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A transição das formações Longá e Poti, Eo-carbonífero da bacia do Parnaíba, foi estudada em 
um afloramento de 20 metros de espessura, localizado na Barragem Salinas, município de 
Nazaré do Piauí-PI. Foram analisadas as fácies e associações de fácies sedimentares e a 
estratigrafia de sequências desse intervalo. A Fm. Longá apresenta, nesse afloramento, duas 
fácies sedimentares: (L1) lamito cinza, comumente com icnofósseis Planolites, intercalado com 
lentes de (L2) arenito muito fino com estratificação cruzada hummocky (HCS) e estruturas de 
acamamento lenticular e ondulado. Tais fácies associadas sugerem ambientes de plataforma a 
zona de transição para o topo da Fm. Longá. A organização vertical da fácies L2 se dá em 
ciclos decimétricos de granocrescência ascendente e de espessamento das camadas para 
cima, o que indica que ela corresponde a barras arenosas de plataforma, depositadas por 
ondas de tempestade. A Fm. Poti apresenta, da base para o topo, quatro fácies sedimentares: 
P1) arenito muito fino a fino com intraclastos lamosos, angulosos, de tamanho seixo, HCS e 
base erosiva sobre os lamitos da Fm. Longá; P2) ferrarenito oolítico fino com HCS; P3) arenito 
muito fino a fino com filmes argilosos/siltosos, com acamamento ondulado/flaser e HCS; e P4) 
arenito fino a médio com estratificação cruzada swaley e baixo ângulo. A sucessão sedimentar 
encontrada a partir da fácies P1 é predominantemente arenosa, com ciclos decimétricos a 
métricos de granocrescência e espessamento das camadas de arenito para cima. A 
associações das fácies P1 a P4 caracteriza o ambiente de shoreface para os sedimentos da 
base da Fm. Poti. Os depósitos arenosos de shoreface, com espessura média de 10 metros, 
podem constituir fácies-reservatório excelentes e extensas, por grandes distâncias, ao longo da 
costa. Os arenitos de barras de plataforma também apresentam geometria alongada paralela à 
costa e, embora não sejam espessos, podem também constituir reservatórios. Quanto à 
estratigrafia de sequências, a base erosiva do arenito intraclástico (fácies P1) foi reconhecida 
como uma superfície regressiva de erosão marinha (SREM), a qual representa uma regressão 
forçada em condição subaquosa, uma vez que a deposição em ambiente de shoreface 
sobrepôs abruptamente os depósitos de plataforma/zona de transição. Assim, a ocorrência da 
SREM denota que a transição das Formações Longá e Poti, no afloramento da Barragem 
Salinas, é constituída por um trato de sistemas de regressão forçada.  O ferrarenito oolítico 
pode representar um ambiente de mistura de água doce e salgada condicionada pela 
regressão marinha. 
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