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RESUMO
Esta tese apresenta os resultados de uma pesquisa geológica e geofísica em depósitos da
unidade informal Pós-Barreiras e em dunas na região de Pitangui, litoral oriental do Rio
Grande do Norte. No caso dos depósitos Pós-Barreiras, utilizou-se o método Ground
Penetrating Radar (GPR) e sondagem a fim de calibrar radargramas com fácies sedimentares
e obter dados a respeito de sistemas deposicionais - estruturas internas, paleocorrentes e
geometrias 3D; datações auxiliaram na montagem de um arcabouço cronoestratigráfico destes
depósitos, nunca antes datados no estado. Avaliou-se a relação destes com depósitos com a
curva de variação relativa global do mar. Dados a respeito de seus sistemas deposicionais,
relações estratigráficas com unidades adjacentes e idades absolutas de tais depósitos
preencheram lacunas de conhecimento desta unidade informal. Os resultados indicam a
existência de sistemas eólicos datados em 83.842 ± 7.383 e 90.109 ± 8.689 anos A.P. e de
sistemas fluviais exclusivamente continentais, com migração de barras arenosas laterais e
frontais em canais amplos e rasos, datados em 52.000 ± 4.381 e 54.687 ± 5.688 anos A.P.
Estas idades são similares a unidades correlatas em outras regiões do estado da Paraíba, da
zona costeira de São Luís, Maranhão e do nordeste do Pará. Os estratos de origem eólica se
tornam os depósitos mais antigos de origem eólica datados até então pertencentes à unidade
Pós-Barreiras. Em um campo de dunas recentes, a pesquisa feita com GPR auxiliada com
dados de campo objetivou o imageamento de sistemas eólicos com vistas à sua evolução
estratigráfica, que foi obtida com a interpretação de radarfácies, que representam a estrutura
interna geral, e superfícies de radar, que representam superfícies limitantes e tem caráter
cronológico. Dessa forma, os limites e a posição estratigráfica entre três tipos de sistemas
eólicos presentes na área, depósitos eólicos pleistocênicos, dunas parabólicas vegetadas e
frentes parabólicas ativas, antes vagamente definidos, ficaram mais claros. Análises
sedimentares identificaram os minerais pesados presentes nessas dunas e permitiram explicar
que a origem dos padrões de refletores longos e de alta amplitude nos foresets de dunas ativas
se deve, dentre outros fatores, à presença de minerais pesados, especialmente os opacos
(hematita, ilmenita e magnetita). Estudos adicionais poderiam explicar as razões de a
(paleo)direção de migração de arenitos eólicos pertencentes ao Pós-Barreiras diferir
significativamente da direção de migração das dunas atuais na região.

Palavras-chave: Pós-Barreiras, dunas, GPR, datação, arcabouço cronoestratigráfico, sistemas
deposicionais, radarfácies, superfícies limitantes.
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ABSTRACT

This work presents the results of a geological and geophysical surveys on deposits of the
Post-Barreiras informal unit and dunes in the Pitangui region, eastern coast of the Rio Grande
do Norte State. In the case of Post-Barreiras deposits, Ground Penetrating Radar (GPR) and
core samples were used to calibrate radargrams with sedimentary facies and to obtain data on
depositional systems - internal structures, paleocurrents and 3D geometries; luminescence
dating helped to set up a chronostratigraphic framework of these deposits, never before dated
in the region. The relationship of these deposits and correlated deposits of the north and
northeast Brazil and with the relative global sea variation curve were evaluated. The results
indicate the existance of eolian systems, dated 83,842 ± 7,383 and 90,109 ± 8,689 years BP
and continental fluvial systems, with lateral and frontal sand bars migration in wide and
shallow channels, dated 52,000 ± 4,381 and 54,687 ± 5,688 years BP. These ages are similar
to related units in sites of the Paraíba State, the coastal zone of São Luís (Maranhão State) and
Northeast of Pará State. The strata of eolian origin are the oldest deposits of eolian origin
from Pós-Barreiras unit dated until now. The GPR survey on parabolic fronts of a dune field,
supported with field data, aimed the imaging of eolian systems and their stratigraphic
evolution, achieved with the interpretation of radar facies, which represent the broad internal
structure of sand dunes, and radar surfaces, which represent bounding surfaces with a
chronological character. In this way, the stratigraphic context and the definition of the types
of eolian systems present in the area, Pleistocene eolian deposits, vegetated parabolic dunes
and actives parabolic fronts, scarcely defined before, became clearer. Sedimentary analyzes
identified heavy minerals present in these dunes and allowed us to explain, among other
reasons, that the origin of the long and high amplitude reflector patterns in the active dune
foresets is due to the presence of heavy minerals, especially the opaque hematite, ilmenite and
magnetite. Further studies could explain the reasons for the significant difference in migration
of the (paleo)direction between Post-Barreiras sandstones and the present dunes in the region.

