibau é formado por calcarenitos 
com muitos fragmentos de conchas (bivalves). Es-

tratificação cruzada de baixo ângulo pode ser obser-
vada em algumas partes dos afloramentos. Análises 
petrográficas mostraram características semelhantes 
as observadas na porção basal da PTI. A presença de 
componentes bioclásticos, siliciclásticos e cimentos 
carbornáticos secundários característicos de região 
intermaré revelam um ambiente deposicional entre 
a zona de ante-praia e estirâncio (Caldas, 2002).

Direções de mergulho dos foresets preserva-
dos nos eolianitos das falésias paralelas a linha de 
costa (PTI e PE) indicam que foram depositados por 
ventos provenientes principalmente de E-NE. Neste 
ponto da costa o padrão atual dos ventos que cons-
troem as dunas costeiras típicas da paisagem apre-
senta orientação similar. Análises no microscópio 
eletrônico de varredura mostraram que os grãos de 
quartzo dos eolianitos são principalmente bem arre-
dondados e apresentam precipitação de sílica como 
uma feição importante. Com várias depressões pro-
duzidas por impacto mecânico durante transporte 
dos grãos. Os grãos de quartzo da porção basal, cor-
relacionada aos beachrocks, por sua vez apresentam 
sulcos triangulares ou em forma de V, como feição 
superficial mais importante (Caldas, 2002).

Esta unidade, representada na Folha Jandaí-
ra pelos afloramentos PTI, PE, Isabel e Tubibau são 
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semelhantes aos descritos por Srivastava e Corsino 
(1984) e Testa e Bosence (1998) na costa da cidade 
de Touros.

3.10.1 - geocronologia

Datações de radiocarbono foram realizadas 
por Caldas (2002) em conchas da PE e no depósito 
de Tubibau. Para os recifes arenosos (beachrock) Tu-
bibau apenas Ostrea SP., concha bivalve composta 
mineralogicamente de calcita, foi datada. As idades 
obtidas para aragonita, calcita primária e secundária 
mostraram valores variando entre 34.540 + 510/-480 
anos AP e 45.560 +1950/-1570 anos AP. Para os reci-
fes arenosos (beachrock) PE a aragonita original exi-
biu idade variando de 39.530 +1000 / -890 (amostra 
PE-8) e 44.760 + 1810/-1480 (amostra PE-1) enquan-
to a calcita secundária com maiores valores negati-
vos de δ 13C indicaram idades de 37.110 +720/-660 
(amostra PE-3) a 45.560 +1950/-1570 (amostra PE-
6). Ostrea SP. Conchas de depósitos de Tubibau fo-
ram datadas em 37.940 +860/-780 anos AP (amostra 
Tubibau-1), 40.930 +1260/-1090 anos AP (Tubibau 
-2a) e 42.060 +1470/-1240 anos AP (amostra Tubi-
bau -2b). Todos os dados demonstraram que as ida-
des reais de mineralogia original e secundária encon-
tram-se provavelmente, além do limite de datação 
por radiocarbono (Caldas, 2002).

Como a idade de deposição dos depósitos 
pleistocênicos não pôde ser determinada usando o 
método de datação radiocarbono, Caldas (2002) em-
pregou técnicas U-Th na tentativa de datar os frag-
mentos de conchas do Pleistoceno. As idades U-Th 
indicaram idades mínimas de 120.000 anos corres-
pondentes à penúltima transgressão que ocorreu ao 
longo da costa brasileira.

Barreto et al. (2002) dataram os eolianitos do 
PTI, através de termoluminescência (TL) em 117-120 
kyr e correlacionou-os aos localizados  ao longo da 
costa da Bahia.

3.10.2 - cimento carbonático: morfologia e 
química

Nas falésias da Ponta dos Três Irmãos os reci-
fes arenosos (beachrocks) caracterizam-se por espa-
ços porosos interpartículas abertos a semi-fechados 
e mineralogia de esqueleto de grãos semi-preserva-
do (Figura 3.41). Calcita pobre em Mg constitui pris-
mas alongados (Figura 3.41A) e calcita fibrosa radia-
xial (Figura 3.41B). Estes dois tipos de cimentos são 
os mais importantes, geralmente formando espessas 
franjas que abrange todos os grãos. Além disso, cal-
cita pobre em Mg formando cimento microcristalino 
(micrito) foi encontrado sobrepondo a calcita fibrosa 
radiaxial (Figura 3.41B).

Figura 3.41 - Cimentos carbonáticos e suas feições diagenéticas nos recifes arensoso (beachrocks) e eolianitos da uni-
dade Depósitos Litorâneos Antigos (compilado de Caldas, 2002): (A) Calcita pobre em Mg formando franjas prismáticas 

isópacas - FPI (elongated blade rim) em uma concha de bivalve e calcita espática – CE (blocky calcite) preenchendo o 
espaço de poros no depósito de estirâncio superior da PTI-4 (nicóis paralelos); (B) Calcita pobre em Mg formando franja 

de calcita fibrosa radiaxial (seta branca) que é superposta provavelmente por calcita rica em Mg como indicado pela 
seta preta no deposito da PTI-3 (nicóis paraleos)
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Figura 3.42 - Cimentos carbonáticos e suas feições diagenéticas nos recifes arenosos (beachrocks) e eolianitos da unidade 
Depósitos Litorâneos Antigos (compilado de Caldas, 2002). (A) Calcita pobre em Mg como calcita espática (CE) preen-

chendo quase que inteiramente o espaço dos poros entre os grãos de quartzo (Qz) na rocha da PTI-2 (nicóis cruzados); (B) 
Calcita pobre em Mg formando calcita espática preenchendo espaço de poros do eolianito da PTI-3 (nicóis cruzados)
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Somente amostras de depósitos do estirâncio 
superior e 0,3 m acima da atual maré de sizigia mos-
tram nova geração de precipitação sob influência 
marinha ou meteórica. Este tipo de textura é comum 
ao cimentos relacionados à calcita pobre em magné-
sio marinho e pode representar uma nova precipi-
tação durante o mar alto do Holoceno. No entanto 
análises químicas e isotópicas devem ser realizados 
para saber exatamente se este cimento realmente 
tem uma origem marinha. Calcita espática pobre em 
Mg ocorrem tanto nos sedimentos do estirâncio su-
perior quanto nos eólicos, embora sejam mais fre-
quentes nos eolianitos da PTI (Figura 3.42) e Isabel. A 
calcita espática tende a preencher todos os espaços 
porosos entre os grãos, formando uma textura em 
mosaico (Figura 3.42B).

Esse tipo de cimentação também é caracterís-
tica da zona ativa de um ambiente freático de água 
doce. Os depósitos de estirâncio e eolianitos sobreja-
centes da Ponta do Emissário apresentam caracterís-

ticas de cimento semelhantes aquelas descritas para 
PTI, embora tenha sido identificado duas fases de pre-
cipitações marinhas e à sua alteração posterior em um 
ambiente freático de água doce. Os cimentos de cal-
cita pobre em Mg formando lâminas grossas (Figura 
3.43A) representam a primeira geração e as lâminas 
alongadas (Figura 3.43A) a segunda geração. De acor-
do com Caldas (2002), estes materiais parecem ser o 
produto de cimentos marinhos originais instáveis, tais 
como agulhas de aragonite e calcita pobre em Mg no 
ambiente de água doce (Scoffin, 1987). Crescimentos 
de lâminas de calcita pobre em Mg têm preenchido 
os poros dos recifes arenosos (beachrocks) produzin-
do um padrão de calcita espática (Figura 3.43A) com 
cimento em pendente ou gravitacional. O cimento de 
calcita pobre em Mg típico de origem de água doce 
foi encontrado no recifes arenosos (beachrock) PE (Fi-
gura 3.43B). Na mesma Figura, as duas gerações de 
cimento pode ser observado. Lâminas curtas formam 
a primeira geração de cimento de água doce e lâminas 
alongadas a segunda.

Figura 3.43 - Cimentos carbonáticos e suas feições diagenéticas nos beachrocks e eolianitos da unidade Depósitos 
Litorâneos Antigos (compilado de Caldas, 2002). (A) Duas gerações de calcita pobre em Mg formando franja prismáti-
ca (seta preta) ou micrito (M) e franjas prismáticas isópacas (seta branca) que crescem em direção ao poro formando 

calcita espática (CE) em sedimentos da PE (nicóis cruzados). (B) Duas gerações de cimento pobre em Mg formando 
franja prismática. A seta branca corresponde ao cimento do depósito de estirâncio superior da PE. As setas vermelhas 

indicam o contato entre as duas gerações de cimento (nicóis paralelos)
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As relações de geometria e de contato entre 
os dois tipos de cimento observados nos beachrocks 
da  Ponta do Emissário revelam a sua precipitação 
durante dois eventos com condições marinhas. Tais 
eventos podem estar relacionados à oscilação do 
nível do mar eustático e / ou movimentos verticais 
tectónicos que afetaram os depósitos costeiros per-
mitindo sua inundação pela água do mar.

O recife arenoso (beachrock) de Tubibau mos-
tra calcita espática como cimento carbonático mais 
importante (Figura 3.44A e B). A porosidade primá-
ria atinge uma média de 10% do volume de rocha, 
enquanto os depósitos de estirâncio superior da PTI 
e PE apresentam valores variando de 17% a 35%. 
Ambos os depósitos Tubibau-1 e Tubibau-2 mostram 
grandes quantidades de restos de conchas. Estas são 
principalmente conchas bivalves totalmente recris-
talizado para calcita pobre em Mg (Figura 3.44B). 
Conchas originais de bivalves de calcita (Ostrea sp.) 
aparentemente ocorrem sem quaisquer sinais de re-
cristalização (Figura 3.44B).

A alta abundância de calcita pobre em Mg 
preenchendo quase todos os poros no beachrock de 
Tubibau contrasta com os recifes arenosos (beachro-
cks) da PTI e PE, onde a porosidade primária ainda 
está bem preservada.

Ainda de acordo com Caldas (2002), cimen-
tos dos depósitos litorâneos antigos demonstram 
as transformações típicas sob a influência de água 
doce. Os cimentos dos depósitos pleistocênicos são 
constituidos principalmente por precipitação de cal-
cita pobre em Mg contendo 3,48-0,05% em moles 
de MgCO3. O conteúdo de estrôncio no carbonato é 
geralmente alto em aragonita originalmente de um 
ambiente marinho, e baixa em um ambiente de água 
doce. Os valores de teor de Sr em depósitos pleis-
tocênicos (0 a 900 ppm) indicaria o último caso, no 
entanto é mantida a suposição de que o cimento car-
bonatico era originalmente marinho.

3.11 - DEPóSITOS FlÚvIO-MaRINhOS (N34FM)

Os depósitos flúvio-marinhos estão influencia-
dos pelas interações entre as flutuações de marés e o 
fluxo fluviais, que definem a presença de sedimentos 
areno-quartzosos, geralmente retrabalhados pelas 
ondas, e sedimentos síltico-argilosos escuros com 
frequentes inclusões de restos vegetais característi-
cas de áreas com manguezais. 

São constituídos por camadas de areia mui-
to fina, cinza-esverdeada, intercaladas em argilas, 
apresentando elevada concentração de carbonato 
e matéria orgânica. Ocorrem também conchas em 
posição de vida, fragmentos de conchas e clastos de 
lama. Estes depósitos são impermeáveis e atingem a 
partir da cota zero uma profundidade mínima de - 4 
metros, que impede a infiltração de água e, conse-
quente contaminação dos aquíferos profundos (Cos-
ta Neto, 2009).

Os depósitos sedimentares representando 
associações de sedimentos flúvio-marinho, cons-
tituem respectivamente os sedimentos aflorante 
na planície de inundação e barras arenosas (Figura 
3.45). Nestes depósitos as estruturas sedimentares 
típicas observadas foram marcas de ondulações eó-
licas, produzidas a partir de seixos e conchas, mos-
trando os padrões de direção dos ventos (Silveira, 
2002; Grigio, 2003).

3.12 - DEPóSITOS FlÚvIO-lacUSTRINOS 
(N34Flc)

Os registros flúvio-lacustres referem-se aos 
depósitos siliciclásticos finos (areias finas, silte e ar-
gilas) associados às lagoas da região (Figura 3.46), a 
exemplo da Lagoa Seca (Guamaré/RN).

Figura 3.44 - Cimentos carbonáticos e suas feições diagenéticas nos recifes arensos (beachrocks) e eolianitos da unida-
de Depósitos Litorâneos Antigos (compilado de Caldas, 2002). (A) Calcita pobre em Mg formando cimento espático (CE) 

em um espaço de poro do depósito Tubibau-1. Observar que o cimento espático preencheu quase que inteiramente o 
espaço dos poros (nicóis cruzados). (B) Recifes arensoso (beachrocks) Tubibau-2 mostrando concha de bivalve origial-

mente aragonítica totalmente transformada em calcita pobre em Mg (seta branca). A seta negra indica uma concha de 
calcita (Ostreasp). com estrutura primária preservada (nicóis cruzados)
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Figura 3.45 - Depósitos Flúvio-marinho, evidenciando a 
planície de inundação e a barra arenosa. Canal de maré 

(Rio Pisa Sal), município de Galinhos

Ocorrem como depósitos de fundo de lagoa 
(escuros, ricos em matéria orgânica decomposta) e 
nas margens lacustres, constituindo terraços e pe-
quenos bancos (barras) e dunas (por retrabalhamen-
to eólico).

3.13 - DEPóSITOS alUvIONaRES (N4a)

Esses depósitos são constituídos por areia mé-
dias a grossas, de coloração amarelada a alaranjada, 
com estratificações cruzadas, preenchendo canais 
fluviais e canais de marés atuais, além de silte e argi-
la relacionadas a planície de inundação (Figura 3.47).

3.13.1 - Depósitos aluvionares de canal

Estão distribuídos nas margens e nos canais 
das drenagens. No centro dos canais ocorrem ex-
clusivamente as classes arenosas mais grossas, tais 
como: areia muito grossa, areia grossa, areia média 
e areia fina (Röber et al., 2005; Costa, 2007; Santos 
Neto, 2007; Costa Neto, 2009). Entretanto amostras 

Figura 3.46 - Depósitos siliciclásticos fino de fundo de 
lagoa de cor escura, ricos em matéria orgânica (aflora-

mento JCI-64 no município de Guamaré)

Figura 3.47 - Depósitos aluvionares, compostos por areias 
de coloração castanho claro, granulometria grossa a mui-
to grossa, com grânulos (afloramento JCWE-112, 1 km a 
E da comunidade Cura no município de Pedro Avelino)

localizadas próximo ao encontro de canais, a exem-
plo do Pisa Sal e Volta do Sertão (Galinhos/RN), apre-
sentam fração areia muito grossa, refletindo a alta 
energia das correntes de marés no centro dos canais.

Por outro lado, as classes mais finas (areia 
muito fina e silte) ocorrem próximas às margens, 
principalmente nas zonas de ocorrência de bancos 
arenosos e lamosos refletindo a baixa energia das 
correntes nestas zonas (Costa Neto, 2009).

3.13.1.1 - caracterização Textural e Faciológica

Três fácies sedimentares de fundo foram reco-
nhecidas ao longo dos canais do complexo estuarino 
Galinhos-Guamaré (Costa, 2007; Costa Neto, 2009) e 
na região da Reserva de Desenvolvimento Sustentá-
vel Estadual da Ponta do Tubarão-RDSPT, localizada 
nos distritos de Diogo Lopes e Barreiras, município 
de Macau/RN (Santos, 2003; Santos Neto, 2007): 
Areia siliciclástica com grânulos e cascalhos, ocor-
rendo exclusivamente no centro dos canais;  Areia 
siliciclástica, ocorrendo principalmente no centro do 
canais e secundariamente nas barras de pontais are-
nosas; e Lama terrígena que ocorre exclusivamente 
nas margens, formando barras de pontais lamosas.

areia Siliciclástica com grânulos e cascalhos 

Esta fácies encontra-se distribuída no canal 
com padrão sonográfico mostrando reflexão ho-
mogênea média e presença de formas de leito tipo 
dunas 2-D de pequeno e médio porte. Apresentam 
carbonatos em sua composição em porcentagem 
menor que 30%, silte + argila menor que 15%, me-
diana inferior a 2 mm e porcentagem dos grãos su-
periores a 2 mm maior que 15% e menor que 50%, 
respectivamente (Costa Neto, 2009).
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areia Siliciclástica 

Apresenta-se com boa distribuição espacial 
ao longo dos canais de Galinhos-Guamaré, carac-
terizada por padrão sonográfico mostrando refle-
xão homogênea média e presença de formas de 
leito do tipo dunas 2-D pequenas, médias e gran-
des. Apresentam carbonato em porcentagem me-
nor que 30%, silte + argila menor que 15%, me-
diana inferior a 2 mm e porcentagem dos grãos 
superiores a 2 mm maior que 15% (Costa Neto, 
2009). Apresentam-se de acordo com classificação 
textural de Folk (1974) como areias moderada-
mente selecionadas, mesocúrticas e de assimetria 
positiva (desvio em relação a grãos mais grossos). 
A classificação média para o sedimento, segundo a 
sua granulometria é de areia média. 

lama Terrígena 

Esta fácies ocorre nas margens dos canais, 
principalmente nos locais onde há formação de ban-
cos lamosos e está associada ao padrão sonográfico 
sem reflexão, característica da forma de leito tipo 
fundo plano. Constitui-se na fácies predominante 
nos canais de Diogo Lopes. Apresentam carbonato 
em porcentagem menor que 30%, silte + argila maior 
que 15%, mediana menor que 2 mm (milímetros) e 
porcentagem dos grãos superiores a 2 mm menor 
que 15% (Costa Neto, 2009). De acordo com a clas-
sificação textural de Folk (1974) são areias siltosas, 
moderadamente selecionadas, platicúrtica (mistura 
de granulometrias diferentes), e aproximadamente 
simétrica. A classificação pela média para o sedimen-
to, segundo a sua granulometria é areia muito fina.

Estudos realizados por Röber et al. (2005) na 
região de Galinhos/RN classificaram texturalmente 
os sedimentos de fundo baseado na sua localização 
e no tamanho médio dos grãos em quatro grupos: 
pontal arenoso (spit), transição (transition), canal 
principal (main channel) e estreito (narrow part), 
além de uma zona de conexão de canais (connecting 
channel). Segundo Röber (op cit.) a zona de transi-
ção é predominantemente constituída por areias 
finas pobremente selecionadas com sua textura se 
tornando mais fina a medida que a velocidade da 
corrente diminui e a profundidade do canal aumen-
ta. Na zona do canal principal a textura varia de silte 
grosso a fino, com selecionamento muito pobre e as-
simetria muito positiva a muito negativa.

3.13.1.2 - Mineralogia

De acordo com Costa Neto (2009) a compo-
sição mineralógica das fácies sedimentares acima 
descritas é constituída por uma mistura de partículas 
biogênicas e clásticas que ocorrem em proporções 
diferentes nas frações >2,0 mm e <2,0 mm. A fração 

>2,0 mm é exclusivamente constituída por fragmen-
tos de conchas de bivalves e gastrópodes, bem como 
por conchas de bivalves e gastrópodes em condições 
de vida. A presença de conchas de moluscos em 
condições de vida é comum nas zonas lamosas das 
barras de pontais e nas zonas de intermarés. Por sua 
vez, a fração <2,0 mm é predominantemente clásti-
ca, representada quase exclusivamente por grãos de 
quartzo, onde em algumas amostras ocorrem traços 
de quartzo esfumaçado e quartzo com presença de 
oxidação. Minerais pesados também ocorrem em 
concentrações máximas de 1%, onde se destaca a 
magnetita (traços a 1%). A fração biogênica é cons-
tituída por fragmentos de conchas de bivalves e gas-
trópodes responsáveis pelo conteúdo de carbonato 
nos sedimentos. Os grãos de quartzo mostram-se 
predominantemente arredondados (29%) a subarre-
dondados (29%), ocorrendo também grãos bem ar-
redondados (17%), subangulosos (18%) e angulosos 
(7%). A superfície dos grãos apresenta-se polida na 
sua quase totalidade.

A área fonte de sedimentos para esses siste-
mas de canais da Folha Jandaíra está relacionada ex-
clusivamente a geologia local, uma vez que ausência 
de fluxo fluvial e baixa precipitação pluviométrica 
impedem o transporte de partículas de áreas mais 
distantes. Nesse sentido, as correntes de marés, os 
ventos e as chuvas locais desempenham um impor-
tante papel na erosão e transporte de sedimentos. 
As chuvas, mesmo em menor significância, contri-
buem com o processo erosivo. Secundariamente, 
sedimentos costeiros podem ser carreados pelas 
correntes de enchente para a foz do sistema (Costa 
Neto, 2009). As principais fontes de sedimentos de 
fundo dos canais são os sedimentos areno-lamosos 
das planícies de supramaré e os sedimentos eólicos 
fixos que quando erodidos são transportados pela 
ação das correntes de marés e ventos, bem como 
os sedimentos lamosos das planícies de intermarés 
e de inundação erodidos e transportados pelas cor-
rentes de marés.

3.13.1.3 - Morfologia de Fundo

Fundo Plano

Este padrão ocorre próximo às margens, prin-
cipalmente na porção marginal das barras de pontais 
de canais de marés e nas zonas de confluência de ca-
nais, associados aos sedimentos lamosos das planí-
cies de intermarés. No sonograma apresenta padrão 
homogêneo com forte reflexão cinza escuro.

Marcas de Ondas

Mostram forte reflexão acústica, caracterizan-
do-se por um padrão homogêneo de textura grossa 
que ocorre em frente a desembocaduras dos canais 
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de marés. Apresentam comprimentos de ondas e al-
turas variando entre 0,06 a 0,58 m e 0,003 a 0,062 m, 
respectivamente, bem como seu caráter assimétrico, 
ocorrendo sobrepostas as dunas subaquáticas indi-
cando o sentido do fluxo concordante com a corren-
te de maré de vazante (Figura 3.48).

Dunas Subaquosas Transversais 2-D

Estas formas de leito ocorrem em diferentes 
tamanhos: pequenas, médias e grandes, constituídas 
predominantemente por areia média, mostram pas-
sagem gradual entre elas e se concentram na zona 
central do canal. Apresentam forma assimétrica com 
sentido do fluxo orientado segundo as correntes de 
marés de vazante (Figura 3.49). Apresentam forte 

padrão de reflexão acústica mostrando cristas ligei-
ramente curvas e paralelas com orientação bem defi-
nida. Localizam-se no centro dos canais e ocorrem ao 
longo de todo curso do Pisa Sal (Costa Neto, 2009).

Dunas Subaquosas Transversais 3-D

Estas formas de leito foram identificadas so-
mente em observações de campo durante as ma-
rés de vazante de sizígia que expõem as barras de 
pontais de canal de maré nos meandros do canal 
Volta do Sertão e Pisa Salzinho. Classificam-se se-
gundo o tamanho em pequenas, médias e grandes, 
textura areia média, cristas curvilíneas assimétricas 
com sentido da corrente para vazante e marcas de 
ondas sobrepostas.

A

foz

foz

B

Figura 3.48 - Visão geral da Foz do rio Pisa sal. (A) Indicação da direção do fluxo de corrente (porção superior da foto) e 
formadas de leito tipo dunas – marcas de ondas (porção inferior da foto). (B) Marcas de ondas assimétricas, cristas re-
tilíneas e curvas ocorrem isoladas ou sobrepostas as dunas de pequeno porte (3-D) com sentido do fluxo (seta amarela) 

transversal ao fluxo principal (seta vermelha), Costa Neto (2009)

A

B

Figura 3.49 - Dunas subaquosas transversais 2-D assimétricas. (A) Sonograma no canal principal de Galinhos. (B) Loca-
lização do perfil mostrado. (C) Detalhe das dunas subaquoasas transversais 2-D grandes (Röber et al., 2005)
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3.13.2 - Depósitos aluvionares de Planície de 
Inundação

Estão presentes na planície de inundação ao 
longo dos rios Aratu e Miassaba e em outras drena-
gens menores. Os sedimentos areno-lamosos da pla-
nície de inundação (Figura 3.50) são transportados 
em grandes quantidades em suspensão pelas corren-
tes de marés e se depositam nas margens e na de-
sembocadura do sistema formando bancos lamosos 
e arenosos.

