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RESUMO: Este trabalho resultou da análise faciológica de 1000m de testemunhos de poços 
perfurados no Projeto Carvão (CPRM) e de sete afloramentos localizados na borda oriental da 
bacia. A Formação Poti apresenta rochas de sistemas marinhos rasos dominados por 
tempestades, estuarinos, deltaicos e aluviais que foram documentados em dez associações de 
fácies (AF). Os sistemas deposicionais marinhos rasos estão representados pelo shoreface 
(AF1) – arenito muito fino/fino, intercalado com lamitos bioturbados, hummocky cross-
stratification (HCS), que passam em direção ao topo para arenito fino/médio com swaley cross-
stratification (SCS) e estratificações cruzadas tabulares/acanaladas; e offshore (AF2) – folhelho 
siltoso, bioturbado, com intercalações de arenito fino/muito fino com HCS (barras de 
plataforma). Os sistemas estuarinos/deltaicos dominados por maré estão representados pelas 
barras de maré (AF3) – ciclos de granocrescência ascendente com intercalações de folhelho 
siltoso bioturbado e arenito fino/muito fino com acamamento lenticular/wavy na base e arenito 
fino a médio com cruzadas sigmoidais, flaser e bioturbação (skolythos) no topo; planície de 
maré (AF4) – arenitos finos e lamitos, cinza escuro com acamamento heterolítico wavy/flaser, 
drapes argilosos, bioturbação moderada e lamitos/folhelhos cinza escuro e níveis piritosos; 
canais flúvio-estuarinos (AF5) – arenito fino a médio, com cruzadas tabulares/acanaladas e 
sigmoidais de pequeno a grande porte, flaser, e empilhamento com granodecrescência 
ascendente, níveis conglomeráticos na base dos ciclos; e delta dominado por maré em 
ambiente protegido (AF6) – intercalações milimétricas rítmicas de lamito com arenito muito fino 
cinza claro, com espessamento das laminas para o topo, terminando com arenito médio com 
cruzadas e flaser. Os depósitos do sistema flúvio-deltaico dominados por rios são 
representados por lobos sigmoidais (AF7) – arenito fino a médio com cruzadas sigmoidais de 
grande porte e arenito muito fino com climbing ripples na base; e canais fluviais (AF8) – arenito 
médio a grosso, poroso, com cruzadas trabulares/acanaladas de médio a grande porte, raras 
intercalações centimétricas de lamitos e níveis conglomeráticos na base dos ciclos.  Os 
depósitos do sistema desértico estão limitados à base da Fm. Piauí e são representados pelos 
depósitos de dunas eólicas e lagos efêmeros (AF9) – arenitos fino a médios, bimodais, bem 
selecionados com cruzadas tabulares e intervalos de lamito castanho avermelhado com níveis 
de arenito muito fino com mega-climbing ripples (lobos de suspensão); e wadis (rios de 
deserto) (AF10) – arenito fino a médio com cruzadas e níveis conglomeráticos  na base dos 
ciclos, intercalações de lamito com gretas de ressecamento, típicos de depósitos fluviais 
entrelaçados.  O contato entre as formações Longá e Poti é abrupto (regressão forçada), 
estando representado por arenitos de shoreface da Formação Poti sobrepondo-se 
erosivamente a lutitos de offshore da Formação Longá. Assim, os depósitos basais da 
Formação Poti são basicamente arenitos marinhos rasos. A sucessão das fácies da porção 
mediana é estuarina, com arenitos/lamito com acamamento heterolítico.  Ocorrem também 
corpos arenosos intercalados, com geometria de lobos sigmoidais (fluxo homopicnal). No topo, 
além de depósitos estuarinos, ocorrem canais fluviais. O contato com a Formação Piauí é 
discordante e os depósitos representam a mudança no domínio de sedimentação marinha rasa 
a transicional, para a sedimentação continental desértica da base da Formação Piauí. 
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