Keywords: Post-Barreiras, dunes, GPR, dating, cronostratigraphic framework, deposicional
systems, radar facies, bounding surfaces.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação
Esta tese, intitulada “Caracterização, Modelagem, Origem e Evolução dos Depósitos
Pós-Barreiras e Sistemas Eólicos em Pitangui, RN” corresponde à documentação escrita do
curso de doutorado da geóloga Katia de Julio e é parte dos requisitos exigidos para a
conclusão do curso desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e
Geofísica (PPGG) do Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET) da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN). A defesa do referido trabalho é o último pré-requisito
exigido pelo PPGG para a obtenção do título de Doutora em Geodinâmica e Geofísica com
área de concentração em Geodinâmica.
Este trabalho foi orientado pelo Prof. Dr. Francisco Pinheiro Lima Filho
(PPGG/UFRN) e co-orientado pelo Prof. Tomasz Boski (CIMA/UALG). Foi desenvolvido no
Laboratório de Análises Estratigráficas (LAE) do Departamento de Geologia da UFRN.
Esta tese está dividida em 6 capítulos. O capítulo 1 apresenta o assunto e introduz o
contexto em que foi desenvolvida. O capítulo 2 aborda a metodologia utilizada para
desenvolvimento da pesquisa, incluindo a base teórica do GPR, como foi feita a interpretação
de seus produtos e outros métodos utilizados, incluindo a sondagem, análise faciológica da
mesma e análises sedimentares. Também aborda a base teórica para datações por
Luminescência Oticamente Estimulada (LOE) e interpretação de seus resultados. O capitulo 3
resume o que foi estudado sobre o Pós-Barreiras e as dunas na região de Pitangui e Natal. Os
capítulos 4 e 5 correspondem aos dois manuscritos submetidos à publicação, onde os
resultados da pesquisa estão concentrados. O capítulo 6 discorre sobre as discussões finais e
apresenta as conclusões desta tese. A última seção apresenta a bibliografia pesquisada.
Esta tese mostra como o GPR associado a dados de sondagem foi eficaz em definir os
sistemas deposicionais dos depósitos da unidade informal Pós-Barreiras, pouco estudada no
estado. Com dados de litofácies e correspondentes fácies de radar, foi possível caracterizar a
distribuição local, espessura, natureza de seus limites e ambientes de deposição, juntamente
com paleocorrentes e geometrias de seus sistemas eólicos e fluviais. Também mostra como
foi elaborado um arcabouço geológico/estratigráfico e morfológico de dunas quaternárias na
região de Pitangui, RN, utilizando dados de GPR, já que dunas costeiras ocorrem com relativa
expressão nesta região e poucos são os estudos feitos de um ponto de vista estratigráfico em
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que dados sobre sua extensão, direção de migração, composição sedimentar, interface entre
diferentes sistemas eólicos, entre outros, estejam bem documentados.

1.2. Justificativa

No estado do Rio Grande do Norte, depósitos pleistocênicos a holocênicos tardios
pertencentes à unidade Pós-Barreiras foram reconhecidos como uma geração de dunas mais
antigas, sendo referidos na literatura, entre outros, como Formação Natal (Nogueira 1982) e a
Formação Potengi (Campos e Silva 1966, Vilaça et al. 1986, Nogueira et al. 1990) e as
formações Barra de Tabatinga e Touros (Suguio et al. 2001), compostas, respectivamente, de
sucessões siliciclásticas e carbonáticas (Srivastava e Corsino 1984), atribuídas a sistema praial
(Lima-Filho et al. 1995) com transição para ambiente marinho aberto (Barreto et al. 2001).
Estudos de cunho estratigráfico e/ou paleoambiental em unidades correlatas ao Pós-Barreiras
no norte e nordeste do Brasil indicaram a ocorrência de depósitos de origem fluvial (Rossetti
et al. 2011), coluvial (Rossetti et al. 2011), marinha rasa (Rossetti et al. 2011; Gandini et al.
2014) e predominantemente eólica (Tatumi et al. 2008; Rossetti et al. 1989, 2002, 2011,
2012, 2013).
A análise destes dados deixa muitas dúvidas em relação à compreensão dos processos
que originaram os depósitos Pós-Barreiras no Rio Grande do Norte e sobre a influência que
sofreram por eventos de variação relativa de nível do mar e de eventos paleoclimáticos ainda
permanecem. Além disso, esta unidade litoestratigráfica tem ampla distribuição no estado,
porém, poucos estudos publicados a seu respeito.
Desde a década de 60 até os anos 90, estudos sobre a história evolutiva de dunas
recentes do litoral próximo de Natal e a diferenciação de suas gerações tentavam classificar as
dunas da região com base em sua cor, morfologia, estratigrafia, idade relativa, entre outros
critérios (Andrade 1968, Tricart e Silva 1969, Costa 1971, Costa e Perrin 1981, Nogueira
1981, 1982, Silveira e Vilaça 1985, Nazaré Jr. 1993). Estudos deste caráter foram quase
totalmente esquecidos durante alguns anos nessa região e, assim, deixaram de aprimorar o
conhecimento acerca do contexto geológico/estratigráfico e morfológico de campos de dunas,
que possibilitam a diferenciação de sistemas eólicos (sensu Barreto et al. 2004), a cronologia
relativa entre elas e sua relação com eventos paleoclimáticos e variações relativas do nível do
mar.
O método geofísico empregado no presente estudo, o GPR (Ground Penetrating
Radar), fornece um entendimento único a respeito da geometria interna que não pode ser
11