3.14 - DEPóSITOS EólIcOS lITORâNEOS 
vEgETaDOS (N4Elv)

Os depósitos eólicos são formados por sedi-
mentos eólicos fixados por vegetação e sedimentos 
eólicos móveis. Os primeiros, geomorfologicamen-
te correlacionados às dunas fixas (Figura 3.51), são 
constituídos por areias quartzosas de granulometria 
fina a média, avermelhada (presença de óxido de fer-
ro) e amarronzada (matéria orgânica), bem selecio-
nadas, subarredondadas a arredondadas com grãos, 
esféricos a sub-esféricos (Tabosa et al., 2001; Tabosa, 
2002; Lima 2004; Souto, 2004; Costa Neto, 2009), 
com cobertura vegetal de gramíneas e arbustos es-
paçados que ocorrem na península de Galinhos. 

São provenientes das areias da plataforma e 
dos terraços estuarinos que foram transportadas 
pelo vento e depositadas sob a forma de dunas, e 
que apresentam atualmente, uma cobertura vegetal 
constituída por gramíneas e cactáceas. 

3.15 - DEPóSITOS EólIcOS lITORâNEOS NÃO 
vEgETaDOS (N4ElN)

Esta unidade ocorre em toda a faixa litorânea, 
representada pelos campos de dunas móveis de São 
Bento do Norte, Galinhos, Guamaré e Diogo Lopes.

Figura 3.50 - Depósitos aluvionares de inundação, obser-
vados na localidade de Galos, município de Galinhos

Figura 3.51 - Exemplos de depósitos eólicos vegetados. (A) Costa entre Galos e Galinhos vista do mar. (B) Extremo 
Oeste do pontal arenoso de Galinhos. (C) Costa entre Galos e Galinhos vista do continente. (D) Detalhe dos depósitos 

eólicos vegetados no município de Guamaré

A B

C D
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Os sedimentos eólicos móveis, cuja geomorfo-
logia é de dunas móveis (Figura 3.52A), são constitu-
ídos por areia quartzosa esbranquiçada, fragmentos 
de conchas e níveis de minerais pesados. Possuem 
granulometria fina a média, bem selecionada, for-
mando um relevo de dunas e zona de deflação (in-
terdunas), sem cobertura vegetal. 

A zona de deflação (interdunas) compreen-
dem depósitos residuais de areias grossas (‘piso’ de 
dunas) e fragmentos de conchas (Figura 3.52B). Es-
tes depósitos residuais são formados durante a mi-
gração para sudoeste das dunas móveis, que deixam 
para trás sedimentos mais grossos, incapazes de mi-
grarem (Silveira, 2002), a exemplo do trecho entre 
o distrito de Galos até a região do farol de Galinhos 
(Lima, 2004; Costa Neto, 2009).

3.16 - DEPóSITOS lITORâNEOS DE PRaIa 
(N4lP)

Esta unidade é representada por sedimentos 
de praias (zona de estirâncio), deltas de maré vazan-
te, sistemas de pontais arenosos (spits) - ilhas barrei-

ras (barrier islands) (Figura 3.53). A evolução destes 
sistemas de barreiras tem sido cíclica (Xavier Neto et 
al., 2001; Lima et al., 2001, 2002; Silveira et al., 2006; 
Souto et al., 2006) indicando um antigo sistema de 
ilhas barreiras que atualmente constituem pontais 
arenosos, que foram recentemente rompidos para 
formar ilhas barreiras. A presença de pequenos del-
tas de maré vazante ao longo dos sistemas de ilhas 
barreiras e foz de rios, bem como a formação de 
pontais arenosos perpendiculares a costa mostram a 
forte influência das marés.

Os sedimentos de praias são constituídos por 
areias quartzosas, de coloração cinza claro a esbran-
quiçado, com granulometria variando de muito fina 
a muito grossa, rica em bioclastos e, algumas vezes, 
em minerais pesados. Estes sedimentos são submeti-
dos a um constante retrabalhamento, devido à ação 
dos processos costeiros marinho e eólico (Silveira, 
2002; Tabosa, 2002; Lima, 2004; Souto, 2004). A 
ação da dinâmica costeira por vezes produz intensas 
variações morfológicas na praia, como a geração de 
barcanas praiais.

Figura 3.52 - Fotos de depósitos eólicos litorâneos. (A) Dunas móveis em forma de barcana entre Caiçara e Galinhos. 
(B) Zona de deflação constituída por depósitos residuais de areias grossas e fragmentos de conchas localizado na re-

gião do Capim, município de Galinhos

Figura 3.53 - Vista aérea de baixa altitude na região costeira da Folha Jandaíra. (A) Pontal arenoso (spit) de Galinhos, 
com o município de Galinhos no centro. Observar a presença de pontais arenosos de menor porte direcionados de acor-

do com a maré de vazante. (B) Faixa de praia em Guamaré com destaque para a zona de estirâncio

A

A

zona de deflação

dunas

B

B
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 Nenhum rio fornece sedimentos para este 
sistema costeiro, portnato a laguna observada entre 
o sistema de barreiras e o continente se constitui na 
realidade em um braço de mar, ou estuário invertido 
como definido por Costa Neto (2009). Silte predomi-
na nos sedimentos de fundo da laguna ou braço de 
mar, enquanto os canais de marés podem apresentar 
conchas e, portanto, sedimentos mais grossos que a 
costa adjacente.

Diversas fácies deposicionais associadas aos 
pontais arenosos foram reconhecidas (Caldas 2002; 
Santos Neto, 2007; Vital et al., 2007; Vital et al., 
2008) caracterizando a complexidade do sistema de-
posicional. Este sistema compreende ilhas barreiras 
paralelas à costa, pontais arenosos, o ambiente oce-
ânico no lado voltado para o mar, o ambiente lagunar 
(braço de mar) no lado voltado para o continente, e 
os canais de maré que possibilitam a circulação dire-
cionada pelas marés.

Estudos desenvolvidos na Reserva de Desen-
volvimento Sustentável Ponta do Tubarão (RDS), lo-
calizada na porção extremo oeste da Folha Jandaíra 
(zona costeira) mostram que o canal de maré da Bar-
ra Nova apresenta mudanças morfológicas significa-
tivas em curto espaço de tempo e que a intensidade 
das correntes de maré vazante são superiores as de 
maré enchente durante todo o ano (Santos Neto, 
2007; Vital et al., 2007 e 2008). A interação entre as 
correntes de marés e as correntes geradas pelas on-
das promove o transporte de sedimentos, que são 
recirculados próximo ao canal de maré, ora forman-
do proeminentes deltas de maré vazante, ora pontais 
arenosos paralelos ou perpendiculares à costa.

O sistema deposicional desta área compreen-
de a barreira-pontal arenoso, o ambiente oceânico 
na face voltada para o mar, a laguna/braço de mar 
no lado continental, e os canais de maré que facili-
tam as modificações na circulação direcionada pelas 
marés. Testemunhos coletados na margem do canal 
Barra Nova mostram ciclos de granodecrescência as-
cendente, apresentando areias médias a finas com 
fragmentos de conchas na base, passando em dire-
ção ao topo para silte e argila.

A análise conjunta dos dados sugere que estes 
canais são dominados por processos de transporte 
sedimentar litorâneo com períodos em que o canal 
é mais profundo, quando o transporte sedimentar 
é paralelo à costa e a intensidade das correntes de 
maré vazante é bem superior as correntes de maré 
enchente. Em períodos que as correntes de maré de 
vazante apresentam velocidades mais próximas das 
marés enchentes, o transporte tende a ser perpen-
dicular a costa favorecendo o assoreamento do canal 
de maré ou formação de pontais arenosos secundá-
rios perpendiculares à costa (Vital et al., 2008).

Os deltas de maré vazante são feições de re-
levo plano a suavemente ondulado, formadas nas 
desembocaduras dos canais de maré pela ação das 
correntes de marés de vazante e afloram durante o 
período de baixa-mar. São constituídos por lamas e 

areias lamosas de composição quartzosa e biodetrí-
tica, mal selecionadas e de origem flúvio-estuarina-
-costeira. Os deltas de maré vazante sofrem mo-
dificações constantes na sua forma em função da 
variação da amplitude da maré, do aumento na va-
zão do estuário, da variação das correntes de marés 
e do aumento no aporte fluvial de sedimentos. Essa 
feição é observada ao longo da costa da Folha Janda-
íra (Galinhos. Guamaré e Diogo Lopes) associada aos 
canais de maré. Deltas de maré enchente, apesar de 
também serem formados, constituem feições efême-
ras devido a maior eficiência das correntes de maré 
vazante (Figura 3.54).

Os pontais arenosos (spit) são formas de rele-
vo caracterizados por um corpo alongado, com uma 
de suas extremidades unida ao continente, paralelo 
à linha de costa, originado do transporte de areias 
costeiras pelas correntes de deriva litorânea. Quando 
destacados do continente formam as ilhas barreiras. 

Na área de estudo essas feições apresentam 
migração para oeste. O principal pontal arenoso é 
representado pela península de Galinhos, entretanto 
pontais menores podem ser encontrados, por exem-
plo, na ponta do Capim Açu (Guamaré) e no Canal 
da Barra Nova (Diogo Lopes) como demonstrado por 
diferentes autores (Silveira, 2002; Costa Neto, 2009; 
Vital et al., 2007 e 2008). 

Os depósitos atuais de praias são constituídos 
por areias quartzosas, fragmentos de conchas (bio-
detritos) e minerais pesados (Figura 3.55) e apresen-
tam granulometria fina a grossa, bem selecionada. 
Localmente podem recobrir os recifes arenosos (bea-
chrocks). Esses sedimentos são geomorfologicamen-
te relacionados a zona de estirâncio (faixa de praia 
exposta entre o limite de pré-a-mar e baixa-mar). 
Segundo Lima (2004), essa feição apresenta em mé-
dia 130 m de largura, exceto na praia de Galos, onde 
atinge a largura máxima de 50 m.

3.17 - DEPóSITOS DE MaNgUE (N4M)

Estes depósitos estão relacionados a ecossis-
temas florestais costeiros de influência marinha, lo-
calizados na região intermaré, sob forte dependên-
cia da energia das marés e da cunha salina. A Folha 
Jandaíra abriga os principais depósitos de mangue 
da costa norte do Estado do Rio Grande do Norte, 
representados pelos manguezais de Galinhos, Gua-
maré e Diogo Lopes; este último abrigando a Reserva 
de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do 
Tubarão (RDS). Área esta, que apresenta condições 
favoráveis (geambientais) para a formação dos depó-
sitos de mangue e desenvolvimento da vegetação de 
manguezal, de acordo com os parâmetros proposto 
por Walsh (1974): (i) temperatura média do mês mais 
frio superior a 20oC e amplitude térmica anual infe-
rior a 5oC; (ii) presença de ambientes costeiros abri-
gados e; (iii) presença de água salgada. Walsh (1974) 
cita ainda a presença de substrato aluvial (lamoso) e 
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Figura 3.54 - Deltas de maré vazante e canais de maré vistos em fotografias aéreas de baixa altitute. (A) Delta de maré 
vazante de Barra Nova situado na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão (extremo oeste da Folha 

Jandaíra). (B) Canais de maré em Guamaré

A

Canal da Barra Nova
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Figura 3.55 - Exemplo de depósitos atuais de praia no municipio de Galinhos. (A) Compartimento geomorfológico de-
nominado zona de estirâncio e recifes arenosos (beachrocks). (B) Detalhes da zona de estirâncio, apresentando areias 

quartzosas com fragmentos de conchas (biodetritos) e minerais pesados

elevada amplitude de marés, todavia essas condições 
determinam basicamente não a ocorrência dos man-
guezais, mas o seu maior desenvolvimento estrutural 
e a área passível de ser ocupada pelo sistema.

Apresentam composição que variam de areno-
-síltica a argilosa, com gretas de contração, crostas de 
sais e uma cobertura de tapetes de algas. Os sedimen-
tos de intermaré são depositados entre o limite míni-
mo e máximo das marés médias, sendo constituídos 
por argila, silte e argila arenosa, de coloração negra, 
com alto teor de matéria orgânica (viva e biodetríti-
ca), intensamente bioturbadas e com intensa coloni-
zação de ostras, onde se desenvolve uma importante 
cobertura de manguezal (Figura 3.56), cuja flora é 
predominantemente composta por representantes 
de mangue-vermelho (Rhizophora mangle), com ra-
ízes aéreas, que servem como locais de alimentação 
e proteção para diversos organismos, especialmen-
te nas suas porções marginais, pelo mangue-branco 
(Laguncularia racemosa), mais abundante nas áreas 

mais arenosas e pelo mangue canoé e preto (Avice-
nia sp.). Além destas espécies da flora podemos citar 
ainda: Conocarpus erecta (Mangue-de-botão) e Se-
suvium portulacastrum (beldroega).

Porções significativas destes manguezais vêm 
sendo modificadas há séculos pela atividade salinei-
ra e há décadas pela carcinicultura nesta região.

Estudos realizados por Caldas (2002) no sis-
tema estuarino-lagunar de Galinhos - Guamaré a 
partir de sondagens por vibração mostram que em 
subsuperfície estes depósitos são constituídos prin-
cipalmente por lama e areia fina interestratificadas, 
ambas apresentado laminação paralela como prin-
cipal estrutura sedimentar. Essas estruturas variam 
de laminação plano-paralela, nos sedimentos mais 
finos, a estratificação cruzada, nos sedimentos mais 
grossos. Matéria orgânica (restos de madeira, folhas 
e turfas), clastos de lama e conchas em posição de 
vida, ocorrem principalmente nas fácies mais finas.
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Figura 3.56 - Exemplos de depósitos de mangue na Folha Jandaíra. (A) Vista aérea de baixa altitude na região de 
Guamaré com depósitos de mangue ressaltados pela cobertura verde. (B) Depósitos de mangue constituídos por argila, 

silte e argila arenosa, de coloração negra, com alto teor de matéria orgânica no município de Galinhos

A B

3.18 - REcIFES aRENOSOS (N4Ra)

Essa unidade foi observada ao longo do litoral 
da Folha Jandaíra e descrita a partir de afloramentos 
encontrados nas praias de São Bento do Norte, Gali-
nhos e Minhoto. É representada por arenitos terríge-
nos com cimentação carbonática e/ou aragonítica, co-
mumente chamados na literatura de arenitos de praia 
ou recifes arenosos (beachrocks). São rochas sedimen-
tares formadas tipicamente em ambientes litorâneos, 
sobretudo em zonas de estirâncio. A presença dessas 
rochas é bastante comum no cenário costeiro da Fo-
lha Jandaíra, onde são constituídas por areia grossa 
a fina com níveis conglomeráticos, mal selecionados, 
apresentando estratificação plano paralela, cruzada e 
festonada, o que indica antigas zonas de estirâncio. 

Em comparação a outras rochas sedimentares, 
o intervalo de litificação dos sedimentos praias que 
dão origem aos recifes arenosos (beachrocks) é bas-
tante curto. A litificação completa pode ocorrer em 
até poucas dezenas de anos. Essa rápida litificação 
é responsável pela preservação de grande parte das 
estruturas sedimentares presentes nos recifes are-
nosos e, até mesmo, pela preservação de fragmen-
tos de artefatos modernos, tais como: potes cerâmi-
cos, garrafas de refrigerantes (Russelll, 1959; Frankel, 
1968; Kelletat, 2006). O cimento dos recifes arenosos 
é predominantemente formado por carbonato de 
cálcio, o qual pode apresentar principalmente dois 
tipos de agentes cimentantes: calcita (rica ou pobre 
em Mg) ou aragonita (Bricker, 1971).

Essas rochas ocorrem como uma linha de recife 
alongada e paralela à linha de praia (Figura 3.57) e são 
relacionados às flutuações do nível do mar durante a últi-
ma transgressão e regressão marinha subsequente (Cal-
das, 2002; Tabosa, 2002; Lima 2004; Cabral Neto, 2011).

O afloramento de recife arenoso de São Bento 
do Norte, localizado na zona de estirâncio do muni-
cípio de São Bento do Norte, 300 m a NW do farol, 
apresentar a maior exposição de rocha em seção ver-

tical (espessura aflorante de 1,9 m) dentre todos os 
outros encontrados na área. Considerado como aflo-
ramento modelo por Cabral Neto (2011) foi descrito 
por este autor como constituído, da base ao topo, 
por três camadas bem definidas (Figura 3.58):

• Base (0-90 cm): arenito fino a médio, bege, 
bem selecionado, com estratificação cruzada 
de baixo ângulo e teor insignificante de bio-
clastos (média 1%). Enquadra-se dentro da mi-
crofácies quartzarenítica;

• Meio (90-120 cm): arenito grosso a muito gros-
so, bege, com seixos dispersos, pobremente a 
muito pobremente selecionado, com estratifi-
cação cruzada acanalada apresentando foresets 
de alto ângulo, e teor relativamente elevado de 
bioclastos (média6,5%), o que o classifica como 
microfácies quartzarenítica bioclástica;

• Topo (120-190 cm): conglomerado arenoso, 
rico em bioclastos (média 27%) apresentan-

Figura 3.57 - Recifes arenosos (beachrocks), marcando 
a linha de costa na praia de Galinhos, no município de 

Galinhos
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Figura 3.58 - Afloramento do beachrock de São Bento do Norte. A seção colunar evidencia as características texturais, 
as estruturas sedimentares e a quantidade relativa de bioclastos presentes em cada camada. A sequência de fotos à 

direita retrata a aparência típica de cada camada (compilado de Cabral Neto, 2011)

do estratificação cruzada de baixo ângulo. De 
acordo com a micropetrografia é classificado 
como microfácies bio-quartzarenítica.

Caldas et al. (2006a e 2006b), estudando esse 
afloramento, descreveram-no como sendo formado 
predominantemente por grãos de quartzo de ta-
manho areia média a grossa, frequentemente com 
bioclastos, e apresentando estratificação cruzada de 
baixo ângulo. Segundo estes autores, os grãos que 
compõem as diferentes camadas deste recifes are-
nosos (beachrock) teriam sido depositados em uma 
única zona: estirâncio.

3.18.1 - Petrografia

Caldas (2002) descreve na área da Folha Jan-
daíra, que as rochas desta unidade apresentam ci-
mento microcristalino-peloidal (micrito) de calcita 
rica em magnésio e nódulos de arogonita formando 
uma franja (Figura 3.59), como os dois mais impor-
tantes cimentos carbonáticos. Estes cimentos são tí-
picos de zonas freáticas marinhas (Longman, 1980; 
Scoffin e Stoddart, 1983) e não apresentam sinais de 
cimentos derivados de água freática e vadosa. 

Figura 3.59 - Cimentos mais comuns nos recifes arenosos da Folha Jandaíra de acordo com Caldas (2002). (A) Massa 
microcistalina (M) de calcita rica em Mg preenchendo todos os espaços entre os grãos silicicláticos no recifes areno-

sos (beachrock) de Galinhos (nicóis cruzados). (B) Massa microcistalina de calcita rica em Mg (M) em poros do recifes 
arenosos (beachrock) recuado (nicois cruzados). Qz=quartzo
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Análises químicas do cimento indicam que o 
cimento micrítico é constituído de calcita enriqueci-
da em Mg contendo 13,16 a 14,89 mole % (Caldas, 
2002). Cristais de aragonita comumente formam 
isópacas em torno dos grãos de calcita rica em Mg 
(Figura 3.60), implicando em cimentação em águas 
de poros de uma zona freática marinha. Ainda segun-
do este autor, o conteúdo de estrôncio no cimento 
aragonítico de alguns desses recifes arenosos (bea-
chrocks) variam de 12.600 (São Bento) a 10.500 ppm 
(Guajiru). A presença de aragonita com alto teor de 
estrôncio indica cimentação diagenética precoce 
formada em mares tropicais rasos indicando que os 
cimentos dos recifes arenosos (beachrocks) holocê-
nicos nesta costa não estiveram sob condições de 
ambiente meteórico.

Cabral Neto (2011) baseado na classificação 
de McBride (1963) propõe uma subdivisão dessas 
classes, integrando os dados de teor de bioclastos 
a classificação do autor, com as seguintes microfá-
cies: quartzarenítica, quartzarenítica bioclástica e 
bio-quartzarenítica.

 Quartzarenítica

Segundo Cabral Neto (2011) a microfácies 
quartzarenítica foi caracterizada por uma baixa ra-
zão bioclasto/siliciclasto, em que o teor máximo de 
bioclastos é de 2,0% (média de 1,0%). Os principais 
bioclastos presentes são representados por algas 
vermelhas (Figura 3.61A) e foraminíferos bentônicos. 
Em oposição à quantidade de bioclastos, o teor de si-
liciclastos é sempre muito elevado nesta microfácies, 
onde pode alcançar o máximo de 98% (com média de 
91,5%) dos constituintes do arcabouço (Figura 3.61B).

Com respeito às amostras provenientes de 
recifes arenosos (beachrocks) de zona costeira, os 
maiores teores de siliciclastos foram observados em 
amostras da Praia do Minhoto. Os fragmentos de ro-
chas (média 4,5%, máxima 20,5%) são constituídos 
principalmente por paraderivados, os quais incluem 
fragmentos da própria rocha (recifes arenosos - be-
achrocks) e de arenito ferruginoso do Grupo Barrei-
ras (Figura 3.61B). Feldspatos (média 3,1%, máxima 
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Figura 3.60 – Cimentos mais comuns nos recifes arenosos da Folha Jandaíra de acordo com Caldas (2002). (A) Dois 
tipos de cimentos no beachrock de São Bento. A letra M representa a massa microcristalina de calcita rica em Mg, 

enquanto a letra A franja isópaca de aragonita (nicóis paralela). (B) Recifes arenosos (beachrock) de São Bento (nicóis 
cruzados) mostrando calcita rica em Mg e franjas isópacas de aragonita ao redor dos grãos (duas fases de franjas). As 

setas indicam os limites entre essas fases. Qz=quartzo

Figura 3.61- Fotomicrografias de amostras da microfácies quartzarenítica. (A) Fragmento de alga vermelha da família 
Corallinaceae (lâminaIM-SB-021B, nicóis paralelos). (B) Fragmento retrabalhado de arenito ferruginoso do Grupo Bar-

reiras (lâmina IM-SB-021A, nicóis paralelos). Compilado de Cabral Neto (2011)
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6,1%; principalmente rico em potássio) e acessórios 
(média 0,8%, máxima 2,7%) são os constituintes do 
arcabouço menos expressivos.

Quanto aos aspectos texturais, a microfácies 
quartzarenítica apresenta moda granulométrica varian-
do de areia fina a média, selecionamento moderado 
a alto (bem selecionado), em que os siliciclastos são, 
em geral, subarredondados e apresentam esfericidade 
moderada. O principal evento diagenético reconhecido 
nesta microfácies é a precipitação de cimento carboná-
tico sob morfologia de franjas isópacas.

Quartzarenítica Bioclástica

As amostras classificadas dentro desta micro-
fácies são marcadas por um aumento significativo, 
quando comparada à microfácies quartzarenítica, na 
razão bioclasto/siliciclasto. Tal aumento é reflexo da 
quantidade de bioclastos presentes, que pode alcan-
çar o valor máximo de 8% (média de 5,0%). Algas ver-
melhas e foraminíferos bentônicos (Figura 3.62A) são 
os principais representantes do arcabouço carbonáti-
co. Os siliciclastos são compostos por quartzo (máxima 

93%, média 87,4%), fragmentos de rochas (máxima 
16,5%, média 3,5%), feldspatos (máxima 6,2%, média 
2,8%) e acessórios (máxima 2%, média 1,1%). Grãos de 
quartzo são de natureza mono- e policristalina. Frag-
mentos de rochas são derivados predominantemente 
de ígneas e metamórficas, apesar de também ocorrer 
fragmentos de origem sedimentar (paraderivados). Os 
feldspatos são representados essencialmente pela mi-
croclina (Figura 3.62B) e os acessórios são constituídos 
por opacos, titanita, zircão e biotita.

A moda granulométrica para esta microfácies 
varia de areia média a areia grossa. Porém, ainda 
contém em menores proporções grãos de tamanhos 
areia muito fina e seixo. A grande variação no tama-
nho dos grãos resulta num grau de seleção muito bai-
xo, o qual pode variar de pobremente a muito pobre-
mente selecionado. A esfericidade, em geral, varia 
de moderada abaixa e o arredondamento é marcado 
por grãos subangulosos a arredondados. Cimento de 
calcita microcristalina representa o evento diagenéti-
co mais importante registrado nesta microfácies. 

Assim como a microfácies quartzarenítica, 
pode ser dividida nas submicrofácies quartzarenito 
(Figura 3.63A), subarcósio (Figura 3.63B) , e sublitoa-
renito de acordo com litotipo predominante).

Figura 3.62 - Fotomicrografias da microfácies quartzarenítica bioclástica. (A) Alga calcária vermelha da família Coralli-
naceae (lâmina IM-SB-022A, nicóis paralelos). (B) Microclina com seu padrão característico de geminação tipo xadrez e 
alteração interna para flocos deilita (microcristais amarelos de alta reflectância). (lâmina IM-SB-023b, nicóis cruzados)

Figura 3.63 - Fotomicrografias da microfácies quartzarenítica bioclástica. (A) Submicrofácies quartzarenito. Com grãos 
do arcabouço compostos predominantemente por siliciclastos e bioclastos (lâmina IM-GL-024A, nicóis paralelos). (B) 

Submicrofácies subarcósio marcada pela quantidade elevada de feldspatos (lâmina IM-SB-022B, nicóis cruzados). bio–
bioclasto, feld–feldspato, qz–quartzo. Compilado de Cabral Neto (2011)
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Bio-quartzarenítica

Esta microfácies é marcada por uma alta ra-
zão bioclasto/siliciclasto, a qual chega a valores de 
até 1:4 (01 bioclasto para cada 04 siliciclastos). O 
teor máximo de bioclastos é de 40%, com média de 
20%, em que os maiores valores se concentram em 
amostras de zonas costa-afora. Os bioclastos presen-
tes são típicos de águas rasas, representados prin-
cipalmente por algas calcárias vermelhas da família 
Corallinaceae, biválvios (Figura 3.64A), gastrópodes 
(Figura 3.64B) e foraminíferos bentônicos. 

Como consequência aos altos teores de bio-
clastos presentes nesta microfácies, valores de sili-
ciclastos são relativamente mais baixos que nas de-
mais microfácies. Os teores máximos apresentados 
para estes constituintes do arcabouço são: quartzo 
86% (média 71,5%; Figura 3.64B), fragmentos de 
rochas 20,5% (média 6,0%), feldspatos 5,5% (média 
2,5%) e acessórios 1% (média 0,7%).

3.18.2 - variação do Nível do Mar holoceno

Um importante significado paleoambiental 
que pode ser extraído a partir de estudos em reci-
fes arenosos é o seu uso como indicadores relativos 
do nível do mar. Caldas et al. (2006a) afirmaram que 
estes depósitos estão entre os mais amplamente uti-
lizados para estudo da variação do nível do mar, princi-
palmente em regiões que apresentam regime de micro- 
e mesomaré, como é o caso da costa da Folha Jandaíra. 
A descrição cuidadosa do emprego de biomarcadores 
presentes em recifes arenosos (beachrocks) (e em ou-
tros depósitos costeiros) para datação e indicação rela-
tiva da posição do nível do mar pode ser vista nos traba-
lhos de Bezerra et al. (2000) e Caldas (2002). Bezerra et 
al. (1998) a partir de datações de radiocarbono em con-
chas de moluscos em rochas praiais  em frente a cidade 
de Galinhos indicam uma idade de 3.680-3210 cal. anos 
AP. Da mesma forma, Caldas (2002) estudando conchas 

de bivalves por radiocarbono em rochas praiais  no tre-
cho entre São Bento do Norte e Galinhos-RN obteve 
a idade máxima para início da deposição entre 3.240-
3.140 cal. anos AP.

Bezerra et al. (2003) utilizaram biomarcadores 
presentes em rochas praiais, e em outros depósitos 
litorâneos recentes, para estabelecer uma curva en-
velope de variação do nível do mar relativo holocêni-
co no Rio Grande do Norte (Figura 3.65A). Baseando-
-se em tal curva, esses autores afirmaram que entre 
~7100-5800 anos cal. AP e ~5000 anos cal. AP ocor-
reu uma subida relativamente rápida do nível do mar, 
quando o mesmo alcançou 2,5 a 4,0 m acima do nível 
do mar médio atual. Isso causou um grande avanço 
na linha de costa. Após esse período, o nível do mar 
relativo voltou a cair e só retomou nova subida entre 
~2100-1100 anos cal. AP, quando resultou em novo 
avanço da linha de costa. Comparando-se essa curva 
envelope com outras curvas-modelos para previsões 
de variações do nível do mar relativo, esses auto-
res notaram pequenas diferenças entre as mesmas. 
E, atribuíram essas diferenças a eventos locais, os 
quais exerceram importante papel no avanço e re-
cuo da linha de costa.

Caldas et al. (2006a) construíram uma nova 
curva de variação do nível do mar relativo holocê-
nico no Rio Grande do Norte, restrita ao trecho da 
Folha Jandaíra (Figura 3.65B). Eles se basearam em 
relações estratigráficas e em datação de biomar-
cadores por radiocarbono AMS (Accelerator Mass 
Spectrometer) de rochas priaiais e outros depósitos 
recentes. De acordo com esses autores, o nível do 
mar relativo começou a transgredir em ~7000 anos 
cal. AP, e alcançou posição semelhante ao nível mé-
dio atual em ~6700 anos cal. AP. A transgressão atin-
giu seu máximo em ~5900-6000 anos cal. AP com 2,4 
m acima do recente nível médio do mar. Após esse 
período, o nível do mar relativo teria caído gradati-
vamente até alcançar o nível médio atual. Diferen-
temente de Bezerra et al. (2003), esses autores não 
identificaram oscilações secundárias durante a que-
da do nível do mar relativo.

Figura 3.64 - Fotomicrografias da microfácies bio-quartzarenítica. (A) Quantidades relativamente elevadas de bioclastos e 
fragmentos de rocha, particularmente de paraderivados. Notar o fragmento de rocha derivado de recifes arensoso (bea-

chrock), o qual é composto por bioclastos e siliciclastos (lâmina IM-TOU-019B, nicóis paralelos). (B) Seção basal de gastró-
pode, raro exemplar presente nesta microfácies. (lâmina IM-SB-023B, nicóis cruzados). Compilado de Cabral Neto 2011
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Figura 3.65 - Curvas de variação do nível do mar durante o Holoceno para o Rio Grande do Norte segundo (A) Bezerra 
et al. (2003) e (B) Caldas et al. (2006a)

A

B

A interpretação feita por Cabral Neto (2011) 
para o afloramento de São Bento do Norte, de que 
os estratos da base e do topo sejam compostos pelas 
microfácies quartzarenítica e bio-quartzarenítica 
apresentando estratificações cruzadas de baixo 
ângulo, e o estrato intermediário seja formado 
pela microfácies quartzarenítica bioclástica com 
estratificações cruzadas acanaladas, implica dizer 
que esse afloramento representa deposição de se-
dimentos em diferentes ciclos de variação do nível 
do mar relativo. E, uma vez que se tem uma su-
cessão vertical com fácies de face litorânea limi-
tadas no topo e na base por fácies de estirâncio, 
pode-se sugerir que houve pelo menos um ciclo de 
transgressão-regressão. Essa hipótese é corrobo-
rada pelos modelos de variações do nível do mar 
holocênico para o Rio Grande do Norte (Bezerra et 
al., 2003; Caldas et al., 2006a).

A análise das seções colunares nos demais 
afloramentos de beachrocks sugere que houve mais 
de um ciclo de transgressão-regressão. Tais ciclos se-
riam responsáveis pela alternância de camadas de 
zona de face litorânea superior (a qual é marcada 
por estratificação cruzada acanalada) e de estirâncio 
(caracterizada por estratificação cruzada de baixo-
-ângulo) observadas nos afloramentos, sobretudo 
nos de São Bento do Norte e Galinhos.

3.19 - ROchaS DE FalhaS E FEIÇÕES 
ESTRUTURaIS

 Estruturas dúcteis pré-cambrianas são regis-
tradas em ortognaisses e rochas graníticas afloran-
tes no contato sul com arenitos da Bacia Potiguar. 
Caracterizam-se por uma foliação / bandamento 
metamórfico com minerais de alta temperatura (Fi-



Programa Geologia do Brasil

74

gura 3.7), ao nível da fácies anfibolito (hornblenda, 
plagioclásio com An>17, feldspatos recristalizados, 
eventuais piroxênios). Os ortognaisses exibem fo-
liação ondulada gerando um plano axial de direção 
N-S. Também estão presentes ortognaisses afetados 
por um evento deformacional de alto grau metamór-
fico em zonas de cisalhamento (Figuras 3.1, 3.3A e 
3.4) apresentando uma foliação de baixo ângulo 
dobrada, e localmente augen gnaisses com porções 
milonitizadas (foliação de alto ângulo) com lineação 
penetrativa (tectonito L), truncados por pegmatitos 
com dobras abertas relacionadas ao final do Neopro-
terozoico (Figura 3.7B).

Também são comuns sistemas de falhas rúpteis 
fanerozoicas, as mais antigas controlando a deposição 
da seção rifte da Bacia Potiguar. As mais jovens com 
direções usualmente SE-NW e SW-NE, truncam uni-
dades da própria Bacia, ou afetam e/ou controlam a 
ocorrência de diversos corpos vulcânicos e subvulcâ-
nicos entre Pedro Avelino e Jandaíra. Uma falha im-
portante a ressaltar parece controlar a geometria da 
parte leste da Serra Preta (leste de Pedro de Avelino) e 
se prolonga para NW em direção ao Serrote do Bugre 
e para SE até a Serra Aguda, cerca de 150 m a sul do li-
mite da Folha Jandaíra. Nestas falhas, ocorrem rochas 
ferruginosas, de aspecto bandado, com bandas ricas 
em material ferruginoso (hematita) e venulações sili-
cosas (Figura 3.66).

Rochas ferruginosas ocorrem ao longo e nas 
proximidades de zonas de falhas na porção centro-
-sul da área, destacando-se a falha limítrofe da borda 
leste da Serra Preta e da Serra do Bugre. O aspecto 
de campo mostra bandas ricas em material ferrugi-
noso (hematita) e venulações silicosas (Figura 3.66).

A sul de Fazenda Velha município de Pedro 
Avelino a rocha é composta basicamente por: quart-

zo (45%), minerais opacos (35%) e calcita (20%), com 
menos que 1% de apatita. A rocha exibe um banda-
mento marcante, definido por faixas ricas em quart-
zo, alternadas por outras ricas em minerais opacos. 
Este bandamento é afetada por muitas fraturas, as 
quais se encontram preenchidas por material carbo-
nático, óxido / hidróxido de ferro e calcedônia. 

O quartzo encontra-se bastante fraturado, 
com forte extinção ondulante, sob a forma de grãos 
xenomórficos, com inclusões de opacos, envolvidos 
por material carbonático e minerais opacos. Ocorre 
também, frequentemente, quartzo criptocristalino, 
alguns exibindo feição fibrosa (calcedônia), preen-
chendo fraturas. Os cristais maiores medem aproxi-
madamente 2,2 mm. Os opacos (óxido/hidróxido de 
ferro) são irregulares, aparecendo como porfiroblas-
tos esqueléticos ou intersticiais, englobando quartzo 
e relictos de mineral protolítico, agora totalmente 
pseudomorfisado para uma mistura de hidróxido 
de ferro, quartzo e calcita. O padrão de alteração é 
similar ao observado em hornblenda de ortognais-
se paleoproterozoico (vide acima). A calcita é xeno-
mórfica, intersticial, com inclusões de opacos e ge-
ralmente preenchendo fraturas, onde acompanha a 
fase opaca. Cristais subédricos, reliquiares, de apati-
ta são observados como inclusões em quartzo. 

O monitoramento dos blocos sugere que a ro-
cha ferruginosa tem origem tectônica, e não sedimen-
tar. O seu protólito é provavelmente hornblenda or-
tognaisse granodiorítico a tonalítico. Em zona de falha 
com abundante aporte de fluido enriquecido em H2O 
e CO2 lixiviou completamente os minerais portado-
res de cálcio, ferro e sílica, a exemplo de plagioclásio, 
hornblenda, titanita e biotita, colocando em solução 
elementos que permitiram a precipitação de calcita, 
calcedônia, hematita e hidróxidos de ferro. 

Figura 3.66 - Bloco de rocha ferruginosa associada a zona de falha (afloramento J9, sul da Fazenda Velha, município 
de Pedro Avelino). (A) Bandamento, definido por porções pretas (óxido de ferro) alternadas com laminações marrons 
(quartzo + hidróxido de ferro). (B) Feição microscópica, mostrando o bandamento mineral (quartzo deformado versus 
minerais opacos), cortado por fraturas preenchidas por calcita, sílica microcristalina e calcedônia fibrosa indiferencia-

dos (porção clara da ilustração); fotomicrografia sob nicóis paralelos

A B
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4 — caRacTERIZaÇÃO Da ZONa 
cOSTEIRa Da FOlha JaNDaíRa

4.1 - aSPEcTOS METEOROlógIcOS

O clima da região apresenta temperaturas ele-
vadas ao longo de todo o ano, associado a um curto 
período chuvoso, sendo classificado como: Clima tro-
pical equatorial, quente, semiárido, com 7 a 8 me-
ses secos, segundo a classificação de Nimer (1989); 
Clima muito quente e semi-árido, do tipo Bsw’h, na 
classificação de Köppen (Vianello e Alves, 1991), com 
temperatura média anual acima de 24ºC, estação 
chuvosa irregular e evapotranspiração potencial mé-
dia anual, maior do que a precipitação média anual. 
Não há registros históricos para a região de ocorrên-
cia de tempestades, ciclones ou furacões.

De acordo com Costa Neto (2009) a velocida-
de dos ventos medida nesta região da Folha Jandaíra 
mostra dois núcleos bem definidos: um que se es-
tende de julho a março com velocidades mais eleva-
das e outro mais restrito e com velocidades baixas 
entre abril e junho. As velocidades médias mensais 
variam entre 10,64 e 18,44 km/h. No período de 
março a julho os ventos são mais fracos com veloci-
dades variando de 10,64 km/h (abril) a 13,54 km/h 
(julho), enquanto no período de agosto a fevereiro 
apresentam maiores velocidades variando na ordem 
de 17,00 (fevereiro) a 18,44 km/h (outubro). Ainda 
segundo este autor a direção predominante ao longo 
do ano é no quadrante SE, ocorrendo variações para 
o quadrante NE e na direção E. 

A região apresenta ao longo do ano tempera-
turas mínimas médias de 26,38°C em junho e tempe-
raturas máximas médias de 30,58°C em janeiro. As 

variações entre as temperaturas máximas e mínimas 
médias anuais mostraram amplitudes entre 1,13 a 
1,33°C. As maiores temperaturas ocorrem em dois 
períodos do ano, que totalizam seis meses, a saber: 
janeiro a março e outubro a dezembro. As menores 
temperaturas ocorrem no período de abril a setem-
bro (Costa Neto, 2009).

A precipitação média é da ordem de 248,7 
mm. Os meses que mais chovem com precipitações 
superiores a 100 mm ocorrem entre março a junho. 
No resto do ano a chuvas atingem valores inferiores a 
50 mm, onde nos meses de janeiro, outubro, novem-
bro e dezembro, o volume de chuva pode ser inferior 
a 1 mm ou mesmo nulo (Costa Neto, 2009). 

As chuvas nesta região são rápidas e de in-
significante magnitude. A distribuição das chuvas e 
a variação da temperatura média ao longo do ano 
mostraram estreita relação inversa, demonstrando 
claramente uma diminuição gradual da temperatura 
com a chegada das chuvas, ao mesmo tempo em que 
nos meses de estiagem a temperatura média aumen-
tou atingindo valores máximos de 29,95°C em janei-
ro (Figura 4.1).

A umidade relativa média anual é de 64,61%, 
com médias mensais que variam entre 57,63% (ou-
tubro) a 73,14% (junho). A relação entre a umidade 
relativa e a precipitação é bem definida na região 
de estudo. Durante os meses de maior precipitação 
(março a junho) a umidade apresentou percentuais 
superiores a média anual (64,61%), enquanto nos 
meses de estiagem (julho a janeiro) a umidade dimi-
nuiu a valores inferiores a média anual 

Figura 4.1 - Relação entre a precipitação acumulada mensal e a temperatura média mensal no município de Galinhos-
-RN (Estação meteorológica instalada na sede administrativa da Camarus Aquacultura do Nordeste Ltda. durante o 

período de maio de 2004 a agosto de 2006), compilado de Costa Neto (2009)
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 A pequena amplitude de variação na direção 
dos ventos, onde predominam praticamente as di-
reções SE e NE, e as velocidades relativamente altas 
são responsáveis pelo modelamento da zona costeira 
norte do estado, principalmente na formação e mi-
gração de campos dunares. Esta característica possi-
bilita a exploração do potencial eólico da região para 
instalação de parques de produção de energia eólica, 
como por exemplo, as três turbinas para geração de 
energia eólica instalada pela Petrobrás no município 
de Macau-RN. As pequenas amplitudes anuais de 
temperatura no município de Galinhos e regiões cir-
cunvizinhas são causadas pelas baixas altitudes, pro-
ximidade com o mar e pela baixa latitude conforme 
Cestaro (1994), que apresentou em seu estudo uma 
amplitude de 3,6ºC. A variação de temperatura entre 
26,38 e 30,58°C é característica de regiões equatoriais, 
que contribui para a elevação da taxa de evaporação e 
provoca o aumento da salinidade da água.

4.2 - aSPEcTOS hIDROgRÁFIcOS

A região da Folha Jandaíra está localizada na 
Faixa Litorânea Norte de Escoamento Difuso, Sub-
-Bacia 15-4, ocupando uma área de 4.057,6 km2, 
que representa 7,6% da área do Estado (Figura 4.2), 
perfazendo um escoamento médio anual estimado 
de 65,64 x 106 m3 (SERHID, 1995). A região é carac-
terizada por uma rede hidrográfica incipiente onde 
ocorrem rios, estuários, canais de marés (gamboas) e 
lagoas, além de extensas áreas ocupadas por salinas 
e viveiros para criação de camarão.

 Os rios da região são de caráter intermitente, 
com insignificante fluxo fluvial que ocorre somente 
durante o período das chuvas e pelo afloramento do 
lençol freático. A penetração das marés no interior 
da planície costeira provoca a formação de canais de 

marés que exercem importante papel na dinâmica 
local. A cartografia existente, por sua vez, confere a 
esses canais a nomenclatura de rio.

 Assim, a toponímia de todos os rios carto-
grafados na região costeira da Folha Jandaíra é na 
verdade canais de marés, tais como os “rios” Ara-
tuá, Miassaba, Porto Capim e Camurupim no muni-
cípio de Guamaré-RN, e os “rios” Pisa Sal, Pratagil, 
Tomáz, Galinhos e Volta do Sertão, no município de 
Galinhos-RN, os quais formam o complexo estuarino 
lagunar de Galinhos-Guamaré, que deságua no Oce-
ano Atlântico em um canal único entre as cidades de 
Galinhos e Guamaré.

 Os rios e gamboas do complexo estuarino la-
gunar de Galinhos-Guamaré são explorados das mais 
diferentes maneiras, a saber: Indústria salineira, trans-
porte e navegação, fazendas de criação de camarão em 
cativeiro, pesca de linha e rede de espera, captura de 
caranguejo, coleta de moluscos (ostra, búzios e sururu), 
pesca submarina de lagosta e peixe por apnéia, retirada 
de madeira e folhas de mangue, lazer e turismo.

 As áreas das planícies de intermarés, planí-
cies de marés e terraços flúvio-estuarinos são uti-
lizadas principalmente para ampliação do parque 
salineiro e para instalação de viveiros de camarões. 
As planícies de marés também são utilizadas para 
criação de equinos e caprinos, enquanto os terraços 
flúvio-estuarinos, também são utilizados para agri-
cultura de subsistência (milho, feijão e macaxeira). 
Além dessas atividades, ocorre também, a explora-
ção de petróleo e gás natural e parques eólicos.

4.3 - aSPEcTOS OcEaNOgRÁFIcOS

 A Corrente Norte Brasileira flui aproximada-
mente paralela a quebra da plataforma, alcançando 

Figura 4.2 - Mapa de localização da Bacia Hidrográfica da Faixa Litorânea Norte de Escoamento Difuso 15-4 (Modifica-
do de SERHID, 1995 por Costa Neto, 2009
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velocidades da ordem de 30-40 cm.s-1, sobreposta por 
componentes de ondas e marés (Knoppers et al., 1999).

Correntes de deriva litorânea fluem de leste 
para oeste no litoral setentrional do Rio Grande do 
Norte. De acordo com Vital (2009) ondas e correntes 
induzidas por ondas (20-105 cm.s-1) são as forçantes 
dominantes no transporte sedimentar líquido (net 
sediment transport) ao longo da costa do Rio Gran-
de do Norte. Devido a obliquidade dos ventos inten-
sos, correntes litorâneas direcionadas pelos ventos 
aumentam a taxa de transporte de sedimentos, en-
quanto as marés apresentam uma menor capacidade 
de transporte devido as intensidades relativamente 
menores das correntes de maré (≈ 5-60 cm.s-1).

 Na área, a energia das ondas é moderada à 
alta com direção de incidência E, NE e SE, atingindo 
alturas significativas de 10 a 80 cm na zona de arre-
bentação e período entre 4 e 8 segundos. Para todo 
o ano a arrebentação é do tipo mergulhante (Tabo-
sa, 2002; Tabosa et al., 2001; Lima, 2004; Lima et al., 
2006; Silveira, 2002; Chaves et. al., 2006).

A região está inserida em um regime de meso-
marés semidiurnas. As mudanças no nível do mar na 
costa setentrional do Rio Grande do Norte mostrou 
uma altura máxima de maré de 3.3 m e 2.5 m res-
pectivamente durante marés de sizígia e quadratura 
(Araujo et al., 2004). O parâmetro sobre variação re-
lativa das marés - RTR (Relative Tide Range) obser-
vado para este setor encontra-se entre 4 < RTR < 15 
(Vital, 2009), desta forma sendo classificado no gru-
po de costas mistas, dominadas por ondas e marés, 
de acordo com Masselink e Turner (1999).

4.4 - PERFIS DE PRaIa E aNÁlISE 
SEDIMENTOlógIca

A Folha Jandaíra apresenta cerca de 55 km de 
uma faixa costeira, marcada por uma rica diversidade 
geoambiental, e por uma composição sedimentoló-
gica e uma morfologia bastante diversificada, harmo-
nizada por um contexto paisagístico de rara beleza. 
Durante o período de 24 a 26 de outubro e 21 a 23 
de novembro do ano de 2009, foram realizadas duas 
campanhas de campo, que tinham como objetivo 

adquirir informações referentes à morfodinâmica 
costeira da faixa de recobrimento da Folha Jandaíra. 
Durante o período de aquisição dos dados, foram le-
vantados 20 perfis topográficos de praia (Figura 4.3) e 
20 trincheiras para coleta de sedimentos (amostra de 
calha coletada no contato entre a zona de estirâncio e 
o pós-praia). Em cada um dos perfis levantados foi im-
plantado marcos de concreto para estabelecimento do 
referencial de nível, com GPS geodésico (Figura 4.4).

A aquisição dos dados altimétricos foi realiza-
da por meio de dois sistemas: 1) um nível topográfico 
(N1025 – AUSJENA) para execução do nivelamento e 
modelagem da superfície praial e 2) um GPS geodési-
co (Topcon Tolls), com sistema de precisão cinemáti-
co em tempo real (RTK- Real Time Kinematic), para a 
aquisição do referencial de nível.  Os dados altimétri-
cos para o perfil de praia foram levantados por meio 
de nível topográfico, mira topográfica de 4,0 m de 
comprimento, trena com 50 m e piquetes. Todos os 
levantamentos topográficos foram realizados duran-
te a maré baixa, em períodos de maré sizígia.

O ponto inicial de cada perfil topográfico foi 
calibrado com auxílio do GPS geodésico, com dois 
canais do tipo L1 e L2, e antena Hiper Lite+. Os dois 
GPSs utilizados foram configurados da seguinte ma-
neira: um como base, operando em modo estático, 
montado sobre um tripé em um local de coordena-
das X, Y e Z conhecidas (“RN” Referencial de Nível; 
Figura 4.5A e B), e o outro, como intinerante (rover), 
operando no modo cinemático conectado a um co-
letor de dados. Este coletor de dados permite a con-
figuração dos dois receptores GPS em campo, sem a 
necessidade de uma configuração prévia em compu-
tador, e também fornece a orientação do caminha-
mento escolhido, mostrando em mapa a aquisição 
de pontos em tempo real, na escala escolhida.