alcançado por outras técnicas geofísicas e não-destrutivas. Esta característica é especialmente
interessante na área estudada, que carece de bons afloramentos, como é o caso dos depósitos
de origem eólica pertencentes à unidade Pós-Barreiras, ou na ausência total de afloramentos,
como é o caso dos depósitos de origem fluvial da mesma unidade. O método permite realizar
análises estratigráficas, análise de estruturas e paleocorrentes em paleoambientes eólicos e
arquiteturas de sistemas fluviais, favorecendo a interpretação da influência de eventos
pretéritos relativos a flutuações climáticas e de variação do nível relativo do mar sobre a
gênese dos mesmos.
A alta resistividade de areias eólicas fornece uma boa profundidade de penetração do
sinal do GPR (> 10 m com antenas de 400 MHz e > 20 m com antenas de 200 MHz) e as
estruturas sedimentares de grande porte das dunas podem ser claramente imageadas nos
radargramas, fazendo delas alvos excelentes para pesquisas com este equipamento.
Resultados interessantes também foram obtidos em depósitos de origem fluvial, tornando
evidente as geometrias internas e externa tridimensional (quando em duas direções) deste
sistema. A interpretação destes dados permite conclusões mais concretas sobre unidades
estratigráficas e seus subsistemas deposicionais.
Alguns estudos sobre propriedades físicas das rochas sedimentares e depósitos eólicos
têm demonstrado quais propriedades podem alterar a resposta do meio à emissão de ondas
eletromagnéticas, por exemplo, a composição do tamanho dos grãos (Bagnold 1941,
Lancaster 1989, Bristow et al. 1996, Wang et al. 2003), a compactação (Hunter 1977,
Guillemoteau et al. 2012) e o formato dos grãos (Sen et al. 1981, Guillemoteau et al. 2012),
entre outros. Poucos estudos, porém, tratam da influência que minerais pesados em areias
eólicas podem ter sobre a resposta do sinal do GPR (Harari 1996, Galgaro et al. 2000). Em
função do grande contraste entre as constantes dielétricas do quartzo e de alguns minerais
pesados opacos, como hematita e magnetita, percebe-se que estes exercem influência sobre as
reflexões de GPR. A presença de minerais pesados nas dunas do litoral potiguar ajuda, assim,
dentre outros fatores, a determinar a origem das reflexões de GPR, explicando o porquê de
refletores tão bem marcados em radargramas.
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1.3 Objetivos

O objetivo geral desta tese é estudar as rochas da unidade informal Pós-Barreiras
quanto ao seu posicionamento estratigráfico, correlação com depósitos adjacentes, idades
absolutas e relação com eventos paleoclimáticos e com a curva de variação do nível relativo
do mar. Também foi feita uma análise de litofácies e elementos arquiteturais em depósitos de
origem fluvial e sua relação com depósitos de origem eólica da mesma unidade de forma a
contribuir com o entendimento da evolução paleoambiental destes sistemas. Adicionalmente,
estudou-se a relação estratigráfica entre diferentes sistemas eólicos, incluindo depósitos
pleistocênicos de origem eólica pertencentes à unidade informal Pós-Barreiras, dunas
parabólicas vegetadas (rastros lineares residuais) e dunas parabólicas ativas com suas
cronologias relativas, geometrias (externa e interna), composição e sua possível história
evolutiva.

1.3.1 Objetivos específicos
 Analisar faciologicamente as rochas da unidade Pós-Barreiras e caracterizar seus
sistemas deposicionais através de um furo de sondagem, afloramentos e correlação
com os perfis geofísicos que coincidem com eles;
 Utilizar os dados litofaciológicos para calibrar os dados GPR e, juntamente com
datações absolutas (por Luminescência Oticamente Estimulada - LOE) montar um
arcabouço cronoestratigráfico, estabelecer a idade de deposição e os processos
sedimentares envolvidos na deposição dos sistemas eólicos e fluviais da unidade PósBarreiras, relacionando esses dados com eventos de variação relativa de nível do mar
e/ou paleoclimáticos regionais e globais;
 Montar um arcabouço estratigráfico dos sistemas eólicos contemplados nos perfis
geofísicos com base na interpretação de superfícies limitantes e de fácies de radar;
 Modelar a possível história evolutiva das unidades estratigráficas contempladas na
pesquisa com base nas informações litofaciológicas, geofísicas e de datação adquiridas
e interpretadas;
 Verificar a relação entre a composição dos sedimentos eólicos e as reflexões geradas
pelo GPR em áreas de dunas ativas.
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1.4 Área de Estudo
A área de pesquisa está localizada em Pitangui, litoral oriental do estado do Rio
Grande do Norte, entre os municípios de Extremoz e Ceará-Mirim (Fig. 1). A região abrange
depósitos de praia na frente costeira, depósitos de dunas de idades relativas diferentes,
incluindo dunas vegetadas que constituem rastros residuais de antigas parabólicas, frentes
parabólicas ativas e afloramentos pontuais de rochas de origem eólica e fluvial que pertencem
à unidade informal Pós-Barreiras.

Figura 1 – Mapa de localização da área de pesquisa, em Pitangui, RN.

Imagem Google Earth
Datum SIRGAS 2000

A Formação Barreiras, embasamento dos depósitos incluídos nesta pesquisa, de idade
miocênica a pliocênica (Salim et al 1975, Lima et al. 1990), inclui rochas pouco ou não
consolidadas, variando de conglomerados a lamitos, de origem continental e marinha, matriz
caulinítica e escassez de estruturas sedimentares (Mabesoone et al. 1972, Bigarella 1975,
Alheiros et al. 1988). Em algumas regiões do nordeste do Brasil, incluindo parte do RN, são
reconhecidas fácies típicas de ambiente continental (sistema fluvial entrelaçado e transicionais
para leques aluviais e planícies litorâneas) (Alheiros et al. 1988, Alheiros e Lima Filho 1991)
e raramente de ambiente marinho (Oliveira e Ramos 1956, Mabesoone et al. 1972, Bigarella
1975, Alheiros et al. 1988). Sua idade de deposição foi atribuída do Mioceno ao Plioceno com
base em datações palinológicas e paleomagnéticas (Salim et al. 1975; Lima et al. 1990).
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A unidade Pós-Barreiras, representada por uma delgada cobertura sobre os depósitos
da Formação Barreiras, aflora em algumas praias potiguares, como na do Cotovelo, Barra de
Tabatinga, Tibau do Sul, Cacimbinha e Pipa (Araújo 2004, Rossetti et al. 2007). Na região de
Pitangui, aflora em pontos isolados da planície de deflação do campo de dunas pesquisado
(Fig. 2a e b). Os afloramentos têm tamanho reduzido, são friáveis e alcançam, no máximo,
cerca de 3 m de altura. Neste caso, apresenta estratificações cruzadas de grande porte
evidentemente de origem eólica (Fig. 2a). Além de depósitos de origem eólica, a unidade
informal Pós-Barreiras contém depósitos de origem fluvial, que afloram no extremo SE da
área de pesquisa. Estes afloramentos têm altura reduzida, superfície irregular e são formados
por crostas ferruginosas verticalizadas (Fig. 2b). Em geral, a unidade Pós-Barreiras em
Pitangui, assim como em outros locais (Rosseti 2001), é faciologicamente pouco variável,
sendo constituída de sedimentos quartzosos amarelados e avermelhados, parcialmente
consolidados, arenosos e areno-argilosos, em grande parte bem selecionados e com grãos
subarredondados a subangulosos. Sua base é marcada por uma discordância erosiva com as
rochas da Formação Barreiras.
A sedimentação eólica compreende várias gerações de dunas, entre elas, dunas
vegetadas que foram estabelecidas na parte superior do pós-praia e lateralmente à planície de
deflação e grandes campos de dunas amareladas que se encontram interiorizadas, com a
planície de deflação à retaguarda (SE) e frentes parabólicas transgressivas na vanguarda (NW)
destes campos (Fig. 2c).
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Figura 2 – Afloramentos pertencentes à unidade informal Pós-Barreiras, localizados na planície de deflação do
campo de dunas de Pitangui, (a) de origem eólica e (b) de origem fluvial. Vista da face de deslizamento de uma
das frentes parabólicas concentradas a NW da área de estudo (c).
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2. MATERIAIS E MÉTODOS

Os métodos empregados incluem uma técnica de imageamento geofísico de estruturas
geológicas internas conhecida como Ground Penetrating Radar (GPR) associada com um
sistema de posicionamento por satélite diferencial (DGPS) para a obtenção de coordenadas
geográficas precisas e correção topográfica dos perfis geofísicos. Fez-se uma análise
faciológica das amostras de um furo de sondagem na área para correlação com os dados
geofísicos. Realizou-se coletas de amostras para datação em afloramentos selecionados,
orientados pelo arcabouço estratigráfico (perfis das áreas com correlação cronológica de
eventos), elaborado a partir dos perfis geofísicos com vistas à explicação da história evolutiva
para a área. Cada seção a seguir apresenta maiores detalhes de cada etapa.