 Os dois GPSs foram configurados para se co-
municarem via ondas de rádio, de forma que o rover 
tem os seus valores de X, Y e Z corrigidos pela base, 
melhorando assim a precisão dos pontos e o posicio-
namento geográfico com acurácia centimétrica (Fi-
gura 4.6). Esta precisão foi obtida através do método 
diferencial (Featherstone e Stewart, 2001; Kawabata 
Neto, 2005; Santos e Sá, 2006; Ramos, 2007; Moura, 
2009; Rocha, 2010; Santos, 2011b).

Figura 4.3 - Localização dos Perfis de Praia (JWC 01 a 21) ao longo da zona costeira da Folha Jandaíra. Imagem Google 
2012 - TerraMetrics
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Figura 4.4 - Perfis de Praia. (A) Visão geral dos equipamentos utilizados durante a aquisição dos perfis topográficos 
(mira, nível topográfico e GPS geodésico). (B) Exemplo de uma trincheira escavada para a coleta de sedimentos (perfil 
de praia JWZ-15 - município de Galinhos). (C) GPS geodésico instalado sobre o marco de concreto utilizado para a iden-
tificação do ponto inicial de cada perfil. (D) Detalhe do marco de concreto (perfil de praia JWZ-03 município de Macau)

Figura 4.5 - Exemplo de “RN” Referencial de Nível utilizado no projeto. (A) Visão geral do local em que a “RN-2415C” foi 
instalada. (B) Detalhe da RN implantada pelo IBGE na porta da Igreja de São Pedro em Caiçara do Norte (perfil de praia 

JWZ-09 – município de Caiçara do Norte)

A B
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Figura 4.6 - Exemplo da metodologia utilizada durante a aquisição dos pontos geodésicos, através da ficha de calibração 
dos pontos geodésicos, destacando a precisão e o posicionamento geográfico dos marcos com acurácia centimétrica

 A preparação das amostras para análises 
sedimentológicas obedeceu aos procedimentos pa-
drões conhecidos da literatura (e.g. Loring e Rantala, 
1992). As amostras foram analisadas quanto a gra-
nulometria por peneiramento a seco em agitador 
eletro-magnético (marca Produtest), com peneiras 
de diversas aberturas de malha separadas de ½ em 
½ phi (2 mm a 0,062 mm), seguindo metodologia 
descrita por Folk (1968). A duração de vibração para 
cada bateria foi de no máximo 10 minutos, a uma 
potência de vibração (reostato) de seis pontos. 

 Os dados sedimentológicos foram processa-
dos no programa Sistema de Análise Granulométrica 
- SAG (Dias e Ferraz, 2004), desenvolvido pelo Labo-
ratório de Geologia Marinha (Lagemar) da Universi-
dade Federal Fluminense (UFF). O SAG foi utilizado 
para obtenção dos parâmetros estatísticos, classifi-
cação textural e construção de histogramas basea-
dos no método de Folk (1954, 1974), bem como as 
classificações de Shepard (1954), Dias (1996) modifi-
cada de Larssoneur (1977). Nesta última classificação 
o termo litoclástica foi substituído por siliciclástica, 
como proposto por Vital et al. (2005).

4.4.1 - descrição dos Perfis de Praia e análise 
Sedimentológica

Perfil JWZ-01: O comprimento do perfil topo-
gráfico de praia foi de 310,00 m e a sua altitude inicial 
foi de 6,434 m. A descrição da trincheira mostrou um 

depósito de areia quartzosa de granulometria grossa 
com intercalações de areia média, apresentando pe-
quenas quantidades de minerais pesados e fragmen-
tos de conchas. Neste local foi observada a existência 
de estratificação plano-paralela (Figura 4.7).

Pela classificação textural de Folk (1968) a amos-
tra de calha do perfil JWZ-01 apresentou como resul-
tado: areia, moderadamente selecionada, platicurtica 
e assimetria positiva (Figura 4.8). Pela classificação de 
Larsonneuer (Dias, 1996) trata-se de uma amostra de 
Al1c – Areia siliciclástica grossa a muito grossa.

 Perfil JWZ-02: O comprimento do perfil to-
pográfico de praia foi de 65,95 m e sua altitude inicial 
foi de 3,087 m. A descrição da trincheira mostrou um 
depósito de areia quartzosa com afinamento textural 
para o topo de granulometria grossa com intercala-
ções de areia muito grossa na base e média no topo, 
apresentando quantidades variadas de minerais pe-
sados e fragmentos de conchas de tamanho decimé-
tricos a centimétricos e espinhos de equinodermas 
milimétricos. Neste local foi observada a existência 
de estratificação plano-paralela (Figura 4.9).

Pela classificação textural de Folk (1968) a 
amostra de calha do perfil JWZ-02 apresentou como 
resultado: areia com cascalho esparso, moderada-
mente selecionada, mesocurtica e assimetria posi-
tiva (Figura 4.10). Pela classificação de Larsonneuer 
(Dias, 1996) trata-se de uma amostra de Al1c – Areia 
siliciclástica grossa a muito grossa.
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Figura 4.7 - Perfil JWZ-01. (A) Visão geral do perfil. (B) Perfil topográfico. (C) Trincheira constituída por níveis interca-
lados de areia média a grossa, evidenciando estratificação plano-paralela. (D) Localização do perfil de praia Imagem 

Google 2012 - Terra Metrics
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Figura 4.8 - Análise granulométrica representativa do perfil JWZ-01. (A) Histograma de barras. (B) Curva cumulativa
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Figura 4.9 - Perfil JWZ-02. (A) Visão geral do perfil. (B) Perfil topográfico. (C) Trincheira constituída por níveis interca-
lados de areia média a grossa evidenciando estratificação plano-paralela. (D) Localização do perfil de praia Imagem 

Google 2012 - Terra Metrics
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Figura 4.10 - Análise granulométrica representativa do perfil JWZ-02. (A) Histograma de barras. (B) Curva cumulativa
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Perfil JWZ-03: O comprimento do perfil topo-
gráfico de praia foi de 120,00 m e sua altitude inicial 
foi de 3,440 m. A descrição da trincheira mostrou 
depósitos de areia quartzosa com afinamento textu-
ral para o topo, apresentando granulometria desde 
areia média à fina, com predominância de areia mé-
dia, possuindo variações significativas de minerais 
pesados, matéria orgânica e fragmentos de conchas 
de tamanho centimétrico. Neste local foi observada 
a existência de estratificação plano-paralela horizon-
tal a sub-horizontal (Figura 4.11). 

 Pela classificação textural de Folk (1968) a 
amostra de calha do perfil JWZ-03 apresentou como 
resultado: areia com cascalho esparso, moderada-
mente selecionada, platicurtica e assimetria positiva 
(Figura 4.12). Pela classificação de Larsonneuer (Dias, 
1996) trata-se de uma amostra de Al1c – Areia silici-
clástica grossa a muito grossa.

Perfil JWZ-04: O comprimento do perfil topo-
gráfico de praia foi de 47,79 m e sua altitude inicial 
foi de 2,245 m. A descrição da trincheira mostrou 
uma sedimentologia marcada por areias quartzosas 
de textura média à grossa, com afinamento para o 
topo. Ao longo da sequência, são observados dife-
rentes níveis (intercalações - laminações milimétri-
cas) compostos por grânulos de quartzo, fragmentos 
de conchas de bivalve (2 cm de diâmetro) e minerais 
pesados (Figura 4.13).

 Pela classificação textural de Folk (1968) a 
amostra de calha do perfil JWZ-04 apresentou como 
resultado: areia com cascalho esparso, moderada-
mente selecionada, platicurtica e assimetria positiva 
(Figura 4.14). Pela classificação de Larsonneuer (Dias, 
1996) trata-se de uma amostra de Al1c – Areia silici-
clástica grossa a muito grossa.

Figura 4.11 - Perfil JWZ-03. (A) Visão geral do perfil. (B) Perfil topográfico. (C) Trincheira constituída por níveis interca-
lados de areia média a grossa evidenciando estratificação plano-paralela. (D) Localização do perfil de praia Imagem 

Google 2012 - Terra Metrics
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Figura 4.12 - Análise granulométrica representativa do perfil JWZ-03. (A) Histograma de barras. (B) Curva cumulativa

Figura 4.13 - Perfil JWZ-04. (A) Visão geral do perfil. (B) Perfil topográfico. (C) Areias quartzosas de textura média à 
grossa, com afinamento para o topo. Destacam-se intercalações - laminações milimétricas, compostos por grânulos de 

quartzo, fragmentos de conchas de bivalve. (D) Localização do perfil de praia Imagem Google 2012 - Terra Metrics
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Perfil JWZ-05: O comprimento do perfil topo-
gráfico de praia foi de 69,56 m e sua altitude inicial 
foi de 4,158 m. A sedimentologia da área é repre-
sentada por depósitos de areias quartzosas com 
granulometria média à fina/média com até 50% de 

minerais pesados, e fragmentos de conchas (tama-
nhos milimétricos) e grânulos de quartzo levemen-
te arredondados. No topo deste nível há uma maior 
concentração de minerais pesados, bem como, de 
matéria orgânica (Figura 4.15).

A B

Figura 4.14 - Análise granulométrica representativa do perfil JWZ-04. (A) Histograma de barras. (B) Curva cumulativa

A B

C

D

Figura 4.15 - Perfil JWZ-05. (A) Visão geral do perfil. (B) Perfil topográfico. (C) Trincheira constituída por níveis intercalados 
de areia média a fina-média com até 50% de minerais pesados e fragmentos de conchas. (D) Localização do perfil de praia 

Imagem Google 2012 - Terra Metrics
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Figura 4.16. Análise granulométrica representativa do perfil JWZ-05. (A) Histograma de barras. (B) Curva cumulativa.

 Pela classificação textural de Folk (1968) a 
amostra de calha do perfil JWZ-05 apresentou como 
resultado: areia, moderadamente selecionada, pla-
ticurtica e assimetria aproximadamente simétri-
ca (Figura 4.16). Pela classificação de Larsonneuer 
(Dias, 1996) trata-se de uma amostra de Al1d – 
Areia siliciclástica média.

Perfil JWZ-06: O comprimento do perfil to-
pográfico de praia foi de 118,33 m e sua altitude 
inicial foi de 2,261 m. A descrição da trincheira mos-
trou depósitos de areia quartzosa com afinamento 
textural para o topo, apresentando granulometria 
desde areia fina a fina-média, com níveis de areia 
média a média-grossa, com predominância de areia 
média, possuindo variações significativas de mi-
nerais pesados, matéria orgânica e fragmentos de 
conchas, ordenadas segundo uma estratificação 
plano-paralela (Figura 4.17). 

Pela classificação textural de Folk (1968) a 
amostra de calha do perfil JWZ-06 apresentou como 
resultado: areia, moderadamente selecionada, pla-
ticurtica e assimetria aproximadamente simétri-
ca (Figura 4.18). Pela classificação de Larsonneuer 
(Dias, 1996) trata-se de uma amostra de Al1d – 
Areia siliciclástica média.

 Perfil JWZ-08: O comprimento do perfil to-
pográfico de praia foi de 45,40 m e sua altitude inicial 
foi de 2,258 m. A área é composta por areias quart-
zosas de granulometria fina à média, com predomi-
nância de areia média, apresentando laminações mi-
limétricas de minerais pesados, matéria orgânica e 
fragmentos de conchas dispersos. Neste local foi ob-
servada a existência de estratificação plano-paralela 
horizontal a sub-horizontal (Figura 4.19).

Pela classificação textural de Folk (1968) a 
amostra de calha do perfil JWZ-08 apresentou 
como resultado: areia com cascalho esparso, mo-
deradamente selecionada, platicurtica e assime-
tria aproximadamente simétrica (Figura 4.20). Pela 

classificação de Larsonneuer (Dias, 1996) trata-se 
de uma amostra de Al1c – Areia siliciclástica gros-
sa a muito grossa.

 Perfil JWZ-09: O comprimento do perfil to-
pográfico de praia foi de 25 m e sua altitude inicial 
foi de 3,640 m. A área é composta por areias quart-
zosas de granulometria média à grossa, com predo-
minância de areia média. Fragmentos de conchas 
de tamanho milimétrico são observados dispersos 
no pacote (Figura 4.21).

 Pela classificação textural de Folk (1968) 
a amostra de calha do perfil JWZ-09 apresentou 
como resultado: areia com cascalho esparso, mo-
deradamente selecionada, platicurtica e assime-
tria aproximadamente simétrica (Figura 4.22). Pela 
classificação de Larsonneuer (Dias, 1996) trata-se 
de uma amostra de Al1c – Areia siliciclástica gros-
sa a muito grossa.

 Perfil JWZ-10: O comprimento do perfil 
topográfico de praia foi de 98,50 m e sua altitude 
inicial foi de 3,472 m. A descrição da trincheira mos-
trou depósitos de areia quartzosa com afinamento 
textural para o topo, apresentando granulome-
tria desde areia grossa à fina, com predominância 
de areia média a média-grossa na base e média a 
média-fina no topo. Laminações milimétricas de mi-
nerais pesados ocorrem intercalando níveis quart-
zosos. Matéria orgânica e fragmentos de conchas 
podem ocorrer dispersos em diferentes níveis do 
pacote. Destaca-se ainda, a presença de estratifi-
cação plano-paralela horizontal a sub-horizontal de 
baixo ângulo (Figura 4.23).

 Pela classificação textural de Folk (1968) a 
amostra de calha do perfil JWZ-10 apresentou como 
resultado: areia, moderadamente selecionada, me-
socurtica e assimetria negativa (Figura 4.24). Pela 
classificação de Larsonneuer (Dias, 1996) trata-se de 
uma amostra de Al1d – Areia siliciclástica média.
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Figura 4.17 - Perfil JWZ-06. (A) Visão geral do perfil. (B) Perfil topográfico. (C) Trincheira constituída por níveis intercala-
dos de areia média a média-grossa, marcada por laminações milimétricas (quartzo e minerais pesados) e estratificação 

plano-paralela. (D) Localização do perfil de praia Imagem Google 2012 - Terra Metrics

Figura 4.18 - Análise granulométrica representativa do perfil JWZ-06. (A) Histograma de barras. (B) Curva cumulativa
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Figura 4.19 - Perfil JWZ-08. (A) Visão geral do perfil. (B) Perfil topográfico. (C) Trincheira constituída por níveis inter-
calados de areia fina a média, apresentando estratificação plano-paralela. (D) Localização do perfil de praia Imagem 

Google 2012 - Terra Metrics

Figura 4.20 - Análise granulométrica representativa do perfil JWZ-08. (A) Histograma de barras. (B) Curva cumulativa
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Figura 4.21 - Perfil JWZ-09. (A) Visão geral do perfil. (B) Perfil topográfico. (C) Trincheira constituída por níveis interca-
lados de areia média a grossa evidenciando estratificação plano-paralela. (D) Localização do perfil de praia Imagem 

Google 2012 - Terra Metrics
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Figura 4.22 - Análise granulométrica representativa do perfil JWZ-09. (A) Histograma de barras. (B) Curva cumulativa
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Figura 4.23 - Perfil JWZ-10. (A) Visão geral do perfil. (B) Perfil topográfico. (C) Trincheira constituída por níveis intercala-
dos de areia média a grossa, bem como, laminações milimétricas de minerais pesados. (D) Localização do perfil de praia 

Imagem Google 2012 - Terra Metrics
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Figura 4.24 - Análise granulométrica representativa do perfil JWZ-10. (A) Histograma de barras. (B) Curva cumulativa
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 Perfil JWZ-11: O comprimento do perfil to-
pográfico de praia foi de 70 m e sua altitude inicial 
foi de 3,845 m. Depósitos composto predominan-
temente por areias quartzosas de granulometria 
fina a muito grossa, com predominância de areia 
fina a média, apresentando variações (laminações 
milimétricas) de minerais pesados intercalados por 
areias quartzosas e fragmentos de conchas, garras 
de crustáceos e níveis dispersos de sedimentos fer-
ruginosos (material laterítico). Foi observada a exis-
tência de estratificação plano-paralela horizontal a 
sub-horizontal. (Figura 4.25).

Pela classificação textural de Folk (1968) a 
amostra de calha do perfil JWZ-11 apresentou como 
resultado: areia com cascalho esparso, moderada-
mente selecionada, mesocurtica e assimetria posi-
tiva (Figura 4.26). Pela classificação de Larsonneuer 

(Dias, 1996) trata-se de uma amostra de Al1c – Areia 
siliciclástica grossa a muito grossa.

Perfil JWZ-12: O comprimento do perfil topo-
gráfico de praia foi de 50 m e sua altitude inicial foi de 
4,018 m. Depósito constituído por areias quartzosas, 
apresentando granulometria desde areias grossas até 
médias, marcadas por níveis centimétricos de mine-
rais pesados e intercalações de areias médias a gros-
sas. Presença bem marcada de estratificação plano-
-paralela horizontal a sub-horizontal (Figura 4.27).

 Pela classificação textural de Folk (1968) a 
amostra de calha do perfil JWZ-12 apresentou como 
resultado: areia com cascalho esparso, moderada-
mente selecionada, platicurtica e assimetria apro-
ximadamente simétrica (Figura 4.28). Pela classifi-
cação de Larsonneuer (Dias, 1996) trata-se de uma 
amostra de Al1d – Areia siliciclástica média.
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Figura 4.25 - Perfil JWZ-11. (A) Visão geral do perfil. (B) Perfil topográfico. (C) Areias quartzosas com minerais pesados 
intercalados por fragmentos de conchas, garras de crustáceos e níveis dispersos de sedimentos ferruginosos. (D) Locali-

zação do perfil de praia Imagem Google 2012 - Terra Metrics
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Figura 4.26 - Análise granulométrica representativa do perfil JWZ-11. (A) Histograma de barras. (B) Curva cumulativa

Figura 4.27 - Perfil JWZ-12. (A) Visão geral do perfil. (B) Perfil topográfico. (C) Trincheira constituída por níveis interca-
lados de areia média a grossa evidenciando estratificação plano-paralela. (D) Localização do perfil de praia Imagem 

Google 2012 - Terra Metrics
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Perfil JWZ-13: O comprimento do perfil topo-
gráfico de praia foi de 45 m e sua altitude inicial foi 
de 3,941 m. A descrição da trincheira mostrou depó-
sitos de areia quartzosa com granulometria predo-
minantemente grossa a média, com níveis centimé-
tricos de minerais pesados, bem como, fragmentos 
de sedimentos biogênicos (conchas de bivalves e 
gastrópodes) de tamanho milimétrico (até 8 mm). 

Foi observada a existência de estratificação plano-
-paralela horizontal a sub-horizontal (Figura 4.29).

Pela classificação textural de Folk (1968) a 
amostra de calha do perfil JWZ-13 apresentou como 
resultado: areia com cascalho esparso, moderada-
mente selecionada, mesocúrtica e assimetria apro-
ximadamente simétrica (Figura 4.30). Pela classifi-
cação de Larsonneuer (Dias, 1996) trata-se de uma 
amostra de Al1d – Areia siliciclástica média.

A B

Figura 4.28 - Análise granulométrica representativa do perfil JWZ-12. (A) Histograma de barras. (B) Curva cumulativa
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Figura 4.29 - Perfil JWZ-13. (A) Visão geral do perfil. (B) Perfil topográfico. (C) Depósito de sedimentos arenosos, de granulome-
tria grossa a média, apresentando níveis com minerais pesados e estratificação plano-paralela. (D) Localização do perfil de praia 

Imagem Google 2012 - Terra Metrics



Geologia e Recursos Minerais da Folha Jandaíra

93

A B

Figura 4.30 - Análise granulométrica representativa do perfil JWZ-13. (A) Histograma de barras. (B) Curva cumulativa

 Perfil JWZ-14: O comprimento do perfil topo-
gráfico de praia foi de 122,70 m e sua altitude inicial 
foi de 2,563 m. Depósito formado por areias quart-
zosas de granulometria de muito grossa a fina, com 
predominância de areia média. Níveis bem marcados 
por areia média encontram-se destacados no perfil. 
Observa-se ainda, fragmentos de bioclásticos (con-
chas de bivalves e gastrópodes) com até 8 mm de di-
âmetros, e intercalações de matéria orgânica. Neste 
local foi observada a existência de estratificação pla-
no-paralela horizontal a sub-horizontal (Figura 4.31). 

Pela classificação textural de Folk (1968) a 
amostra de calha do perfil JWZ-14 apresentou como 
resultado: areia com cascalho esparso, moderada-
mente selecionada, mesocúrtica e assimetria posi-
tiva (Figura 4.32). Pela classificação de Larsonneuer 
(Dias, 1996) trata-se de uma amostra de Al1c – Areia 
siliciclástica grossa a muito grossa.

Perfil JWZ-15: O comprimento do perfil topo-
gráfico de praia foi de 104,60 m e sua altitude inicial 
foi de 2,7662 m. A descrição da trincheira mostrou 
depósitos de areias quartzosas com granulometria va-
riando desde areia muito grossa a média com níveis 
centimétricos de areia fina na base. Destaca-se ainda, 
uma faixa centimétrica de areia muito grossa sobre-
pondo a  faixa de areia fina. Presença marcante de 
fragmentos de algas calcárias (halimeda), espinhos de 
equinodermas, conchas de bivalves e gastrópodes de 
tamanho centimétricos a milimétricos. Neste local foi 
observada a existência de estratificação plano-parale-
la horizontal a sub-horizontal (Figura 4.33).

Pela classificação textural de Folk (1968) a 
amostra de calha do perfil JWZ-15 apresentou como 
resultado: areia com cascalho esparso, pobremente 
selecionada, platicurtica e assimetria positiva (Figura 
4.34). Pela classificação de Larsonneuer (Dias, 1996) 
trata-se de uma amostra de Al1c – Areia siliciclástica 
grossa a muito grossa.

Perfil JWZ-16: O comprimento do perfil topo-
gráfico de praia foi de 115 m e sua altitude inicial foi 
de 6,662 m. É constituído por um depósito formado 
por areias quartzosas com granulometria variando 

desde areias finas a muito grossas, com predomi-
nância de areias média-grossas. Fragmentos de 
conchas de bivalves ocorrem dispersos no pacote 
de areias muito grossas. Observada a existência de 
estratificação plano-paralela horizontal a sub-hori-
zontal (Figura 4.35). 

Pela classificação textural de Folk (1968) a 
amostra de calha do perfil JWZ-16 apresentou como 
resultado: areia com cascalho esparso, moderada-
mente selecionado, mesocúrtica e assimetria posi-
tiva (Figura 4.36). Pela classificação de Larsonneuer 
(Dias, 1996) trata-se de uma amostra de Al1c – Areia 
siliciclástica grossa a muito grossa.

Perfil JWZ-17: O comprimento do perfil to-
pográfico de praia foi de 30 m e sua altitude inicial 
foi de 12,065 m. A descrição da trincheira mostrou 
depósitos de areia quartzosa com afinamento textu-
ral para a base, apresentando granulometria desde 
areia média à fina, com predominância de areia mé-
dia. No topo, observam-se intercalações milimétricas 
de matéria orgânica e minerais pesados. Estratifica-
ção plano-paralela horizontal a sub-horizontal foram 
descritas ao longo da sequência (Figura 4.37).

 Pela classificação textural de Folk (1968) a 
amostra de calha do perfil JWZ-17 apresentou como 
resultado: areia com cascalho esparso, moderada-
mente selecionada, mesocúrtica e assimetria posi-
tiva (Figura 4.38). Pela classificação de Larsonneuer 
(Dias, 1996) trata-se de uma amostra de Al1d – Areia 
siliciclástica média.