2.1 Levantamento Bibliográfico e Seleção da área

Esta etapa compreendeu uma revisão bibliográfica a respeito de pesquisas já realizadas
na área de estudo em termos de mapeamento geológico, estratigráfico e datações absolutas.
Também foram objetos de estudo os fundamentos e procedimentos aplicados a cada
equipamento utilizado, como o GPR e DGPS, e dos equipamentos de laboratório, como
peneiras, Frantz, lupa, microscópio de luz transmitida, Microscópio Eletrônico de Varredura
(MEV) e seu sistema de Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), Espectrometria de
Fluorescência de Raios-X (FRX), além de outras técnicas (separação de minerais pesados com
bromofórmio e confecção de seções polidas). Ainda foram revisados os processos
responsáveis pela formação e migração de sistemas de dunas costeiras localmente e
mundialmente, dando ênfase às principais feições deposicionais e erosionais encontradas na
área de estudo. Esta fase foi contínua durante toda a pesquisa e terminou com a conclusão da
tese.
A seleção da área se deu por análise de produtos de sensoriamento remoto,
considerando a posição no litoral potiguar (oriental), o tamanho do campo de dunas, presença
de frentes parabólicas, afloramentos da unidade Pós-Barreiras e acessibilidade.

2.2 GPR

O método Radar de Penetração do Solo, também conhecido como GPR ou
simplesmente Georadar, é um método ativo de alta resolução que, por meio da emissão de
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ondas eletromagnéticas, é capaz de detectar feições rasas em subsuperfície pelo fato de ser
sensível a contrastes de permissividade dielétrica.
Um sistema de GPR típico consiste de três principais componentes, uma antena
transmissora e uma receptora que estão diretamente ligadas uma unidade de controle. A
antena transmissora emite um pulso eletromagnético com duração de nanossegundos (10-9 s)
em subsuperfície. Sua frequência pode variar entre 10 a 2600 MHz (Annan 2001). Ao atingir
a interface entre meios com diferentes propriedades eletromagnéticas (especialmente a
permissividade dielétrica e condutividade elétrica), a velocidade de propagação é alterada de
forma que parte da energia é refletida, sendo captada pela antena receptora. O tempo duplo
(percurso de ida e volta da onda eletromagnética partindo da antena transmissora até seu
retorno na antena receptora) é então registrado pela unidade de controle, que ainda registra a
respectiva intensidade do sinal refletido (amplitude). Estes sinais são processados para
posterior análise e interpretação.
Três propriedades que se aplicam ao GPR, descrevendo a interação macroscópica dos
campos elétrico e magnético com o meio, são a condutividade elétrica (σ), a permissividade
dielétrica (ε) e a permeabilidade magnética (μ) (Annan 1992). A condutividade elétrica mede
a habilidade de um material em conduzir corrente elétrica quando esse é submetido a um
campo elétrico. No caso do GPR, essa propriedade do substrato é responsável por delinear
feições geomórficas, reflexo da matriz sólida e/ou fluido intersticial do sedimento, conforme
explanado acima (Gilbert 1999). Sedimentos argilosos, com matéria orgânica ou meios
saturados geralmente produzem anomalias de condutividade. A permissividade dielétrica (ou
a permissividade dielétrica no vácuo, K) indica a capacidade que um meio tem de permitir a
passagem de corrente elétrica de deslocamento. Os fatores que, em geral, mais alteram a
permissividade dielétrica são a composição e o tamanho dos grãos (Bagnold 1941; Lancaster
1989; Bristow et al. 1996; Wang et al. 2003), a compactação (Hunter 1977; Guillemoteau et
al. 2012), o teor de umidade (Totoreanu e Malaescu 2012), o teor de argila (Kirsch, 2009), a
presença de fluidos intersticiais (Sen et al. 1981), presença de precipitados de óxido de ferro
(Van Dam e Schlager 2000, Van Dam 2001) e/ou de minerais pesados (Harari 1996; Galgaro
et al. 2000; Buynevich et al. 2007). A permeabilidade magnética estima o grau de
magnetização de um material em resposta a um campo magnético. A menos que haja rochas e
minerais magnéticos na área pesquisada, esse fator não afetará a resposta do GPR.
A velocidade de propagação da onda eletromagnética é requerida para converter os
tempos duplos de trânsito a estimativas de profundidade. A permissividade relativa (εr) é o
principal fator que controla a velocidade da onda através de um material (Gilbert 1999).
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Velocidades mais altas estão relacionadas a valores mais baixos de permissividade relativa.
Ao passo que a permissividade da água é tipicamente no mínimo 20 vezes mais alta do que a
da maioria dos componentes sólidos, este fator domina completamente a velocidade em
muitos meios saturados (p. ex. abaixo do nível freático). A profundidade de penetração do
sinal é controlada pela taxa de atenuação do material que, por sua vez, é influenciada
principalmente pela condutividade elétrica. A taxa de atenuação (α – expressa em decibéis
por metro) exponencialmente reduz a amplitude de sinal inicial (A0) com a profundidade (z).
Materiais com alta condutividade tem altas taxas de atenuação e profundidades de penetração
rasas. De acordo com Gilbert (1999), como regra geral, o uso do GPR é limitado quando a
condutividade do solo é maior do que cerca de 20 mS/m.
Os melhores resultados com GPR são obtidos em terrenos com material resistivo.
Meios mais condutivos (com maior concentração de argila, por exemplo) atenuam
significativamente o sinal. A Tabela 1 mostra valores das propriedades de alguns materiais
como a Constante Dielétrica, Condutividade Elétrica, Velocidade (de propagação) e
Atenuação.
As reflexões dos pulsos transmitidos ocorrem quando há contraste suficiente na
constante dielétrica (K) na interface entre materiais. Mudanças graduais na constante
dielétrica geralmente não produzem reflexões relevantes. Assim, com a escolha apropriada de
antenas, limites gradacionais (p. ex. o nível d’água em solos de granulação fina) podem se
tornar refletores distintos se a frequência é reduzida ao ponto que o comprimento de onda do
pulso que se propaga é longo comparado à espessura sobre o qual o limite ocorre (Gilbert
1999).
A resolução está relacionada à habilidade do sistema de distinguir dois eventos (ou
refletores) que estão próximos um do outro no tempo. Antenas de frequência mais alta
permitem maiores resoluções do que as de menor frequência, porém, com baixas
profundidades de penetração (Gilbert 1999). As baixas profundidades alcançadas com
antenas de alta frequência são explicadas pela interação entre as heterogeneidades elétricas e
magnéticas de pequena escala e o impacto que causam nos sinais eletromagnéticos, causando
perda de energia (Annan 2009). Neste sentido, as antenas de 200 MHz se mostraram
apropriadas pois imagearam até quase 30 m de profundidade de areia seca com resolução de
cerca de 0,25 m equivalente à distância entre dois refletores seguidos.

19

Tabela 1 - Propriedades de alguns materiais geológicos (Modificado de McCann et al. 1988, Reynolds 1997,
Annan 2001 e Cassidy 2009).

Condutividade
Elétrica –
σ (mS/m)
0

Velocidade –
v (m/ns)

Atenuação – a
(dB/m)

Ar

Constante
Dielétrica –
ε (adimens.)
1

0,30

0

Água destilada

80

0,01

0,033

2 x 10-3

Água

80

0,5

0,033

0,1

Água do mar

80

3 x 103

0,033

103

Areia seca

3-6

0,01

0,12 – 0,17

0,01

Areia saturada

25 - 30

0,1 - 1,0

0,055 - 0,06

0,03 - 0,3

Calcário

4-8

0,5 - 2

0,12

0,4 - 1

Argila xistosa

5 - 15

1 - 100

0,09

1 - 100

Silte saturado

10

1 - 100

0,95

1 - 100

Argila saturada

8 - 15

2 - 1000

0,08 – 0,11

1 - 300

Solo argiloso seco

4-6

0,1 - 100

0,17

0,28 (100MHz)

Granito

4-6

0,01 - 1

0,13

0,01 - 1

Sal seco

5-6

0,01 - 1

0,13

0,01 - 1

Gelo

3-4

0,01

0,16

0,01

MATERIAL

O GPR foi utilizado com o intuito de adquirir perfis de alta resolução que dão detalhes
da estratigrafia da área, geometria de corpos arenosos e na correlação e quantificação de
estruturas sedimentares. Quando os perfis foram adquiridos em modo tridimensional, pode-se
avaliar mais precisamente a geometria e arquitetura de corpos arenosos e a direção de
paleocorrentes. Conhecimentos adicionais foram extraídos de dados de um poço, trincheiras e
descrições de afloramentos disponíveis na área para estabelecer um verdadeiro perfil do
subsolo.