Perfil JWZ-18: O comprimento do perfil to-
pográfico de praia foi de 35 m e sua altitude inicial 
foi de 10,623 m. Depósitos de areias quartzosas, 
apresentando granulometria desde areia média até 
grossa, com predominância de areia grossa. No topo 
desta sequência, observa-se a presença de fragmen-
tos de conchas de bivalves de tamanho centimétrico 
(1 cm). Destaca-se ainda, a ocorrência de uma faixa 
centimétrica de areia muito grossa próxima à base 
do pacote. Estratificação plano-paralela horizontal a 
sub-horizontal com alternância de areia média-gros-
sa também foram observadas (Figura 4.39).
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Figura 4.31 - Perfil JWZ-14. (A) Visão geral do perfil. (B) Perfil topográfico. (C) Depósito de areia grossa a fina com níveis 
destacados de areia média, sedimentos biogênicos de tamanho milimétrico. (D) Localização do perfil de praia Imagem 

Google 2012 - Terra Metrics

Figura 4.32 - Análise granulométrica representativa do perfil JWZ-14. (A) Histograma de barras. (B) Curva cumulativa
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Figura 4.33 - Perfil JWZ-15. (A) Visão geral do perfil. (B) Perfil topográfico. (C) Depósitos de areias quartzosas de granulome-
tria muito grossa a média, com faixas centimétrico de areia fina (base). (D) Localização do perfil de praia Imagem Google 

2012 - Terra Metrics

Figura 4.34 - Análise granulométrica representativa do perfil JWZ-15. (A) Histograma de barras. (B) Curva cumulativa
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Figura 4.35 - Perfil JWZ-16. (A) Visão geral do perfil. (B) Perfil topográfico. (C) Depósito de areias quartzosas com 
granulometria variando desde areias fina a muito grossas, com predominância de areias média-grossas. Presença de 

fragmentos de conchas de bivalves. (D) Localização do perfil de praia Imagem Google 2012 - Terra Metrics

Figura 4.36 - Análise granulométrica representativa do perfil JWZ-16. (A) Histograma de barras. (B) Curva cumulativa
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Figura 4.38 - Análise granulométrica representativa do perfil JWZ-17. (A) Histograma de barras. (B) Curva cumulativa

Figura 4.37 - Perfil JWZ-17. (A) Visão geral do perfil. (B) Perfil topográfico. (C) Trincheira constituída por intercalados de 
areia média a fina, e níveis de matéria orgânica e minerais pesados. (D) Localização do perfil de praia Imagem Google 

2012 - Terra Metrics
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 Pela classificação textural de Folk (1968) a 
amostra de calha do perfil JWZ-18 apresentou como 
resultado: areia com cascalho esparso, moderada-
mente selecionada, mesocúrtica e assimetria posi-
tiva (Figura 4.40). Pela classificação de Larsonneuer 
(Dias, 1996) trata-se de uma amostra de Al1c – Areia 
siliciclástica grossa a muito grossa.

Perfil JWZ-19: O comprimento do perfil topo-
gráfico de praia foi de 40 m e sua altitude inicial foi 
de 5,778 m. A descrição da trincheira mostrou que 
a sedimentologia da área é composta predominan-
temente por areias quartzosas com granulometria 
variando desde areia média a muito grossa, interca-
ladas por faixas de matéria orgânica no topo e frag-
mentos de conchas (bivalves e gastrópodes) na base, 
sendo esta, associada a uma granulometria muito 
grossa. Nesta área, foi observada a existência de es-
tratificação plano-paralela horizontal a sub-horizon-

tal, marcada pela alternância de areia muito grossa-
-média (Figura 4.41). 

 Pela classificação textural de Folk (1968) 
a amostra de calha do perfil JWZ-19 apresentou 
como resultado: areia com cascalho esparso, mo-
deradamente selecionada, platicurtica e assime-
tria aproximadamente simétrica (Figura 4.42). Pela 
classificação de Larsonneuer (Dias, 1996) trata-se 
de uma amostra de Al1c – Areia siliciclástica grossa 
a muito grossa.

Perfil JWZ-20: O comprimento do perfil topo-
gráfico de praia foi de 63 m e sua altitude inicial foi 
de 3,367 m. A descrição da trincheira mostrou de-
pósitos de areias quartzosas, apresentando granulo-
metria desde areia fina a grossa, com predominância 
de areia média. Variações significativas de minerais 
pesados e matéria orgânica encontram-se descritas 
próximo ao topo, e fragmentos de conchas associada 
a presença de areia grossa na base (Figura 4.43).
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Figura 4.39 - Perfil JWZ-18. (A) Visão geral do perfil. (B) Perfil topográfico. (C) Trincheira constituída por níveis interca-
lados de areia média a grossa evidenciando estratificação plano-paralela. (D) Localização do perfil de praia Imagem 

Google 2012 - Terra Metrics
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Figura 4.40 - Análise granulométrica representativa do perfil JWZ-18. (A) Histograma de barras. (B) Curva cumulativa

Figura 4.41 - Perfil JWZ-19. (A) Visão geral do perfil. (B) Perfil topográfico. (C) Trincheira constituída por areias quart-
zosas com granulometria variando desde areia média a muito grossa, intercaladas por faixas de matéria orgânica no 

topo e fragmentos de conchas na base. (D) Localização do perfil de praia Imagem Google 2012 - Terra Metrics
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Figura 4.42 - Análise granulométrica representativa do perfil JWZ-19. (A) Histograma de barras. (B) Curva cumulativa
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Figura 4.43. Perfil JWZ-20. (A) Visão geral do perfil. (B) Perfil topográfico. (C) Trincheira constituída por níveis interca-
lados de areia fina a grossa, com faixas de mineral de pesado e matéria orgânica no topo e fragmentos de bivalves na 

base. (D) Localização do perfil de praia Imagem Google 2012 - Terra Metrics
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 Pela classificação textural de Folk (1968) a 
amostra de calha do perfil JWZ-20 apresentou como 
resultado: areia, moderadamente selecionada, me-
socúrtica e assimetria aproximadamente simétrica 
(Figura 4.44). Pela classificação de Larsonneuer (Dias, 
1996) trata-se de uma amostra de Al1d – Areia silici-
clástica média.

Perfil JWZ-21: O comprimento do perfil topo-
gráfico de praia foi de 65 m e sua altitude inicial foi 
de 3,173 m. Depósito formado por areias quartzosas 
com afinamento textural do topo para a base, apre-
sentando granulometria desde areia muito grossa a 
média, com predominância de areia média. Presença 
de minerais pesados, matéria orgânica e fragmentos 
de conchas de tamanhos milimétricos foram obser-
vados dispersos no pacote. Neste local foi observada 
ainda a presença de estratificação plano-paralela ho-
rizontal a sub-horizontal (Figura 4.45). 

 Pela classificação textural de Folk (1968) a 
amostra de calha do perfil JWZ-21 apresentou como 
resultado: areia com cascalho esparso, moderada-
mente selecionada, mesocúrtica e assimetria apro-
ximadamente simétrica (Figura 4.46). Pela classifi-
cação de Larsonneuer (Dias, 1996) trata-se de uma 
amostra de Al1d – Areia siliciclástica média.

4.4.2 - análise do comportamento 
Morfodinâmico da Zona costeira

Com base nos resultados obtidos a partir dos 
perfis de praia e análise das trincheiras, foi possível 
separar a zona costeira da Folha Jandaíra em três 
segmentos: Oeste, Central e Este. 

O segmento Oeste, localizado entre o limite 
oeste da folha e o município de Guamaré, onde a li-

nha de costa está orientada segundo a direção NW/
SE, é caracterizado pela predominância de areias 
grossa a muito grossa, com níveis de cascalhos, além 
de minerais pesados e fragmentos de conchas. Neste 
segmento a presença de estratificação plano paralela 
foi observada em 50% das trincheiras descritas; os 
perfis apresentaram extensão variando entre 47 e 
310m, sendo a faixa de praia mais extensa no extre-
mo oeste da folha.

O segmento central corresponde à zona cos-
teira do município de Galinhos, em que a linha da 
costa apresenta uma direção E-W. Os sedimentos são 
constituidos por areias média a muito grossa, mode-
radamente selecionadas, com a presença eventual 
de cascalhos. Na maior parte das trincheiras des-
critas foram encontrados fragmentos de conchas e 
minerais pesados e, em todas elas observada a pre-
sença de estratificação plano paralela. Nesse trecho 
a faixa de praia varia de 30 a 63m com exceção dos 
locais correspondentes aos perfis 14 e 15, onde a ex-
tensão é acima de 100m. 

O segmento Este, localiza-se entre o limite 
do município de Galinhos e o extremo leste da área 
(municípios de São Bento do Norte e Caiçara do Nor-
te), onde a linha de costa está orientada segundo a 
direção NE/SW. Os sedimentos são constituidos por 
areias quartzosas de granulometria média a muito 
grossa, com cascalho, moderadamente selecionadas. 
Eventualmente apresenta conchas e estratificação 
plano paralela. Esse trecho apresenta a faixa de praia 
mais estreitada Folha Jandaíra, exceto pelo local cor-
respondente ao perfil 10, com aproximadamente 
100m de extensão.

Ė importante ressaltar que os resultados da 
morfodinâmica costeira são válidos para o período 
que a amostragem foi realizada, tendo em vista a in-
tensa dinâmica do ambiente praial.

Figura 4.44 - Análise granulométrica representativa do perfil JWZ-20. (A) Histograma de barras. (B) Curva cumulativa
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A B

C

D

Figura 4.45 - Perfil JWZ-21. (A) Visão geral do perfil. (B) Perfil topográfico. (C) Trincheira constituída por níveis intercala-
dos de areia muito grossa a média, com presença de matéria orgânica, minerais pesados e fragmentos de conchas. (D) 

Localização do perfil de praia Imagem Google 2012 - Terra Metrics

A B

Figura 4.46 - Análise granulométrica representativa do perfil JWZ-21. (A) Histograma de barras. (B) Curva cumulativa
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Os onze recursos minerais previamente existen-
tes no banco de dados da CPRM (GEOBANK), foram 
parcialmente consolidados, não tendo sido localizado 
os depósitos de gipsita. Em contrapartida, foram incor-

porados trinta novos jazimentos, conforme listados na 
tabela 5.1 e Figura 5.1. Os quais são constituídos por 
areias (12 jazimentos), calcários (09 jazimentos), sai-
bros (01 jazimento) e cascalho (08 jazimentos).

5 — REcURSOS MINERaIS
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5.1 - aREIaS (QUaRTZOSaS E/OU aRgIlOSaS)

Na região, foi possível encontrar diversos 
pontos de exploração destes recursos naturais, des-
de a zona costeira até nas porções mais continen-
tais como no caso dos canais fluviais (Figura 5.2A) 
e nos depósitos aluvionares antigos (Figura 5.2B). 
As areias retiradas dos leitos secos dos rios apre-
sentam camada com 1,5 m de espessura em mé-
dia, sendo constituídas, de quartzo, feldspato, mica 
(biotita e muscovita), rutilo, ilmenita, magnetita, 
argilas e matéria orgânica.

5.2 - SaIBRO (aRgIla aRENOSa)

As argilas encontradas na região estão core-
lacionadas às rochas da Formação Jandaíra. Este li-
tótipo é comumente encontrado em áreas de relevo 
relativamente plano, com desenvolvimento solos de 
coloração acinzentada, resultantes do intemperismo 
químico de calcários, margas, siltitos e argilitos. 

Na área há predomínio de um solo acinzenta-
do, alaranjado a esbranquiçado, de textura argilosa 
(Figura 5.3). Observam-se ainda concreções subar-
rendondadas disseminadas neste solo e constituídas 
por material argiloso avermelhado, decorrente da 

Figura 5.1 - Jazimentos minerais identificados e cadastrados na Folha Jandaíra
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precipitação de oxido de ferro e apresentando carac-
terísticas de um solo mosqueado.

5.3 - caScalhO (aRENITO FERRUgINOSO, 
REcIFES aRENOSOS, laTERITaS, lIMONITa E 
FRagMENTOS DE QUaRTZO)

Estes recursos naturais são abundantes e reco-
brem boa parte da área da folha Jandaira. Localmen-

te, observou-se a retirada agregados naturais, cons-
tituídos basicamente por areias (quartzosas e/ou 
argilosas), e cascalhos (arenitos ferruginosos, recifes 
arenoisos, concreções lateríticas, limonita e frag-
mentos de quartzo) (Figura 5.4). Normalmente, estes 
são utilizados na construção civil, seja para constru-
ção de edificações (residências uni ou mulitifamiliar, 
prédios comerciais e industriais, etc.), barragem, pa-
vimentação (asfáltica e carroçável), bem como, bases 
para as plataformas de exploração de óleo e gás.

A

A

B

B

Figura 5.2 - Recursos Minerais: Areias quartzosas. (A) Área utilizada para extração de areias quartzosas em aluvião 
(JCI-34, município de Pedro Avelino). (B) Areias quartzosas (afloramento JCW-125, município de São Bento do Norte)

Figura 5.3 - Área de garimpo com retirada de argila para construção civil. (A) Visão geral da área utilizada para extração de 
material argiloso. (B) Detalhe de um ponto de extração (afloramento JCI-45, povoado Lagoa Seca no município de Guamaré)

Figura 5.4 - Recursos Minerais. Visão geral de uma área de empréstimo de material (sedimentos areno-argilosos e cas-
calho – concreções lateríticas) para uso na construção civil. Destaque para o trabalho das máquinas e o transporte do 
material para a pavimentação de estradas e construção/manutenção das bases dos poços de exploração de óleo e gás 

da Petrobrás (afloramento JCI-58 – Domo de Mangue Seco – Guamaré)
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Na área do mapeamento foi observado que 
tanto as rochas da Formação Jandaíra (Figura 5.5) 
e recifes arensos (beachrock) (Figura 5.6) como os 
litotipos que compõem o embasamento cristalino 
(Complexo Caicó, Suíte Poço da Cruz e Magmatismo 
Macau), são utilizadas para a produção de brita, pe-
dra marruada e rochas para pavimentação (paralele-
pípedo e meio fio). 

Estas rochas após o processo (artesanal) de 
beneficiamento passam a serem comercializadas 
pela comunidade local, principalmente na indústria 
da construção civil devido à sua alta resistência me-
cânica (abrasão e compactação) e baixas porosida-
des (Figura 5.5).

Pedra marruada é utilizada de forma irregular-
mente pela população da região na construção dos 
alicerces das casas. É constituída por arenitos terrí-
genos com cimentação carbonática e/ou aragonítica, 
apresentando areia grossa a fina com níveis conglo-
meráticos, mal selecionados (Figura 5.6). 

5.4 - calcÁRIO (DOlOMíTIcO E MagNESIaNO)

Na Folha Jandaíra observa-se com destaque a 
exploração de rochas calcáreas de forma artesanal, 
com atividades de produção da cal virgem e hidrata-
da, em geral, realizadas por micro e pequenos pro-
dutores. Estes calcários e dolomítos apresentam uma 
composição química bastante diversificada as quais o 
credenciam para diferentes usos, tais como, indústria 
siderúrgica, cerâmica, vidro, tintas, química e outros. 

Durante o mapeamento da Folha Jandaíra fo-
ram observados tanto os calcários fossilíferos (bio-
microsparitos e biosparitos constituídos predomi-
nantemente por conchas de bivalves, gastrópodes e 
equinodermas) como os afossilíferos (Figura 5.7). 

Estes litotipos apresentam coloração variada, 
desde esbranquiçada a bege a acizentada, compac-
tos, de textura fina a grossa, apresentando em al-
guns casos estruturas tipo “birds eyes”. 

A

A

B

B

Figura 5.5 - Garimpo de brita, pedra marruada e rochas de pavimentação. (A) Visão geral da área utilizada para extra-
ção de rochas da Formação Jandaíra (calcilutito maciço). (B) Detalhe do calcário beneficiado (meio fio), separado para 

transporte e comercialização. Afloramento JCW-33, município de Pedro Avelino

Figura 5.6 - Recursos Minerais: Recifes arenosos (beachrocks) utilizado como pedra marruada. (A) Visão geral da reti-
rada irregular dos recifes na zona de estirâncio (B) Utilização das pedras marrudas para construção civil. Afloramento 

JWZ-15, município de Galinhos
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5.4.1 - análise Química dos carbonatos

Análises químicas dos calcários foram realiza-
das com o objetivo de identificar a presença de fos-
fato nos mesmos. Previamente, foram selecionadas 
42 amostras, que apresentavam na sua composição 
traços de bioturbação, ou ainda, a existência de ma-
terial biogênico como fragmentos de conchas e/ou 
traços/moldes/contramoldes de organismos marca-
dores de uma paleoflora e/ou paleofauna.

Das 42 amostras analisadas, apenas 23 amos-
tras apresentaram indícios da presença de fosfato 

na sua composição (Tabela 5.2). Este resultado preli-
minar foi obtido quando da adição de molibdato de 
amônio [(NH4)6Mo7O24.4H2O)]. Este reagente é um 
produto inorgânico, que se altera facilmente median-
te a presença de fosfato. Diante à presença deste com-
posto, forma-se um complexo denominado fosfomoli-
bdato de amônio [(NH4)3PO4.12MoO3], representado 
pela mudança de coloração do material (pó+líquido) 
a ser analisado; geralmente, esta mudança marca um 
precipitado de coloração amarelo à laranja-acastanha-
do (Figura 5.8). Após esta avaliação preliminar, foram 
encaminhadas 21 amostras para análise geoquímica 
em laboratório especializado (Tabela 5.3).

A B

Figura 5.7 - Rocha calcária ricamente fossilífera (calcarenito peloidal médio). Na maioria dos fósseis observa-se clara-
mente o processo de biomineralização, marcando a substituição da bioestrutura original (bivalves e gastrópodes em 
grande quantidade) por sílica e/ou calcita (afloramento JCW-168, Fazenda Diamantina, município de Pedro Avelino

Nº AMOSTRA COLORAÇÃO UTM - N UTM - E

01 JCW 05* laranja-acastanhado 9400716 802936

02 JCW 08 fora do padrão 9405260 801920

03 JCW 012B* amarelo-acastanhado 9408398 802002

04 JCW 13B* laranja-acastanhado 9408398 802002

05 JCW 14 fora do padrão 9406414 801955

06 JCW 15 laranja-acastanhado 9405795 801932

07 JCW 22 fora do padrão 9403457 798623

08 JCW 32 amarelo-esverdeada 9398919 793451

09 JCI 42 fora do padrão 9397964 793228

10 JCI 43 fora do padrão 939805 793260

11 JCWI 66* Amarelada 9402944 827010

12 JCWI 67 fora do padrão 9402737 826937

13 JCWI 69B fora do padrão 9402731 826658

14 JCWI 73 fora do padrão 9401486 825985

15 JCWI 76B* fora do padrão 9401162 824921

16 JCWI 80A* laranja-acastanhado 9399373 824020

17 JCWI 83* laranja-acastanhado 9398232 824412

18 JCWI 95C Amarelada 9403466 817649

19 JCWI 97 fora do padrão 9402118 817474

20 JCWI 101 fora do padrão 9396097 816673

Tabela 5.2 - Amostras da Folha Jandaíra selecionadas para análise preliminar com molibdato de amônio 
[(NH4)6Mo7O24.4H2O]
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21 JCWI 102A* Amarelada 9394744 817706

22 JCWI 105B* fora do padrão 9398026 813921

23 JCW 09B/A* laranja-acastanhado 9405434 801919

24 JCW 12A* Amarelada 9408398 802002

25 JCW 13A laranja-acastanhado 9408398 802002

26 JCW 16* laranja-acastanhado 9404533 800707

27 JCW 18* Amarelada 9404200 799755

28 JCW 19* Amarelada 9403982 799593

29 JCW 20* fora do padrão 9403512 799825

30 JCW 20B fora do padrão 9403512 799825

31 JCW 23B2 fora do padrão 9413338 793045

32 JCW 27B* laranja-acastanhado 9403850 793407

33 JCW 31A* laranja-acastanhado 9402670 793612

34 JCW 32B* laranja-acastanhado 9398919 793451

35 JCI 63 fora do padrão 9425182 777693

36 JCWI 66 fora do padrão 9402944 827010

37 JCWI 76 fora do padrão 9401162 824921

38 JCWI 86 fora do padrão 9397310 826651

39 JCWI 91* laranja-acastanhado 9394542 826649

40 JCWI 98* Amarelada 9400966 817254

41 JCWI 99* Amarelada 9399975 917525

42 JCWI 100* Amarelada 9398274 817748

Tabela 5.2 - Amostras da Folha Jandaíra selecionadas para análise preliminar com molibdato de amônio 
[(NH4)6Mo7O24.4H2O] - continuação

* amostras enviadas para o laboratório de análise química

Figura 5.8 - Foto dos resultados da análise com o teste de molibdato de amônio em rochas carbonáticas da Formação 
Jandaíra destacam-se as diferentes cores obtidas após a reação química
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Nº da Amostra
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Cr2O3 LOI Total

% % % % % % % % % % % % %

JCW 9A 1,64 0,02 0,41 0,23 0,01 0,7 55,29 0,03 0,14 <0,01 <0,01 43 101,48

JCW 9B 1,59 0,03 0,49 0,26 0,01 0,84 54,12 <0,01 0,16 <0,01 <0,01 42,92 100,43

JCW 12A 1,36 0,02 0,39 0,33 0,02 1,1 53,78 0,01 0,13 0,02 <0,01 43,11 100,27

JCW 12B 2,61 0,04 0,62 0,51 0,02 7,31 46,18 0,02 0,27 0,03 <0,01 43,35 100,97

JCW 13B 1,83 0,03 0,52 0,36 0,02 5,38 47,72 <0,01 0,19 0,02 <0,01 43,33 99,39

JCW 05 3,84 0,04 0,71 0,33 0,01 0,8 51,44 0,02 0,32 0,04 <0,01 41,78 99,32

JCW 16 3,44 0,05 0,84 0,39 0,03 1 53,04 <0,01 0,31 0,02 <0,01 41,85 100,97

JCW 18 3,66 0,11 1,25 0,93 0,05 9,54 41,83 0,03 0,35 0,05 <0,01 42,97 100,78

JCW 19 1,56 0,03 0,46 0,48 0,02 3,06 48,41 <0,01 0,13 0,01 <0,01 43,12 97,28

JCW 27B 6,98 0,02 0,48 0,46 0,09 0,53 49,92 0,03 0,15 0,06 <0,01 40,33 99,05

JCW 31A 2,23 0,02 0,48 0,23 0,01 0,46 53,21 0,01 0,17 <0,01 <0,01 42,16 98,99

JCW 32B 2,65 0,06 0,9 0,38 0,02 17,83 32,08 0,04 0,27 <0,01 <0,01 45,12 99,36

JCWI 66 2,9 0,06 0,94 0,42 0,02 17,88 32,02 0,06 0,29 <0,01 <0,01 45,08 99,66

JCWI 76B 2,31 0,04 0,74 0,3 0,02 18,83 30,3 0,04 0,21 <0,01 <0,01 45,7 98,49

JCWI 80A 1,88 0,03 0,59 0,37 0,04 19,52 30,68 0,03 0,11 0,02 <0,01 46,14 99,4

JCWI 83 2,51 0,04 0,54 0,45 0,03 21,68 31,93 <0,01 0,09 0,02 <0,01 45,94 103,23

JCWI 91 2,77 0,04 0,62 0,47 0,05 19,29 32,52 0,07 0,18 0,02 <0,01 45,42 101,45

JCWI 98 5,05 0,08 1,21 0,48 0,02 21,45 29,76 0,09 0,34 0,02 <0,01 44,36 102,87

JCWI 99 2,71 0,06 0,82 0,38 0,01 19,89 32,3 0,1 0,21 <0,01 <0,01 45,38 101,85

JCWI 100 1,98 0,05 0,53 0,29 0,01 22,88 30,93 0,07 0,19 0,02 <0,01 46,35 103,3

JCWI 102A 1,52 0,04 0,36 0,76 0,04 17,29 35,5 0,02 0,1 <0,01 <0,01 45,65 101,27

JCWI 76B 2,24 0,04 0,72 0,28 0,02 18,68 31,16 0,03 0,2 <0,01 <0,01 45,83 99,2

JCWI 80A 1,85 0,03 0,56 0,38 0,05 19,66 30,66 0,02 0,11 0,02 <0,01 46,14 99,48

JCWI 100 1,92 0,05 0,55 0,29 0,01 21,55 32,41 0,08 0,19 0,02 <0,01 46,25 103,31

Nº da Amostra
La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy ho Er Tm Yb

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

JCW 9A 4,9 5,8 <0,05 2 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1

JCW 9B 3,5 6,3 <0,05 1,9 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1

JCW 12A 5,4 9,5 <0,05 3 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1

JCW 12B 4,9 10,8 <0,05 3,6 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 0,23 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1

JCW 13B 4,2 10,2 <0,05 2,7 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1

JCW 05 16 28,4 2,01 11 0,8 <0,05 0,56 <0,05 0,39 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1

JCW 16 16,1 18,6 3,74 8,7 2,2 1,09 1,69 0,51 1,24 0,4 0,61 <0,05 0,4

JCW 18 8,9 12,7 0,98 5,6 0,5 <0,05 0,15 <0,05 0,28 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1