2.2.1 Aquisição

Para esta etapa, alguns parâmetros de aquisição devem ser configurados na unidade de
controle. Dentre eles, a frequência das antenas, a taxa de transmissão de dados entre a antena
e a unidade de controle (t-rate), o modo de aquisição (mode), o conjunto de registros dos
traços (samples), a janela de amostragem temporal (range), que está relacionado com a
profundidade de investigação (tempo duplo de percurso da onda), a estimativa da constante
dielétrica (diel), importante para a estimativa inicial da profundidade dos refletores durante a
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aquisição dos dados, o espaçamento entre os traços (scan/unit), que representa a resolução
horizontal do GPR e o empilhamento dos traços (stacking), que tem função de atenuar ruídos
aleatórios. A Tabela 2 mostra os parâmetros de aquisição utilizados nesta pesquisa.

Tabela 2 – Parâmetros usados nas aquisições GPR.

Modo

contínuo

Formato (bits)
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Espaçamento entre traços

2 cm

Janela temporal de amostragem

400 ns (antenas de 200 MHz)
300 ns (antenas de 400 MHz)

Núm. de amostragens

2048 (antenas de 200 MHz)
1024 (antenas de 400 MHz)

Scans/metro

50

Ganho

auto

Constante dielétrica

5

Position

auto

Filtro LP

400 (antena de 200 MHz)

Filtro HP

50 (antena de 200 MHz)

Filtro LP

800 (antena de 400 MHz)

Filtro HP

100 (antena de 400 MHz)

O GPR foi conduzido de forma a adquirir seções paralelas e perpendiculares na
superfície do campo de dunas de Pitangui. O método de aquisição utilizado neste estudo é o
Commom Offset, em que a distância entre as antenas transmissora e receptora permanece
constante, já que o instrumento usado possui as duas antenas acopladas dentro de uma caixa
blindada. Foram adquiridos 95 perfis GPR (Fig. 3) em 5 etapas de campo, realizadas entre
outubro de 2013 e março de 2017. As duas primeiras e as duas últimas etapas foram feitas
com antenas de 200 MHz e cobriram a área toda, com perfis paralelos e perpendiculares à
direção de migração de frentes parabólicas. A terceira envolveu a aquisição de perfis com
antenas de 400 MHz em duas direções, paralelas e perpendiculares a um plano de
acamamento (foresets) de um depósito de origem eólica pertencente à unidade informal PósBarreiras (Fig. 3).
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Figura 3 – Mapa de localização dos perfis GPR na área de estudo (Pitangui, RN).

2.2.2 Processamento

A etapa de processamento de dados GPR consiste em uma série de procedimentos
computacionais para atenuar os sinais indesejados (ruídos) e realçar as feições de interesse
encontradas nos radargramas. A Tabela 3 apresenta os principais procedimentos adotados
durante o processamento dos dados GPR, feitos com o software ReflexW.
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Tabela 3 - Procedimentos adotados no processamento dos dados GPR.

Procedimento
Static Correction

Background Removal
DEWOW
Remoção do Ganho
(aplicado na aquisição)
Aplicação de Ganho
(Energy Decay)
FK-Filter
Filtro Passa-banda
Correção topográfica
Conversão Tempo Profundidade

Descrição
Remove os registros nulos efetuados no período de tempo em que a
antena receptora fez leituras, mas os primeiros sinais enviados pela
antena transmissora ainda não retornaram.
Remove sinais provenientes das ondas aéreas e terrestres diretas.
Remove o ruído de baixa frequência gerado pela indução
eletromagnética entre as bobinas do GPR.
Remove o ganho aplicado durante a aquisição.
Atenua os efeitos de perda de sinal relacionados à propagação das
ondas e realça os refletores de interesse.
Atenua ruídos de refletores inclinados e enfatiza mergulhos
procurados.
Remove os ruídos de alta e baixa frequência que estão fora da banda
de sinal da frequência central das antenas utilizada.
Georreferenciamento dos traços nas posições x, y e z.
Após análise do campo de velocidades, convertem-se as informações
visualizadas em tempo para profundidade.

O produto gráfico do levantamento de GPR, o radargrama, consiste em um conjunto
de traços cujas amplitudes estão associadas a uma determinada paleta de cores. O eixo
horizontal representa a distância percorrida pelo sistema GPR ao longo da aquisição, e o eixo
vertical o tempo duplo de propagação em nanossegundos. O tempo de chegada da onda
refletida registrada em cada traço pode ser usada para determinar a profundidade do objeto
enterrado, se a velocidade da onda na subsuperfície for conhecida. Em áreas de dunas móveis,
a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas foi inferida com base na presença de
hipérboles geradas por galhos e troncos de árvores que foram soterradas durante a migração
destas formas de leito eólicas. Para as rochas Pós-Barreiras as informações obtidas com a
perfuração do poço, como a profundidade do nível freático e a espessura das camadas,
permitiram uma boa aproximação da velocidade de propagação das ondas neste meio e,
consequentemente, uma estimativa mais precisa da profundidade dos refletores.
2.2.3 Interpretação de radargramas