JCW 19 3,8 7,1 <0,05 2,9 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1

JCW 27B 12,8 20,2 1,15 8,2 0,7 <0,05 1,2 <0,05 0,96 <0,05 0,3 <0,05 0,2

JCW 31A 7,6 7,1 <0,05 3,4 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1

JCW 32B 3 5,7 <0,05 2,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1

JCWI 66 6,2 11,9 0,2 3,8 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1

JCWI 76B 10,7 9,8 0,39 5,3 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1

JCWI 80A 3,7 6,3 <0,05 2,5 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1

JCWI 83 4,7 6,6 <0,05 2,4 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1

JCWI 91 5,4 10,3 <0,05 3,5 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1

JCWI 98 8,5 16,2 0,75 6,2 0,4 <0,05 0,22 <0,05 0,17 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1

JCWI 99 4,1 7,3 <0,05 2,3 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1

JCWI 100 2,6 3,7 <0,05 1,7 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1

JCWI 102A 3,9 6,7 <0,05 2,1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1

JCWI 76B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

JCWI 80A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

JCWI 100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tabela 5.3 – Resultado das análises química dos calcários da Folha Jandaíra

Tabela 5.3 – Continuação
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Nº da Amostra
Ag Ba Co Cs Cu Ga hf Mo Nb Nb Ni Rb Sn

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

JCW 9A <1 17 0,9 <0,05 <5 1,2 0,25 <2 1,1 <10 14 <0,2 5,3

JCW 9B <1 32 0,8 <0,05 6 1,2 <0,05 <2 0,06 <10 14 <0,2 1,6

JCW 12A <1 29 0,9 <0,05 <5 0,8 0,12 <2 <0,05 <10 6 <0,2 <0,3

JCW 12B <1 40 1,5 <0,05 <5 1,1 0,34 <2 0,1 <10 5 <0,2 <0,3

JCW 13B <1 31 1 <0,05 <5 0,5 0,08 <2 <0,05 <10 11 <0,2 <0,3

JCW 05 <1 85 1,2 <0,05 7 0,7 0,67 <2 0,2 <10 15 <0,2 <0,3

JCW 16 <1 79 1,7 <0,05 7 0,8 1,11 <2 2,65 <10 10 66 1,3

JCW 18 <1 46 3,5 <0,05 11 1,7 0,64 <2 1,56 <10 16 29,9 0,6

JCW 19 <1 25 1,2 <0,05 7 0,2 0,25 <2 1,07 <10 12 7,4 0,5

JCW 27B <1 129 3,1 <0,05 7 1,1 0,43 <2 0,07 <10 14 4,2 0,4

JCW 31A <1 61 <0,5 <0,05 12 0,9 <0,05 <2 <0,05 <10 8 2,4 0,4

JCW 32B <1 32 1 <0,05 6 1,2 0,36 <2 0,53 <10 15 3,9 0,6

JCWI 66 <1 20 1 <0,05 5 1,4 0,14 <2 0,98 <10 11 7,3 2,3

JCWI 76B <1 21 0,8 <0,05 9 0,9 0,06 <2 0,56 <10 <5 3,4 <0,3

JCWI 80A <1 14 1,4 <0,05 15 0,2 0,13 <2 0,1 <10 11 <0,2 <0,3

JCWI 83 <1 20 1,2 <0,05 9 0,3 0,42 <2 0,41 <10 <5 <0,2 1,3

JCWI 91 <1 25 0,7 <0,05 32 0,4 0,16 <2 0,67 <10 8 <0,2 <0,3

JCWI 98 <1 62 1,8 <0,05 17 1,3 1,25 <2 2,02 <10 13 2,8 2,8

JCWI 99 <1 28 1,4 <0,05 33 0,7 0,24 <2 0,62 <10 20 2,9 3,5

JCWI 100 <1 28 0,8 <0,05 9 0,6 <0,05 <2 0,25 <10 10 <0,2 <0,3

JCWI 102A <1 15 2 <0,05 8 0,4 0,11 4 <0,05 <10 18 <0,2 0,5

JCWI 76B -- 18 -- -- -- -- -- -- -- <10 -- -- --

JCWI 80A -- 11 -- -- -- -- -- -- -- <10 -- -- --

JCWI 100 -- 34 -- -- -- -- -- -- -- <10 -- -- --

Nº da Amostra
Ta Th Tl U V W Y Zn Zr

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

JCW 9A <0,05 1 <0,5 1,07 <5 <0,1 <10 5 11

JCW 9B <0,05 1,1 <0,5 0,99 <5 0,7 <10 9 11

JCW 12A <0,05 0,7 <0,5 0,77 6 1,2 <10 <5 18

JCW 12B <0,05 0,9 <0,5 1,02 9 <0,1 <10 42 19

JCW 13B <0,05 0,9 <0,5 1,19 <5 <0,1 <10 <5 13

JCW 05 <0,05 0,9 <0,5 2,17 37 <0,1 <10 10 36

JCW 16 1,39 4,9 <0,5 2,42 6 1 <10 <5 21

JCW 18 0,28 2,8 <0,5 0,94 21 1,4 <10 10 21

JCW 19 <0,05 1,5 <0,5 0,86 <5 <0,1 <10 <5 16

JCW 27B <0,05 1,6 <0,5 0,97 5 <0,1 11 9 21

JCW 31A <0,05 1,1 <0,5 0,26 12 2,5 <10 <5 <10

JCW 32B <0,05 1,1 <0,5 0,21 <5 <0,1 <10 7 20

JCWI 66 <0,05 1,6 <0,5 0,94 15 <0,1 <10 15 <10

JCWI 76B <0,05 1 <0,5 0,66 10 <0,1 <10 14 12

JCWI 80A <0,05 0,8 <0,5 2,14 <5 <0,1 <10 19 14

JCWI 83 <0,05 1 <0,5 1,38 <5 <0,1 <10 20 19

JCWI 91 <0,05 1 <0,5 1,78 <5 <0,1 <10 11 18

JCWI 98 <0,05 1,8 <0,5 1,25 35 1,8 <10 43 50

JCWI 99 <0,05 1,2 <0,5 1,59 31 <0,1 <10 9 17

JCWI 100 <0,05 0,7 <0,5 0,3 <5 <0,1 <10 33 <10

JCWI 102A <0,05 0,8 <0,5 1,42 66 8,3 <10 165 <10

JCWI 76B -- -- -- -- -- -- <10 12 11

JCWI 80A -- -- -- -- -- -- <10 26 10

JCWI 100 -- -- -- -- -- -- <10 37 13

Tabela 5.3 – Continuação

Tabela 5.3 – Continuação
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5.5 - gIPSITa

A gipsita é um mineral composto por sulfato 
de cálcio hidratado, de baixa dureza comumente uti-
lizada como matéria prima na produção do gesso e 
na fabricação de cimento portland. Quando ocorre 
em blocos maciços e translúcidos é conhecido como 
alabastro e é usado na produção de produtos artísti-
cos tais como: abajur, estátuas, cinzeiros.

Apesar de existir cadastro no GEOBANK deste 
bem mineral, em campo, não foram encontrados aflo-
ramentos que indicassem a presença dos mesmos.

5.6 - PETRólEO E gÁS

Na Folha Jandaíra foi observado uma inten-
sa atividade da indústria do petróleo e gás natural, 
correspondendo a um importante polo de explora-
ção, beneficiamento e comercialização deste recurso 
mineral, representando um importante marcos do 
desenvolvimento socioeconômico regional. Nesta 
concepção, destacam-se na folha trabalhada os mu-
nicípios de Guamaré, Galinhos, Macau, São Bento do 
Norte e Caiçara do Norte.

Na Folha Jandaíra, o município de Guamaré 
congrega as principais atividades econômicas vincu-
ladas a este bem mineral. O pólo industrial de Gua-
maré (Figura 5.9) conta com um terminal de arma-
zenamento e transferência de petróleo, unidades de 
processamento de gás natural (produção de GLP e 
gás industrial), plantas de produção de óleo diesel, 
gasolina natural, nafta e querosene de aviação, além 
de unidades administrativas e de meio ambiente da 
Petrobras (UN-RN/CE).

Os resultados da tabela 5.3 (24 mostras) foram 
analisados segundo a classificação de Pettijohn (1957) 
e Bigarella (1956), que utilizam os percentuais de MgO 
para a classificação dos carbonatos (Tabela 5.4). 

Segundo a classificação de Pettijohn (1957) 
das amostras analisadas 29% (07 amostras) são cal-
cários calcíticos, 17% (04 amostras) calcários dolomí-
ticos, 25% (06 amostras) dolomitos calcíticos e 29% 
(07 amostras) dolomitos.

Utilizando-se a classificação de Bigarella (1956) 
os dados analítics indicam que são representadas 
por 29% (07 amostras) de calcários calcíticos, 4% (01 
amostra) de calcário magnesiano, 13% (03 amostras) 
calcários dolomíticos, 21% (05 amostras) dolomitos 
calcíticos e 33% (08 amostras) dolomitos.

Devido ao baixo teor de P2O3 apresentado 
pelas análises (Tabela 5.3), podemos afirmar que as 
mesmas não apresentam teores potenciais para jazi-
mntos de fosfato.

Denominação dos Calcários Pettijohn (% mgo) Bigarella (% MgO)
Calcário Calcítico 0,0 a 1,1 0,0 a 1,1
Calcário Magnesiano 1,1 a 2,1 1,1 a 4,3
Calcário Dolomítico 2,1 a 10,8 4,3 a 10,5
Dolomito Calcítico 10,8 a 19,5 10,5 a 19,1
Dolomito 19,5 a 21,7 19,1 a 22,0

Tabela 5.4 – Classificação química dos carbonatos, segundo Pettijohn (1957) e Bigarella (1956)

Figura 5.9 - Visão geral do Pólo Industrial de Guamaré
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6 — cONclUSÕES E REcOMENDaÇÕES

O mapeamento geológico na área da Folha 
Jandaíra permitiu a identificação de unidades lito-
estratigráficas do Paleoproteozoico ao Neógeno, 
relacionadas a seguir: Complexo Caicó (PP2cai), Su-
íte Poço da Cruz (PP3γpc), Suíte Intrusiva Dona Inês 
(NP3γ3di), Formação Açu (K12a) e Arenitos Termal-
mente Afetados (K12ah), Formação Jandaíra (K2j) e 
Calcários Termalmente Afetados (K2jh), Grupo Bar-
reiras (ENb), Formação Tibau (E3N1t), Magmatismo 
Macau (E3γm) e depósitos quaternários (Depósitos 
Aluvionares Antigos (N3a), Depósitos Litorâneos an-
tigos (N3li), Depósitos Flúvio-marinhos (N34fm), De-
pósitos Flúvio-lacustrinos (N34flc), Depósitos Aluvio-
nares (N4a ), Depósitos Eólicos Litorâneos Vegetados  
(N4elv), Depósitos Eólicos Litorâneos não Vegetados 
(N4eln), Depósitos Litorâneos de Praia (N4lp), Depó-
sitos de Mangue (N4m) e Recifes Arenosos (N4ra).

Depósitos Aluvionares Antigos. Grupo Barrei-
ras e a Formação Jandaíra constituem as unidades 
mais expressivas. Os dois primeiros perfazem quase 
70% da Folha e apresentam semelhanças litológicas 
por vezes de difícil distinção. Os limites entre estas 
duas unidades foram traçados com auxílio de ima-
gens de satélite, associado às características textu-
rais e composicionais resultando, quando compara-
do a mapeamentos anteriores, em uma menor área 
aflorante do Grupo Barreiras.

A Formação Jandaíra, que representa uma 
prolífica plataforma carbonática em forma de ram-
pa, na área abrangida pela Folha Jandaíra, porção 
leste da Bacia Potiguar, era representada por uma 
sedimentação mista, ao contrário da área a oeste da 
bacia cuja sedimentação era puramente carbonáti-
ca. Estudos de campo e de microscopia permitiram 
individualizar as rochas carbonáticas da Formação 
Jandaíra em 11 litofácies, agrupadas em quatro as-
sociações principais. A Associação de Fácies de Alta 
energia, formada pelas fácies Bioesparito, Biopeles-
parito e Intraesparito, contém rochas que foram de-
positadas em locais de águas rasas e agitadas, pro-
vavelmente em sistemas praiais, em deltas de marés 
enchente e/ou vazante, ou ainda em barras de maré 
desenvolvidas nas porções rasas da rampa carboná-
tica. A Associação de Fácies de Moderada a Baixa 
Energia, contém as fácies Biomicrito e Biopelmicrito, 
que juntamente com a fácies Micrito da Associação 
de Baixíssima Energia, indicam a deposição em locais 
protegidos das ondas, marés ou correntes, em águas 
calmas, porém com salinidades e condições ecológi-
cas similares às águas de mar aberto. A fácies Dismi-
crito da Associação de Baixíssima Energia sugere a 
deposição em locais de intermitente exposição suba-
érea, possivelmente nas zonas de supramaré de sis-
temas de planície de maré. As fácies dolomitizadas, 
incluídas na Associação de Fácies Diageneticamente 
ou Termalmente Modificadas, indicam que a deposi-
ção ocorreu próxima a desembocadura de rios, uma 
vez que a presença de grãos siliciclásticos atestam 

que a dolomitização ocorreu pela mistura de águas 
meteóricas com águas marinhas.

São comuns sistemas de falhas rúpteis fane-
rozóicas, as mais antigas controlando a deposição 
da seção rifte da Bacia Potiguar. As mais jovens com 
direções usualmente SE-NW e SW-NE, truncam uni-
dades da própria Bacia, ou afetam e/ou controlam 
a ocorrência de diversos corpos vulcânicos e subvul-
cânicos. Nestas falhas, ocorrem rochas ferruginosas, 
de aspecto bandado, com bandas ricas em mate-
rial ferruginoso (hematita) e venulações silicosas. 
O magmatismo tipo Macau está representado por 
numerosos corpos na região, ocorrendo como plu-
gs subvulcânicos ou hipabissais (diabásios), e raros 
diques basálticos. Observadas no contexto geológico 
regional, estas ocorrências de rochas magmáticas, 
parecem estar fortemente controladas por sistemas 
de falhas de direções NW-SE e NE-SW. Adicionalmen-
te, neste mapeamento foi confirmada a ocorrência 
de buchitos e rochas pirometamórficas entre as cida-
des de Pedro Avelino e Jandaíra.

Depósitos litorâneos antigos, anteriormen-
te descritos na literatura (Caldas, 2002), foram pela 
primeira vez cartografados neste mapeamento. Dis-
postos aproximadamente paralelos a atual linha de 
costa, estes depósitos são compostos de eolianitos 
sobrejacentes a depósitos de antepraia e estirâncio 
(recifes arenosos - beachrocks).

A região da Folha Jandaíra apresenta disponibi-
lidade de recursos minerais não metálicos, especial-
mente areia, cascalho, calcário, calcário dolomítico, 
gipsita e quartzo. A lavra dos calcários na área desta 
folha é predominantemente na forma artesanal, e 
em menor escala por micro empresas. O petróleo e 
gás tem enfoque especial nesta folha em decorrência 
da presença do Pólo Petrolífero de Guamaré. 

A perspectiva para a descoberta de “depósitos 
promissores de enxofre nativo” associado aos eva-
poritos do domo salino de Mangue Seco, associada 
a hipótese levantada pela PETROBRAS devido na ex-
ploração do petróleo, estruturas dômicas semelhan-
tes às da serra do Mangue Seco poderem constituir 
trapas onde há possibilidade de encontrar petróleo, 
é descartada a partir da descoberta neste mapea-
mento da Folha Jandaíra de intrusão basáltica na ser-
ra do Mangue Seco.

Sugere-se um maior detalhamento dos corpos 
básicos intrusivos para trabalhos futuros, tendo em 
vista que estes certamente modificaram o sistema 
petrolífero e podem ser considerados na explora-
ção de hidrocarbonetos. Ampliação dos estudos dos 
depósitos litorâneos antigos, inclusive aqueles de 
subsuperfície seriam importantes para estudos da 
evolução costeira e variações do nível médio do mar, 
cujos resultados podem fornecer subsídios a ques-
tões de gerenciamento costeiro; 
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aNEXO 01

SÚMUla DOS DaDOS FíSIcOS DE PRO-
DUÇÃO
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ATRIBUTOS UNIDADE QUANTIDADE
Afloramentos Descritos Número 291
Amostras de Rocha Amostra 300
Análises Litogeoquimicas Amostra 24
Análises Granulométricas Amostra 20
Análises Petrográficas Seção Delgada 51
Área Mapeada km2 3000
Caminhamento Geológico (a pé, carro) km 1200
Recursos Minerais Cadastrados Jazimento 31
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Geologia

Ministério das Minas e Energia
CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Programa Geologia do Brasil
Contrato: CPRM - UFRN Nº 059/PR/08

Folha Jandaíra (SB.24-X-B-III)
Projeto: CPRM Perfil JWZ 01 Região MACAU
Data: 24/10/2009 Hora da Maré: 08:26 Preamar 1,9 m
Fase da Lua: Nova Hora da Maré: 14:15 Baixamar 0,9 m

Estaca Distância (m) Ré (mm) Vante (mm) Alt. (mm) Cota (mm)
Marco # 500  6934 6434

1 0  645  6289
2 20  2010  4924
3 40  2820  4114
4 60  3540  3394
5 # 490  3884 0
6 80  905  2979
7 100  1270  2614
8 110  2215  1669
9 120  2470  1414

10 130  2960  924
11 140  3240  644
12 # 1370  2014  
13 150  1365  649
14 160  1290  724
15 170  1410  604
16 180  1420  594
17 190  1460  554
18 200  1245  769
19 210  1150  864
20 220  2150  -136
21 230  1040  974
22 240  1430  584
23 250  1400  614
24 260  1290  724
25 270  1220  794
26 280  945  1069
27 290  690  1324
28 300  390  1624
29 # 1410  3034  
30 303,4  1350  1684
31 306  1985  1049
32 308,2  2830  204
33 308,46  3345  -311
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Geologia

Ministério das Minas e Energia
CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Programa Geologia do Brasil
Contrato: CPRM - UFRN Nº 059/PR/08

Folha Jandaíra (SB.24-X-B-III)
Projeto: CPRM Perfil JWZ 02 Região MACAU
Data: 24/10/2009 Hora da Maré: 08:26 Preamar 1,9 m
Fase da Lua: Nova Hora da Maré: 14:15 Baixamar 0,9 m

Estaca Distância (m) Ré (mm) Vante (mm) Alt. (mm) Cota (mm)
Marco # 1940  5027 3087

1 0  2130  2897
2 10  1230  3797
3 20  1885  3142
4 30  1600  3427
5 # 490  3917  
6 40  1230  2687
7 43  1235  2682
8 43,4  1760  2157
9 # 215  2372  

10 45,95  1030  1342
11 # 1370  2712  
12 55,95  1700  1012
13 65,95  2135  577
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Geologia

Ministério das Minas e Energia
CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Programa Geologia do Brasil
Contrato: CPRM - UFRN Nº 059/PR/08

Folha Jandaíra (SB.24-X-B-III)
Projeto: CPRM Perfil JWZ 03 Região MACAU
Data: 24/10/2009 Hora da Maré: 08:26 Preamar 1,9 m
Fase da Lua: Nova Hora da Maré: 14:15 Baixamar 0,9 m

Estaca Distância (m) Ré (mm) Vante (mm) Alt. (mm) Cota (mm)
Marco # 1080  4520 3440

1 0  1285  3235
2 20  1705  2815
3 40  1800  2720
4 60  1820  2700
5 80  2125  2395
6 90  2695  1825
7 100  3655  865
9 # 1755  2620  

10 110  2330  290
11 120  2710  -90

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Geologia

Ministério das Minas e Energia
CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Programa Geologia do Brasil
Contrato: CPRM - UFRN Nº 059/PR/08

Folha Jandaíra (SB.24-X-B-III)
Projeto: CPRM Perfil JWZ 04 Região MACAU
Data: 24/10/2009 Hora da Maré: 08:26 Preamar 1,9 m
Fase da Lua: Nova Hora da Maré: 14:15 Baixamar 0,9 m

Estaca Distância (m) Ré (mm) Vante (mm) Alt. (mm) Cota (mm)
Marco # 1195  3440 2245

1 0  1305  2135
2 10  1780  1660
3 20  1450  1990
4 23,75  1400  2040
5 24,79  1960  1480
6 34,79  3035  405
7 47,79  3600  -160
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Geologia

Ministério das Minas e Energia
CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Programa Geologia do Brasil
Contrato: CPRM - UFRN Nº 059/PR/08

Folha Jandaíra (SB.24-X-B-III)
Projeto: CPRM Perfil JWZ 05 Região Guamaré
Data: 25/10/2009 Hora da Maré: 09:36 Preamar 1,8 m
Fase da Lua: Nova Hora da Maré: 15:32 Baixamar 1,0 m

Estaca Distância (m) Ré (mm) Vante (mm) Alt. (mm) Cota (mm)
Marco # 1005  5163 4158

1 10  1300  3863
2 20  1680  3483
3 30  1505  3658
4 38,05  1310  3853
5 39,56  1780  3383
6 49,56  2895  2268
7 # 1770  4038  
8 59,56  2490  1548
9 69,56  3030  1008
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Geologia

Ministério das Minas e Energia
CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Programa Geologia do Brasil
Contrato: CPRM - UFRN Nº 059/PR/08

Folha Jandaíra (SB.24-X-B-III)
Projeto: CPRM Perfil JWZ 06 Região Guamaré
Data: 25/10/2009 Hora da Maré: 09:36 Preamar 1,8 m
Fase da Lua: Nova Hora da Maré: 15:32 Baixamar 1,0 m

Estaca Distância (m) Ré (mm) Vante (mm) Alt. (mm) Cota (mm)
Marco # 710  2971 2261

1 0  985  1986
2 1,6  1480  1491
3 11,6  1375  1596
4 16,23  1280  1691
5 18,33  1710  1261
6 28,33  2435  536
7 38,33  2650  321
8 48,33  2720  251
9 58,33  2840  131

10 68,33  3000  -29
11 # 1785  1756 -

 78,33  1840  -84
 88,33  1900  -144
 98,33  2055  -299
 108,33  2170  -414
 118,33  2260  -504
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Geologia

Ministério das Minas e Energia
CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Programa Geologia do Brasil
Contrato: CPRM - UFRN Nº 059/PR/08

Folha Jandaíra (SB.24-X-B-III)
Projeto: CPRM Perfil JWZ 08 Região S.B. Norte
Data: 21/11/2009 Hora da Maré: 07:13 Preamar 2,1 m
Fase da Lua: Nova Hora da Maré: 13:17 Baixamar 0,8 m

Estaca Distância (m) Ré (mm) Vante (mm) Alt. (mm) Cota (mm)
Marco # 1580  3838 2258

1 0  1710  2128
2 10  1535  2303
3 20  1395  2443
4 30  1400  2438
5 31,4  1790  2048
6 41,4  3320  518
7 45,4  3980  -142

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Geologia

Ministério das Minas e Energia
CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Programa Geologia do Brasil
Contrato: CPRM - UFRN Nº 059/PR/08

Folha Jandaíra (SB.24-X-B-III)
Projeto: CPRM Perfil JWZ 09 Região S.B. Norte
Data: 21/11/2009 Hora da Maré: 07:13 Preamar 2,1 m
Fase da Lua: Nova Hora da Maré: 13:17 Baixamar 0,8 m

Estaca Distância (m) Ré (mm) Vante (mm) Alt. (mm) Cota (mm)
Marco # 525  4165 3640

1 0  1005  3160
2 5  1135  3030
3 10  1310  2855
4 15  1785  2380
5 20  2390  1775
6 25  3425  740
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Geologia

Ministério das Minas e Energia
CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Programa Geologia do Brasil
Contrato: CPRM - UFRN Nº 059/PR/08

Folha Jandaíra (SB.24-X-B-III)
Projeto: CPRM Perfil JWZ 10 Região S.B. Norte
Data: 21/11/2009 Hora da Maré: 07:13 Preamar 2,1 m
Fase da Lua: Nova Hora da Maré: 13:17 Baixamar 0,8 m

Estaca Distância (m) Ré (mm) Vante (mm) Alt. (mm) Cota (mm)
Marco # 1520  4992 3472

1 0  1820  3172
2 10  1545  3447
3 20  890  4102
4 30  520  4472
5 40  140  4852
6 # 1090  5942  
7 45,5  585  5357
8 55,5  1285  4657
9 59,5  1130  4812

10 69,5  2365  3577
11 76,5  2640  3302
12 78,5  3755  2187

 # 575  2762  
13 88,5  2240  522
14 98,5  3430  -668
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Geologia

Ministério das Minas e Energia
CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Programa Geologia do Brasil
Contrato: CPRM - UFRN Nº 059/PR/08

Folha Jandaíra (SB.24-X-B-III)
Projeto: CPRM Perfil JWZ 11 Região S.B. Norte
Data: 21/11/2009 Hora da Maré: 07:13 Preamar 2,1 m
Fase da Lua: Nova Hora da Maré: 13:17 Baixamar 0,8 m

Estaca Distância (m) Ré (mm) Vante (mm) Alt. (mm) Cota (mm)
Marco # 1110  4955 3845

1 0  1300  3655
2 10  1325  3630
3 20  1395  3560
4 30  1440  3515
5 40  1665  3290
6 50  2735  2220
7 60  3810  1145
8 # 1325  2470  
9 70  2035  435

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Geologia

Ministério das Minas e Energia
CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Programa Geologia do Brasil
Contrato: CPRM - UFRN Nº 059/PR/08

Folha Jandaíra (SB.24-X-B-III)
Projeto: CPRM Perfil JWZ 12 Região S.B. Norte
Data: 21/11/2009 Hora da Maré: 07:13 Preamar 2,1 m
Fase da Lua: Nova Hora da Maré: 13:17 Baixamar 0,8 m

Estaca Distância (m) Ré (mm) Vante (mm) Alt. (mm) Cota (mm)
Marco # 450  4468 4018

1 0  685  3783
2 10  1365  3103
3 20  1420  3048
4 30  2650  1818
5 40  3500  968
6 # 1200  2168  
7 50  2360  -192
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Geologia

Ministério das Minas e Energia
CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Programa Geologia do Brasil
Contrato: CPRM - UFRN Nº 059/PR/08

Folha Jandaíra (SB.24-X-B-III)
Projeto: CPRM Perfil JWZ 13 Região S.B. Norte
Data: 21/11/2009 Hora da Maré: 07:13 Preamar 2,1 m
Fase da Lua: Nova Hora da Maré: 13:17 Baixamar 0,8 m

Estaca Distância (m) Ré (mm) Vante (mm) Alt. (mm) Cota (mm)
Marco # 820  4761 3941

1 0  1040  3721
2 10  1420  3341
3 15  1680  3081
4 20  2120  2641
5 25  2585  2176
6 # 1220  3396  
7 30  1760  1636
8 35  2310  1086
9 45  3200  196
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Geologia

Ministério das Minas e Energia
CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Programa Geologia do Brasil
Contrato: CPRM - UFRN Nº 059/PR/08

Folha Jandaíra (SB.24-X-B-III)
Projeto: CPRM Perfil JWZ 14 Região Galinhos
Data: 22/11/2009 Hora da Maré: 07:58 Preamar 2,0 m
Fase da Lua: Nova Hora da Maré: 14:06 Baixamar 0,8 m

Estaca Distância (m) Ré (mm) Vante (mm) Alt. (mm) Cota (mm)
Marco # 1705  4268 2563

1 0,0  1960  2308
2 8,5  1370  2898
3 9,7  2455  1813
4  230  2043  
5 19,7  1285  758
6 29,7  1950  93
7 39,7  2340  -297
8 47,7  2000  43
9 48,7  1870  173

10 52,7  960  1083
11 62,7  580  1463
12 72,7  340  1703
13 82,7  430  1613
14 92,7  1290  753
15 102,7  1910  133
16 122,7  2210  -167
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Geologia

Ministério das Minas e Energia
CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Programa Geologia do Brasil
Contrato: CPRM - UFRN Nº 059/PR/08

Folha Jandaíra (SB.24-X-B-III)
Projeto: CPRM Perfil JWZ 15 Região Galinhos
Data: 22/11/2009 Hora da Maré: 07:58 Preamar 2,0 m
Fase da Lua: Nova Hora da Maré: 14:06 Baixamar 0,8 m

Estaca Distância (m) Ré (mm) Vante (mm) Alt. (mm) Cota (mm)
Marco # 1235  4001,2 2766,2

1 0  1330  2671,2
2 1,9  1480  2521,2
3 4,6  2305  1696,2
4 14,6  2250  1751,2
5 24,6  2590  1411,2
6 34,6  2400  1601,2
7 44,6  2190  1811,2
8 54,6  2620  1381,2
9 64,6  3490  511,2

10 74,6  3910  91,2
11 84,6  3980  21,2
12 94,6  3985  16,2
13 104,6  3995  6,2
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Geologia

Ministério das Minas e Energia
CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Programa Geologia do Brasil
Contrato: CPRM - UFRN Nº 059/PR/08

Folha Jandaíra (SB.24-X-B-III)
Projeto: CPRM Perfil JWZ 16 Região Galinhos
Data: 22/11/2009 Hora da Maré: 07:58 Preamar 2,0 m
Fase da Lua: Nova Hora da Maré: 14:06 Baixamar 0,8 m

Estaca Distância (m) Ré (mm) Vante (mm) Alt. (mm) Cota (mm)
Marco # 695  7357 6662

1 0  990  6367
2 10  1555  5802
3 20  2550  4807
4 30  2495  4862
5 40  3225  4132
6 50  3295  4062
7 60  3450  3907
8 70  3890  3467
9 # 325  3792  

10 80  480  3312
11 83  590  3202
12 85  1020  2772
13 95  2310  1482
15 105  3327  465
16 115  3780  12

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Geologia

Ministério das Minas e Energia
CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Programa Geologia do Brasil
Contrato: CPRM - UFRN Nº 059/PR/08

Folha Jandaíra (SB.24-X-B-III)
Projeto: CPRM Perfil JWZ 17 Região Galinhos
Data: 22/11/2009 Hora da Maré: 07:58 Preamar 2,0 m
Fase da Lua: Nova Hora da Maré: 14:06 Baixamar 0,8 m

Estaca Distância (m) Ré (mm) Vante (mm) Alt. (mm) Cota (mm)
Marco # 40  4956 12065

1 0  330  4626
2 5  1370  3586
3 10  2070  2886
4 15  2745  2211
5 20  3365  1591
6 25  3870  1086
7 # 2315  3401  
8 30  2685  716
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Geologia

Ministério das Minas e Energia
CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Programa Geologia do Brasil
Contrato: CPRM - UFRN Nº 059/PR/08

Folha Jandaíra (SB.24-X-B-III)
Projeto: CPRM Perfil JWZ 18 Região Galinhos
Data: 22/11/2009 Hora da Maré: 07:58 Preamar 2,0 m
Fase da Lua: Nova Hora da Maré: 14:06 Baixamar 0,8 m

Estaca Distância (m) Ré (mm) Vante (mm) Alt. (mm) Cota (mm)
Marco # 140  4956 10623

1 0  360  4596
2 5  1100  3856
3 10  2160  2796
4 15  2800  2156
5 20  3390  1566
6 25  3985  971
7  900  1871  
8 30  1475  396
9 35  2170  -299

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Geologia

Ministério das Minas e Energia
CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Programa Geologia do Brasil
Contrato: CPRM - UFRN Nº 059/PR/08

Folha Jandaíra (SB.24-X-B-III)
Projeto: CPRM Perfil JWZ 19 Região Galinhos
Data: 22/11/2009 Hora da Maré: 07:58 Preamar 2,0 m
Fase da Lua: Nova Hora da Maré: 14:06 Baixamar 0,8 m

Estaca Distância (m) Ré (mm) Vante (mm) Alt. (mm) Cota (mm)
Marco # 385  6163 5778

1 0  600  5563
2 5  1190  4973
3 10  1950  4213
4 15  3710  2453
5 # 445  2898  
6 20  1055  1843
7 25  1590  1308
8 30  2070  828
9 40  2710  188
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Geologia

Ministério das Minas e Energia
CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Programa Geologia do Brasil
Contrato: CPRM - UFRN Nº 059/PR/08

Folha Jandaíra (SB.24-X-B-III)
Projeto: CPRM Perfil JWZ 20 Região Caiçara do N.
Data: 23/11/2009 Hora da Maré: 08:51 Preamar 2,0 m
Fase da Lua: Nova Hora da Maré: 15:04 Baixamar 0,9 m

Estaca Distância (m) Ré (mm) Vante (mm) Alt. (mm) Cota (mm)
Marco # 1030  4397 3367

1 0  1240  3157
2 10  1365  3032
3 18  1235  3162
4 28  1895  2502
5 33  2490  1907
6 38  3265  1132
7  855  1987  
8 43  1455  532
9 48  1980  7

10 53  2540  -553
11 58  2960  -973
12 63  3650  -1663
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Geologia

Ministério das Minas e Energia
CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Programa Geologia do Brasil
Contrato: CPRM - UFRN Nº 059/PR/08

Folha Jandaíra (SB.24-X-B-III)
Projeto: CPRM Perfil JWZ 21 Região Caiçara do N.
Data: 23/11/2009 Hora da Maré: 08:51 Preamar 2,0 m
Fase da Lua: Nova Hora da Maré: 15:04 Baixamar 0,9 m

Estaca Distância (m) Ré (mm) Vante (mm) Alt. (mm) Cota (mm)
Marco # 1780  4953 3173

1 0  1950  3003
2 5  1900  3053
3 10  1510  3443
4 15  1380  3573
5 20  1185  3768
6 25  1175  3778
7 30  1730  3223
8 35  2080  2873
9 40  2555  2398

10 45  3070  1883
11 50  3690  1263
12  2095  3358  
13 60  2690  668
14 65  3450  -92
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aNEXO 03
aNÁlISE gRaNUlOMÉTRIca
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CPR M - Folha Jandaíra

Amostra de Calha Profundidade 60 cm Peso inicial 100g

JANDAIRA_JWZ 01  Data fev/10 Peso final 100g

D(MM) PhI Peso Frequência Frequência   

   % Acumulada Classificação por 

4 -2 0 0 0 Frequência simples

2,8284 -1,5 0 0 0 Seixo   0

2 -1 0,09 0,09 0,09 Cascalho   0,09

1,4142 -0,5 0,1 0,1 0,19 Areia muito grossa  1,82

1 0 1,72 1,72 1,91 Areia grossa  44,164

0,7071 0,5 15,79 15,79 17,70 Areia média   24,792

0,5 1 28,37 28,37 46,07 Areia fina   27,323

0,3536 1,5 14,78 14,78 60,86 Areia muito fina  0,26

0,25 2 10,01 10,01 70,87 Silte   1,55

0,1768 2,5 16,90 16,90 87,77 Arqila   0

0,125 3 10,42 10,42 98,19 Classificação pela média

0,0884 3,5 0,26 0,26 98,45 =>  AREIA MEDIA  <=

0,0625 4 0,00 0,00 98,45 Classificação Larsonneur (Dias/96)  

0,0442 4,5 1,55 1,55 100,00 AL1c Areia litoclástica grossa a 
m.grossa

Classificação Shepard   1 Areia    

Percentis

PHI5 0,098 PHI16 0,446 PHI25 0,629 PHI50 1,133  

PHI75 2,122 PHI84 2,389 PHI95 2,847    

Parâmetros estatísticos  Classificação textural de Folk   

Mediana   1,133      

Média   1,322 AREIA     

Selecionamento  0,849 MODERADAMENTE SELECIONADA   

Assimetria   0,27 PLATICURTICA    

Curtose   0,754 ASSIMETRIA POSITIVA    

Curtose (norm)  0,43      

amostra processada no laboratório de Geografia Física - UFRN    

amostra de calha - JWZ 01
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CPR M - Folha Jandaíra

Amostra de Calha Profundidade 60 cm Peso inicial 100g

JANDAIRA_JWZ 02  Data fev/10 Peso final 100g

D(MM) PhI Peso Frequência Frequência   

   % Acumulada Classificação por 

4 -2 0 0 0 Frequência simples

2,8284 -1,5 0 0 0 Seixo   0

2 -1 1,5 1,5005 1,5005 Cascalho   1,5

1,4142 -0,5 1,7 1,7005 3,201 Areia muito grossa  9,123

1 0 7,42 7,42 10,62 Areia grossa   47,944

0,7071 0,5 24,80 24,81 35,43 Areia média   23,227

0,5 1 23,13 23,14 58,57 Areia fina   16,405

0,3536 1,5 12,27 12,27 70,84 Areia muito fina  0,75

0,25 2 10,95 10,95 81,79 Silte   1,05

0,1768 2,5 10,66 10,66 92,46 Arqila   0

0,125 3 5,74 5,74 98,20 Classificação pela média

0,0884 3,5 0,70 0,70 98,90 =>  AREIA MEDIA  <=

0,0625 4 0,05 0,05 98,95 Classificação Larsonneur (Dias/96)  

0,0442 4,5 1,05 1,05 100,00 AL1c Areia litoclástica grossa a 
m.grossa

Classificação Shepard   -9 Indefinido    

Percentis

PHI5 -0,379 PHI16 0,108 PHI25 0,29 PHI50 0,815  

PHI75 1,69 PHI84 2,103 PHI95 2,721    

Parâmetros estatísticos  Classificação textural de Folk   

Mediana   0,815      

Média   1,009 AREIA COM CASCALHO ESPARSO   

Selecionamento  0,895 MODERADAMENTE SELECIONADA   

Assimetria   0,261 MESOCURTICA    

Curtose   0,907 ASSIMETRIA POSITIVA    

Curtose (norm)  0,476      

 amostra processada no laboratório de Geografia Física - UFRN   

amostra de calha - JWZ 02
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CPR M - Folha Jandaíra

Amostra de calha Profundidade 60 cm Peso inicial 100g

JANDAIRA_JWZ 03  Data fev/10 Peso final 100g

D(MM) PhI Peso Frequência Frequência  

   % Acumulada Classificação por 

4 -2 0 0 0 Frequência simples

2,8284 -1,5 0 0 0 Seixo   0

2 -1 0,1 0,1 0,1 Cascalho   0,1

1,4142 -0,5 0,04 0,04 0,14 Areia muito grossa  1,28

1 0 1,24 1,24 1,38 Areia grossa   40,964

0,7071 0,5 10,27 10,27 11,65 Areia média   34,673

0,5 1 30,69 30,69 42,34 Areia fina   21,752

0,3536 1,5 19,99 19,99 62,34 Areia muito fina  0,97

0,25 2 14,68 14,68 77,02 Silte   0,26

0,1768 2,5 13,89 13,89 90,91 Arqila   0

0,125 3 7,86 7,86 98,77 Classificação pela média

0,0884 3,5 0,91 0,91 99,68 =>  AREIA MEDIA  <=

0,0625 4 0,06 0,06 99,74 Classificação Larsonneur (Dias/96)  

0,0442 4,5 0,26 0,26 100,00 AL1c Areia litoclástica grossa a 
m.grossa

Classificação Shepard   1 Areia    

Percentis

PHI5 0,176 PHI16 0,571 PHI25 0,717 PHI50 1,191  

PHI75 1,931 PHI84 2,251 PHI95 2,76    

Parâmetros estatísticos  Classificação textural de Folk   

Mediana   1,191      

Média   1,338 AREIA COM CASCALHO ESPARSO   

Selecionamento  0,752 MODERADAMENTE SELECIONADA   

Assimetria   0,238 PLATICURTICA    

Curtose   0,872 ASSIMETRIA POSITIVA    

Curtose (norm)  0,466      

 amostra processada no laboratório de Geografia Física - UFRN   

amostra de calha - JWZ 03



Geologia e Recursos Minerais da Folha Jandaíra

145

CPR M - Folha Jandaíra

Amostra de Calha Profundidade 60 cm Peso inicial 100g

JANDAIRA_JWZ 04  Data fev/10 Peso final 100g

D(MM) PhI Peso Frequência Frequência  

   % Acumulada Classificação por 

4 -2 0 0 0 Frequência simples

2,8284 -1,5 0 0 0 Seixo   0

2 -1 2,26 2,2607 2,2607 Cascalho   2,261

1,4142 -0,5 1,19 1,1904 3,451 Areia muito grossa  6,452

1 0 5,26 5,26 8,71 Areia grossa  39,792

0,7071 0,5 17,12 17,13 25,84 Areia média   22,267

0,5 1 22,66 22,67 48,50 Areia fina   26,588

0,3536 1,5 12,04 12,04 60,55 Areia muito fina  2,541

0,25 2 10,22 10,22 70,77 Silte   0,1

0,1768 2,5 13,45 13,45 84,23 Arqila   0

0,125 3 13,13 13,13 97,36 Classificação pela média

0,0884 3,5 2,31 2,31 99,67 =>  AREIA MEDIA  <=

0,0625 4 0,23 0,23 99,90 Classificação Larsonneur (Dias/96)  

0,0442 4,5 0,10 0,10 100,00 AL1c Areia litoclástica grossa a 
m.grossa

Classificação Shepard   -9 Indefinido    

Percentis

PHI5 -0,353 PHI16 0,213 PHI25 0,476 PHI50 1,062  

PHI75 2,157 PHI84 2,492 PHI95 2,91    

Parâmetros estatísticos  Classificação textural de Folk   

Mediana   1,062      

Média   1,255 AREIA COM CASCALHO ESPARSO   

Selecionamento  0,978 MODERADAMENTE SELECIONADA   

Assimetria   0,194 PLATICURTICA    

Curtose   0,795 ASSIMETRIA POSITIVA    

Curtose (norm)  0,443      

 amostra processada no laboratório de Geografia Física - UFRN   

amostra de calha - JWZ 04
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CPR M - Folha Jandaíra

Amostra de Calha Profundidade 60 cm Peso inicial 100g

JANDAIRA_JWZ 05  Data fev/10 Peso final 100g

D(MM) PhI Peso Frequência Frequência  

   % Acumulada Classificação por 

4 -2 0 0 0 Frequência simples

2,8284 -1,5 0 0 0 Seixo   0

2 -1 0,09 0,09 0,09 Cascalho   0,09

1,4142 -0,5 0,02 0,02 0,1099 Areia muito grossa  0,29

1 0 0,27 0,27 0,38 Areia grossa  20,75

0,7071 0,5 3,16 3,16 3,54 Areia média   43,428

0,5 1 17,60 17,59 21,13 Areia fina   33,993

0,3536 1,5 24,15 24,14 45,27 Areia muito fina  1,369

0,25 2 19,30 19,29 64,56 Silte   0,08

0,1768 2,5 21,22 21,21 85,77 Arqila   0

0,125 3 12,79 12,78 98,55 Classificação pela média

0,0884 3,5 1,30 1,30 99,85 =>  AREIA MEDIA  <=

0,0625 4 0,07 0,07 99,92 Classificação Larsonneur (Dias/96)  

0,0442 4,5 0,08 0,08 100,00 AL1d Areia litoclástica 
média  

Classificação Shepard   1 Areia    

Percentis

PHI5 0,542 PHI16 0,854 PHI25 1,08 PHI50 1,623  

PHI75 2,246 PHI84 2,458 PHI95 2,861    

Parâmetros estatísticos  Classificação textural de Folk   

Mediana   1,623      

Média   1,645 AREIA     

Selecionamento  0,705 MODERADAMENTE SELECIONADA   

Assimetria   0,055 PLATICURTICA    

Curtose   0,815 APROXIMADAMENTE SIMETRICA   

Curtose (norm)  0,449      

 amostra processada no laboratório de Geografia Física - UFRN   

amostra de calha - JWZ 05
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CPR M - Folha Jandaíra

Amostra de Calha Profundidade 60 cm Peso inicial 100g

JANDAIRA_JWZ 06  Data fev/10 Peso final 100g

D(MM) PhI Peso Frequência Frequência  

   % Acumulada Classificação por 

4 -2 0 0 0 Frequência simples

2,8284 -1,5 0 0 0 Seixo   0

2 -1 0,03 0,03 0,03 Cascalho   0,03

1,4142 -0,5 0,04 0,04 0,07 Areia muito grossa  0,54

1 0 0,50 0,50 0,57 Areia grossa   19,24

0,7071 0,5 3,87 3,87 4,44 Areia média   40,96

0,5 1 15,37 15,37 19,81 Areia fina   36,18

0,3536 1,5 23,07 23,07 42,88 Areia muito fina  3,03

0,25 2 17,89 17,89 60,77 Silte   0,02

0,1768 2,5 19,72 19,72 80,49 Arqila   0

0,125 3 16,46 16,46 96,95 Classificação pela média

0,0884 3,5 2,91 2,91 99,86 =>  AREIA MEDIA  <=

0,0625 4 0,12 0,12 99,98 Classificação Larsonneur (Dias/96)  

0,0442 4,5 0,02 0,02 100,00 AL1d Areia litoclástica 
média  

Classificação Shepard   1 Areia    

Percentis

PHI5 0,518 PHI16 0,876 PHI25 1,112 PHI50 1,699  

PHI75 2,361 PHI84 2,607 PHI95 2,941    

Parâmetros estatísticos  Classificação textural de Folk   

Mediana   1,699      

Média   1,727 AREIA     

Selecionamento  0,745 MODERADAMENTE SELECIONADA   

Assimetria   0,037 PLATICURTICA    

Curtose   0,795 APROXIMADAMENTE SIMETRICA   

Curtose (norm)  0,443      

amostra processada no laboratório de Geografia Física - UFRN    

amostra de calha - JWZ 06
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CPR M - Folha Jandaíra

Amostra de Calha Profundidade 60 cm Peso inicial 100g

JANDAIRA_JWZ 08  Data fev/10 Peso final 100g

D(MM) PhI Peso Frequência Frequência  

   % Acumulada Classificação por 

4 -2 0 0 0 Frequência simples

2,8284 -1,5 0 0 0 Seixo   0

2 -1 0,54 0,5399 0,5399 Cascalho   0,54

1,4142 -0,5 0,51 0,5099 1,0498 Areia muito grossa  4,319

1 0 3,81 3,81 4,86 Areia grossa  34,643

0,7071 0,5 14,11 14,11 18,97 Areia média   28,244

0,5 1 20,54 20,54 39,50 Areia fina   29,244

0,3536 1,5 15,28 15,28 54,78 Areia muito fina  2,5

0,25 2 12,97 12,97 67,75 Silte   0,51

0,1768 2,5 16,72 16,72 84,46 Arqila   0

0,125 3 12,53 12,53 96,99 Classificação pela média

0,0884 3,5 2,19 2,19 99,18 =>  AREIA MEDIA  <=

0,0625 4 0,31 0,31 99,49 Classificação Larsonneur (Dias/96)  

0,0442 4,5 0,51 0,51 100,00 AL1c Areia litoclástica grossa a 
m.grossa

Classificação Shepard   1 Areia    

Percentis

PHI5 0,005 PHI16 0,395 PHI25 0,647 PHI50 1,344  

PHI75 2,217 PHI84 2,486 PHI95 2,921    

Parâmetros estatísticos  Classificação textural de Folk   

Mediana   1,344      

Média   1,408 AREIA COM CASCALHO ESPARSO   

Selecionamento  0,905 MODERADAMENTE SELECIONADA   

Assimetria   0,087 PLATICURTICA    

Curtose   0,761 APROXIMADAMENTE SIMETRICA   

Curtose (norm)  0,432      

amostra processada no laboratório de Geografia Física - UFRN    

amostra de calha - JWZ 08
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CPR M - Folha Jandaíra

Amostra de Calha Profundidade 60 cm Peso inicial 100g

JANDAIRA_JWZ 09  Data fev/10 Peso final 100g

D(MM) PhI Peso Frequência Frequência   

   % Acumulada Classificação por 

4 -2 0 0 0 Frequência simples

2,8284 -1,5 0 0 0 Seixo   0

2 -1 0,35 0,3571 0,3571 Cascalho   0,357

1,4142 -0,5 0,38 0,3878 0,7449 Areia muito grossa  3,194

1 0 2,75 2,81 3,55 Areia grossa   33,112

0,7071 0,5 11,71 11,95 15,50 Areia média   32,184

0,5 1 20,74 21,16 36,66 Areia fina   29,643

0,3536 1,5 16,63 16,97 53,63 Areia muito fina  1,347

0,25 2 14,91 15,21 68,85 Silte   0,163

0,1768 2,5 18,11 18,48 87,33 Arqila   0

0,125 3 10,94 11,16 98,49 Classificação pela média

0,0884 3,5 1,18 1,20 99,69 =>  AREIA MEDIA  <=

0,0625 4 0,14 0,14 99,84 Classificação Larsonneur (Dias/96)  

0,0442 4,5 0,16 0,16 100,00 AL1c Areia litoclástica grossa a 
m.grossa

Classificação Shepard   1 Areia    

Percentis

PHI5 0,061 PHI16 0,512 PHI25 0,724 PHI50 1,393  

PHI75 2,166 PHI84 2,41 PHI95 2,844    

Parâmetros estatísticos  Classificação textural de Folk   

Mediana   1,393      

Média   1,438 AREIA COM CASCALHO ESPARSO   

Selecionamento  0,828 MODERADAMENTE SELECIONADA   

Assimetria   0,057 PLATICURTICA    

Curtose   0,791 APROXIMADAMENTE SIMETRICA   

Curtose (norm)  0,442      

amostra processada no laboratório de Geografia Física - UFRN    

amostra de calha - JWZ 09



Programa Geologia do Brasil

150

CPR M - Folha Jandaíra

Amostra de Calha Profundidade 60 cm Peso inicial 100g

JANDAIRA_JWZ 10  Data fev/10 Peso final 100g

D(MM) PhI Peso Frequência Frequência  

   % Acumulada Classificação por 

4 -2 0 0 0 Frequência simples

2,8284 -1,5 0 0 0 Seixo   0

2 -1 0,08 0,0825 0,0825 Cascalho   0,082

1,4142 -0,5 0,15 0,1546 0,2371 Areia muito grossa  0,928

1 0 0,75 0,77 1,01 Areia grossa  14,823

0,7071 0,5 3,46 3,57 4,58 Areia média   45,263

0,5 1 10,92 11,26 15,83 Areia fina   37,171

0,3536 1,5 16,68 17,19 33,03 Areia muito fina  1,474

0,25 2 27,23 28,07 61,10 Silte   0,258

0,1768 2,5 26,24 27,05 88,15 Arqila   0

0,125 3 9,82 10,12 98,27 Classificação pela média

0,0884 3,5 1,27 1,31 99,58 =>  AREIA MEDIA  <=

0,0625 4 0,16 0,16 99,74 Classificação Larsonneur (Dias/96)  

0,0442 4,5 0,25 0,26 100,00 AL1d Areia litoclástica 
média  

Classificação Shepard   1 Areia    

Percentis

PHI5 0,519 PHI16 1,005 PHI25 1,267 PHI50 1,802  

PHI75 2,257 PHI84 2,423 PHI95 2,839    

Parâmetros estatísticos  Classificação textural de Folk   

Mediana   1,802      

Média   1,743 AREIA     

Selecionamento  0,632 MODERADAMENTE SELECIONADA   

Assimetria   -0,115 MESOCURTICA    

Curtose   0,96 ASSIMETRIA NEGATIVA    

Curtose (norm)  0,49      

amostra processada no laboratório de Geografia Física - UFRN    

amostra de calha - JWZ 10
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CPR M - Folha Jandaíra

Amostra de Calha Profundidade 60 cm Peso inicial 100g

JANDAIRA_JWZ 11  Data fev/10 Peso final 100g

D(MM) PhI Peso Frequência Frequência  

   % Acumulada Classificação por 

4 -2 0 0 0 Frequência simples

2,8284 -1,5 0 0 0 Seixo   0

2 -1 0,49 0,49 0,49 Cascalho   0,49

1,4142 -0,5 0,67 0,6701 1,1601 Areia muito grossa  3,88

1 0 3,21 3,21 4,37 Areia grossa  37,554

0,7071 0,5 12,72 12,72 17,09 Areia média   37,204

0,5 1 24,83 24,83 41,92 Areia fina   19,602

0,3536 1,5 21,96 21,96 63,89 Areia muito fina  1

0,25 2 15,24 15,24 79,13 Silte   0,27

0,1768 2,5 12,66 12,66 91,79 Arqila   0

0,125 3 6,94 6,94 98,73 Classificação pela média

0,0884 3,5 0,78 0,78 99,51 =>  AREIA MEDIA  <=

0,0625 4 0,22 0,22 99,73 Classificação Larsonneur (Dias/96)  

0,0442 4,5 0,27 0,27 100,00 AL1c Areia litoclástica grossa a 
m.grossa

Classificação Shepard   1 Areia    

Percentis

PHI5 0,025 PHI16 0,457 PHI25 0,659 PHI50 1,184  

PHI75 1,865 PHI84 2,192 PHI95 2,731    

Parâmetros estatísticos  Classificação textural de Folk   

Mediana   1,184      

Média   1,278 AREIA COM CASCALHO ESPARSO   

Selecionamento  0,778 MODERADAMENTE SELECIONADA   

Assimetria   0,153 MESOCURTICA    

Curtose   0,92 ASSIMETRIA POSITIVA    

Curtose (norm)  0,479      

amostra processada no laboratório de Geografia Física - UFRN    

amostra de calha - JWZ 11
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CPR M - Folha Jandaíra

Amostra de Calha Profundidade 60 cm Peso inicial 100g

JANDAIRA_JWZ 12  Data fev/10 Peso final 100g

D(MM) PhI Peso Frequência Frequência  

   % Acumulada Classificação por 

4 -2 0 0 0 Frequência simples

2,8284 -1,5 0 0 0 Seixo   0

2 -1 0,12 0,12 0,12 Cascalho   0,12

1,4142 -0,5 0,08 0,08 0,2 Areia muito grossa  0,66

1 0 0,58 0,58 0,78 Areia grossa   22,728

0,7071 0,5 5,03 5,03 5,81 Areia média   39,236

0,5 1 17,70 17,70 23,51 Areia fina   34,827

0,3536 1,5 21,20 21,20 44,71 Areia muito fina  2,08

0,25 2 18,04 18,04 62,74 Silte   0,35

0,1768 2,5 22,49 22,49 85,23 Arqila   0

0,125 3 12,34 12,34 97,57 Classificação pela média

0,0884 3,5 1,84 1,84 99,41 =>  AREIA MEDIA  <=

0,0625 4 0,24 0,24 99,65 Classificação Larsonneur (Dias/96)  

0,0442 4,5 0,35 0,35 100,00 AL1d Areia litoclástica 
média  

Classificação Shepard   1 Areia    

Percentis

PHI5 0,42 PHI16 0,788 PHI25 1,035 PHI50 1,647  

PHI75 2,273 PHI84 2,473 PHI95 2,896    

Parâmetros estatísticos  Classificação textural de Folk   

Mediana   1,647      

Média   1,636 AREIA COM CASCALHO ESPARSO   

Selecionamento  0,741 MODERADAMENTE SELECIONADA   

Assimetria   -0,005 PLATICURTICA    

Curtose   0,82 APROXIMADAMENTE SIMETRICA   

Curtose (norm)  0,451      

amostra processada no laboratório de Geografia Física - UFRN    

amostra de calha - JWZ 12
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CPR M - Folha Jandaíra

Amostra de Calha Profundidade 60 cm Peso inicial 100g

JANDAIRA_JWZ 13  Data fev/10 Peso final 100g

D(MM) PhI Peso Frequência Frequência  

   % Acumulada Classificação por 

4 -2 0 0 0 Frequência simples

2,8284 -1,5 0 0 0 Seixo   0

2 -1 0,22 0,22 0,22 Cascalho   0,22

1,4142 -0,5 0,06 0,06 0,28 Areia muito grossa  0,9

1 0 0,84 0,84 1,12 Areia grossa  20,772

0,7071 0,5 5,25 5,25 6,37 Areia média   43,334

0,5 1 15,52 15,52 21,89 Areia fina   32,933

0,3536 1,5 20,58 20,58 42,47 Areia muito fina  1,63

0,25 2 22,75 22,75 65,23 Silte   0,21

0,1768 2,5 24,29 24,29 89,52 Arqila   0

0,125 3 8,64 8,64 98,16 Classificação pela média

0,0884 3,5 1,34 1,34 99,50 =>  AREIA MEDIA  <=

0,0625 4 0,29 0,29 99,79 Classificação Larsonneur (Dias/96)  

0,0442 4,5 0,21 0,21 100,00 AL1d Areia litoclástica 
média  

Classificação Shepard   1 Areia    

Percentis

PHI5 0,369 PHI16 0,81 PHI25 1,075 PHI50 1,665  

PHI75 2,201 PHI84 2,386 PHI95 2,817    

Parâmetros estatísticos  Classificação textural de Folk   

Mediana   1,665      

Média   1,62 AREIA COM CASCALHO ESPARSO   

Selecionamento  0,698 MODERADAMENTE SELECIONADA   

Assimetria   -0,072 MESOCURTICA    

Curtose   0,891 APROXIMADAMENTE SIMETRICA   

Curtose (norm)  0,471      

amostra processada no laboratório de Geografia Física - UFRN    

amostra de calha - JWZ 13
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CPR M - Folha Jandaíra

Amostra de Calha Profundidade 60 cm Peso inicial 100g

JANDAIRA_JWZ 14  Data fev/10 Peso final 100g

D(MM) PhI Peso Frequência Frequência  

   % Acumulada Classificação por 

4 -2 0 0 0 Frequência simples

2,8284 -1,5 0 0 0 Seixo   0

2 -1 0,22 0,22 0,22 Cascalho   0,22

1,4142 -0,5 0,27 0,27 0,49 Areia muito grossa  6,211

1 0 5,94 5,94 6,43 Areia grossa  54,485

0,7071 0,5 26,09 26,09 32,52 Areia média   19,462

0,5 1 28,39 28,39 60,92 Areia fina   18,572

0,3536 1,5 11,83 11,83 72,75 Areia muito fina  0,85

0,25 2 7,63 7,63 80,38 Silte   0,2

0,1768 2,5 12,14 12,14 92,52 Arqila   0

0,125 3 6,43 6,43 98,95 Classificação pela média

0,0884 3,5 0,78 0,78 99,73 =>  AREIA MEDIA  <=

0,0625 4 0,07 0,07 99,80 Classificação Larsonneur (Dias/96)  

0,0442 4,5 0,20 0,20 100,00 AL1c Areia litoclástica grossa a 
m.grossa

Classificação Shepard   1 Areia    

Percentis

PHI5 -0,12 PHI16 0,183 PHI25 0,356 PHI50 0,808  

PHI75 1,648 PHI84 2,149 PHI95 2,693    

Parâmetros estatísticos  Classificação textural de Folk   

Mediana   0,808      

Média   1,047 AREIA COM CASCALHO ESPARSO   

Selecionamento  0,872 MODERADAMENTE SELECIONADA   

Assimetria   0,352 MESOCURTICA    

Curtose   0,892 ASSIMETRIA MUITO POSITIVA   

Curtose (norm)  0,472      

amostra processada no laboratório de Geografia Física - UFRN    

amostra de calha - JWZ 14



Geologia e Recursos Minerais da Folha Jandaíra

155

CPR M - Folha Jandaíra

Amostra de Calha Profundidade 60 cm Peso inicial 100g

JANDAIRA_JWZ 15  Data fev/10 Peso final 100g

D(MM) PhI Peso Frequência Frequência  

   % Acumulada Classificação por 

4 -2 0 0 0 Frequência simples

2,8284 -1,5 0 0 0 Seixo   0

2 -1 0,91 0,9109 0,9109 Cascalho   0,911

1,4142 -0,5 1,19 1,1912 2,1021 Areia muito grossa  16,456

1 0 15,25 15,27 17,37 Areia grossa  48,058

0,7071 0,5 28,88 28,91 46,28 Areia média   12,613

0,5 1 19,13 19,15 65,43 Areia fina   20,42

0,3536 1,5 7,14 7,15 72,57 Areia muito fina  1,321

0,25 2 5,46 5,47 78,04 Silte   0,22

0,1768 2,5 12,30 12,31 90,35 Arqila   0

0,125 3 8,10 8,11 98,46 Classificação pela média

0,0884 3,5 1,24 1,24 99,70  AREIA GROSSA  <=

0,0625 4 0,08 0,08 99,78 Classificação Larsonneur (Dias/96)  

0,0442 4,5 0,22 0,22 100,00 AL1c Areia litoclástica grossa a 
m.grossa

Classificação Shepard   1 Areia    

Percentis

PHI5 -0,405 PHI16 -0,045 PHI25 0,132 PHI50 0,597  

PHI75 1,722 PHI84 2,242 PHI95 2,787    

Parâmetros estatísticos  Classificação textural de Folk   

Mediana   0,597      

Média   0,931 AREIA COM CASCALHO ESPARSO   

Selecionamento  1,001 POBREMENTE SELECIONADA   

Assimetria   0,405 PLATICURTICA    

Curtose   0,823 ASSIMETRIA MUITO POSITIVA   

Curtose (norm)  0,451      

amostra processada no laboratório de Geografia Física - UFRN    

amostra de calha - JWZ 15
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CPR M - Folha Jandaíra

Amostra de Calha Profundidade 60 cm Peso inicial 100g

JANDAIRA_JWZ 16  Data fev/10 Peso final 100g

D(MM) PhI Peso Frequência Frequência  

   % Acumulada Classificação por 

4 -2 0 0 0 Frequência simples

2,8284 -1,5 0 0 0 Seixo   0

2 -1 0,34 0,34 0,34 Cascalho   0,34

1,4142 -0,5 0,66 0,6599 0,9999 Areia muito grossa  8,719

1 0 8,06 8,06 9,06 Areia grossa  51,05

0,7071 0,5 23,68 23,68 32,74 Areia média   24,76

0,5 1 27,37 27,37 60,10 Areia fina   14,43

0,3536 1,5 15,34 15,34 75,44 Areia muito fina  0,53

0,25 2 9,42 9,42 84,86 Silte   0,18

0,1768 2,5 9,89 9,89 94,75 Arqila   0

0,125 3 4,54 4,54 99,29 Classificação pela média

0,0884 3,5 0,44 0,44 99,73  AREIA GROSSA  <=

0,0625 4 0,09 0,09 99,82 Classificação Larsonneur (Dias/96)  

0,0442 4,5 0,18 0,18 100,00 AL1c Areia litoclástica grossa a 
m.grossa

Classificação Shepard   1 Areia    

Percentis

PHI5 -0,252 PHI16 0,147 PHI25 0,337 PHI50 0,815  

PHI75 1,486 PHI84 1,954 PHI95 2,527    

Parâmetros estatísticos  Classificação textural de Folk   

Mediana   0,815      

Média   0,972 AREIA COM CASCALHO ESPARSO   

Selecionamento  0,813 MODERADAMENTE SELECIONADA   

Assimetria   0,246 MESOCURTICA    

Curtose   0,991 ASSIMETRIA POSITIVA    

Curtose (norm)  0,498      

amostra processada no laboratório de Geografia Física - UFRN    

amostra de calha - JWZ 16
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CPR M - Folha Jandaíra

Amostra de Calha Profundidade 60 cm Peso inicial 100g

JANDAIRA_JWZ 17  Data fev/10 Peso final 100g

D(MM) PhI Peso Frequência Frequência  

   % Acumulada Classificação por 

4 -2 0 0 0 Frequência simples

2,8284 -1,5 0 0 0 Seixo   0

2 -1 0,31 0,31 0,31 Cascalho   0,31

1,4142 -0,5 0,31 0,31 0,62 Areia muito grossa  1,8

1 0 1,49 1,49 2,11 Areia grossa  36,80

0,7071 0,5 9,16 9,16 11,27 Areia média   39,46

0,5 1 27,64 27,64 38,91 Areia fina   20,77

0,3536 1,5 22,86 22,86 61,77 Areia muito fina  0,76

0,25 2 16,60 16,60 78,37 Silte   0,1

0,1768 2,5 14,49 14,49 92,86 Arqila   0

0,125 3 6,28 6,28 99,14 Classificação pela média

0,0884 3,5 0,63 0,63 99,77  AREIA MÉDIA  <=

0,0625 4 0,13 0,13 99,90 Classificação Larsonneur (Dias/96)  

0,0442 4,5 0,10 0,10 100,00 AL1d Areia litoclástica 
média  

Classificação Shepard   1 Areia    

Percentis

PHI5 0,158 PHI16 0,586 PHI25 0,748 PHI50 1,243  

PHI75 1,898 PHI84 2,194 PHI95 2,67    

Parâmetros estatísticos  Classificação textural de Folk   

Mediana   1,243      

Média   1,341 AREIA COM CASCALHO ESPARSO   

Selecionamento  0,718 MODERADAMENTE SELECIONADA   

Assimetria   0,16 MESOCURTICA    

Curtose   0,895 ASSIMETRIA POSITIVA    

Curtose (norm)  0,472      

amostra processada no laboratório de Geografia Física - UFRN    

amostra de calha - JWZ 17
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CPR M - Folha Jandaíra

Amostra de Calha Profundidade 60 cm Peso inicial 100g

JANDAIRA_JWZ 18  Data fev/10 Peso final 100g

D(MM) PhI Peso Frequência Frequência  

   % Acumulada Classificação por 

4 -2 0 0 0 Frequência simples

2,8284 -1,5 0 0 0 Seixo   0

2 -1 0,17 0,17 0,17 Cascalho   0,17

1,4142 -0,5 0,25 0,25 0,42 Areia muito grossa  3,6

1 0 3,35 3,35 3,77 Areia grossa  43,29

0,7071 0,5 15,52 15,52 19,29 Areia média   37,23

0,5 1 27,77 27,77 47,06 Areia fina   15,29

0,3536 1,5 22,53 22,53 69,59 Areia muito fina  0,26

0,25 2 14,70 14,70 84,29 Silte   0,16

0,1768 2,5 11,79 11,79 96,08 Arqila   0

0,125 3 3,50 3,50 99,58 Classificação pela média

0,0884 3,5 0,23 0,23 99,81  AREIA MÉDIA  <=

0,0625 4 0,03 0,03 99,84 Classificação Larsonneur (Dias/96)  

0,0442 4,5 0,16 0,16 100,00 AL1c Areia litoclástica grossa a 
m.grossa

Classificação Shepard   1 Areia    

Percentis

PHI5 0,04 PHI16 0,394 PHI25 0,603 PHI50 1,065  

PHI75 1,684 PHI84 1,99 PHI95 2,454    

Parâmetros estatísticos  Classificação textural de Folk   

Mediana   1,065      

Média   1,15 AREIA COM CASCALHO ESPARSO   

Selecionamento  0,711 MODERADAMENTE SELECIONADA   

Assimetria   0,155 MESOCURTICA    

Curtose   0,915 ASSIMETRIA POSITIVA    

Curtose (norm)  0,478      

amostra processada no laboratório de Geografia Física - UFRN    

amostra de calha - JWZ 18
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CPR M - Folha Jandaíra

Amostra de Cascalho Profundidade 60 cm Peso inicial 100g

JANDAIRA_JWZ 19  Data fev/10 Peso final 100g

D(MM) PhI Peso Frequência Frequência  

   % Acumulada Classificação por 

4 -2 0 0 0 Frequência simples

2,8284 -1,5 0 0 0 Seixo   0

2 -1 0,15 0,15 0,15 Cascalho   0,15

1,4142 -0,5 0,29 0,29 0,44 Areia muito grossa  4,28

1 0 3,99 3,99 4,43 Areia grossa  36,66

0,7071 0,5 15,61 15,61 20,04 Areia média   31,44

0,5 1 21,05 21,05 41,09 Areia fina   26,50

0,3536 1,5 16,83 16,83 57,91 Areia muito fina  0,78

0,25 2 14,61 14,61 72,52 Silte   0,2

0,1768 2,5 17,37 17,37 89,89 Arqila   0

0,125 3 9,13 9,13 99,02 Classificação pela média

0,0884 3,5 0,65 0,65 99,67  AREIA MÉDIA  <=

0,0625 4 0,13 0,13 99,80 Classificação Larsonneur (Dias/96)  

0,0442 4,5 0,20 0,20 100,00 AL1c Areia litoclástica grossa a 
m.grossa

Classificação Shepard   1 Areia    

Percentis

PHI5 0,018 PHI16 0,371 PHI25 0,618 PHI50 1,265  

PHI75 2,071 PHI84 2,33 PHI95 2,78    

Parâmetros estatísticos  Classificação textural de Folk   

Mediana   1,265      

Média   1,322 AREIA COM CASCALHO ESPARSO   

Selecionamento  0,855 MODERADAMENTE SELECIONADA   

Assimetria   0,092 PLATICURTICA    

Curtose   0,779 APROXIMADAMENTE SIMETRICA   

Curtose (norm)  0,438      

amostra processada no laboratório de Geografia Física - UFRN    

amostra de calha - JWZ 19



Programa Geologia do Brasil
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CPR M - Folha Jandaíra

Amostra de Calha Profundidade 60 cm Peso inicial 100g

JANDAIRA_JWZ  20  Data fev/10 Peso final 100g

D(MM) PhI Peso Frequência Frequência  

   % Acumulada Classificação por 

4 -2 0 0 0 Frequência simples

2,8284 -1,5 0 0 0 Seixo   0

2 -1 0,01 0,01 0,01 Cascalho   0,01

1,4142 -0,5 0,06 0,06 0,07 Areia muito grossa  0,41

1 0 0,35 0,35 0,42 Areia grossa  18,42

0,7071 0,5 3,67 3,67 4,09 Areia média   52,32

0,5 1 14,75 14,75 18,84 Areia fina   27,76

0,3536 1,5 26,28 26,29 45,13 Areia muito fina  0,89

0,25 2 26,03 26,04 71,16 Silte   0,19

0,1768 2,5 19,76 19,76 90,93 Arqila   0

0,125 3 7,99 7,99 98,92 Classificação pela média

0,0884 3,5 0,76 0,76 99,68  AREIA MÉDIA  <=

0,0625 4 0,13 0,13 99,81 Classificação Larsonneur (Dias/96)  

0,0442 4,5 0,19 0,19 100,00 AL1d Areia litoclástica 
média  

Classificação Shepard   1 Areia    

Percentis

PHI5 0,531 PHI16 0,904 PHI25 1,117 PHI50 1,594  

PHI75 2,097 PHI84 2,325 PHI95 2,755    

Parâmetros estatísticos  Classificação textural de Folk   

Mediana   1,594      

Média   1,607 AREIA     

Selecionamento  0,636 MODERADAMENTE SELECIONADA   

Assimetria   0,037 MESOCURTICA    

Curtose   0,93 APROXIMADAMENTE SIMETRICA   

Curtose (norm)  0,482      

amostra processada no laboratório de Geografia Física - UFRN    

amostra de calha - JWZ 20



Geologia e Recursos Minerais da Folha Jandaíra
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CPR M - Folha Jandaíra

Amostra de Calha Profundidade 60 cm Peso inicial 100g

JANDAIRA_JWZ  21  Data fev/10 Peso final 100g

D(MM) PhI Peso Frequência Frequência  

   % Acumulada Classificação por 

4 -2 0 0 0 Frequência simples

2,8284 -1,5 0 0 0 Seixo   0

2 -1 0,34 0,34 0,34 Cascalho   0,339

1,4142 -0,5 0,52 0,52 0,86 Areia muito grossa  3,835

1 0 3,33 3,32 4,17 Areia grossa  37,12

0,7071 0,5 12,87 12,82 16,99 Areia média   42,68

0,5 1 24,40 24,30 41,29 Areia fina   15,06

0,3536 1,5 25,36 25,26 66,55 Areia muito fina  0,767

0,25 2 17,49 17,42 83,97 Silte   0,199

0,1768 2,5 11,40 11,35 95,33 Arqila   0

0,125 3 3,72 3,71 99,03 Classificação pela média

0,0884 3,5 0,33 0,33 99,36  AREIA MÉDIA  <=

0,0625 4 0,44 0,44 99,80 Classificação Larsonneur (Dias/96)  

0,0442 4,5 0,20 0,20 100,00 AL1d Areia litoclástica 
média  

Classificação Shepard   1 Areia    

Percentis

PHI5 0,032 PHI16 0,461 PHI25 0,665 PHI50 1,172  

PHI75 1,742 PHI84 2,001 PHI95 2,486    

Parâmetros estatísticos  Classificação textural de Folk   

Mediana   1,172      

Média   1,211 AREIA COM CASCALHO ESPARSO   

Selecionamento  0,692 MODERADAMENTE SELECIONADA   

Assimetria   0,074 MESOCURTICA    

Curtose   0,933 APROXIMADAMENTE SIMETRICA   

Curtose (norm)  0,483      

amostra processada no laboratório de Geografia Física - UFRN    

amostra de calha - JWZ 21