Os radargramas foram importados para o software CorelDRAW versão X7 para o
traçado da interpretação e visualizados em ambiente tridimensional no software OpendTect
versão 4.6.
Os radargramas foram interpretados com base nos conceitos de estratigrafia sísmica
em que cada conjunto de reflexões com os mesmos padrões (Fig. 4a e b), foi agrupado em
fácies de radar ou radarfácies. Tanto características estruturais como texturais da
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subsuperfície influenciam a resposta do radar e produzem efeitos característicos nos
radargramas, permitindo a diferenciação de ambientes deposicionais (Fig. 4c; van
Overmeeren 1998). As radarfácies, assim, representam aspectos mais amplos (acamamento e
a estrutura interna) dos sistemas deposicionais, e as superfícies de radar representam
superfícies limitantes (Neal e Roberts 2001, Neal 2004, Shuckla et al. 2013).

Figura 4 – Exemplo de um trecho de radargrama processado (a), com refletores traçados e padrões de diferentes
conjuntos delimitados (b). Interpretação de ambientes diferentes (radarfácies distintas) (c) com base nos padrões
definidos em (b).

a

b
PADRÃO 1

PADRÃO 2
PADRÃO 1
c
AMBIENTE 1

AMBIENTE 2
AMBIENTE 1

Para a determinação de superfícies de caráter cronoestratigráfico foram levadas em
conta as terminações dos refletores (onlap, downlap, truncamento erosivo, etc.) (Fig. 5a e b).
Terminações sistemáticas de refletores indicam hiatos não-deposicionais ou erosivos
(Gawthorpe et al. 1993). Com base nisso, foram traçadas superfícies limitantes (bounding
surfaces) nos radargramas, que são comparáveis às descontinuidades físicas no registro
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geológico que separam sets ou cosets de estratos cruzados em sistemas eólicos (Kocurek
1981, 1988, 1991, Kocurek et al. 2001) ou litossomas de diferentes escalas físicas e
temporais, no caso de sistemas fluviais (Miall 1988, 1996). As superfícies limitantes têm um
caráter cronoestratigráfico, uma vez que representam superfícies estratais, discordâncias
(erosão ou não-deposição) e mudanças litofaciológicas – reflexo de processos sedimentares.

Figura 5 – Trecho de radargrama processado, obtido em dunas eólicas (a) e interpretado segundo os padrões de
terminação de refletores (b).

a

b

A diferença entre os tipos de terminações de refletores de dados sísmicos e os
identificados em radargramas é que as sequências sísmicas são mapeadas em escala de bacia,
refletindo unidades formadas ao longo de centenas de milhares de anos e as sequências de
radar estão limitadas a ambientes deposicionais particulares (p. ex., barra em pontal em um
cinturão fluvial) e se formam ao longo de períodos muito mais curtos de tempo, na escala de
dezenas a milhares de anos (Gawthorpe et al. 1993).
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Os refletores dos radargramas foram calibrados em relação aos dados da sondagem
(colocados na mesma profundidade) de tal forma que as radarfácies pudessem ser associadas
às respectivas fácies sedimentares e, assim, inferir as geometrias deposicionais. Aplicando-se
os conceitos de estratigrafia sísmica aos perfis GPR, foi possível montar um arcabouço
cronoestratigráfico para áreas contempladas por datações, que abrangem tanto depósitos de
origem fluvial quanto depósitos de origem eólica, na porção SE da área de estudo. Os dados
geocronológicos permitiram a correlação dos eventos geradores de depósitos com pontos
específicos da curva de variação relativa do nível do mar na costa potiguar e períodos de
maior expansão com eventos paleoclimáticos globais, e, ainda, posicionar as rochas estudadas
como correspondentes aos níveis inferiores (sucessão basal ou PB1) dos depósitos PósBarreiras.
As descrições e interpretações obtidas no poço serviram de base para determinar as
fácies sedimentares presentes, definir espessuras e o tipos de contato entre camadas, além de
inferir processos sedimentares. A disposição dos radargramas em malha permitiu a
visualização em 3D.

2.3 Sondagem, Seção Colunar e Análise Faciológica

Uma perfuração de poço (SR-01) realizada no início da L1 (UTM 9379255,853/
252479,142) atravessou integralmente as rochas da unidade Pós-Barreiras e alguns metros da
Formação Barreiras, alcançando 20 m de profundidade (Fig. 6a). O método percussivo foi
usado nos primeiros 3 m, após o que foi aplicado o rotativo com a sonda rotativa Tecoinsa
modelo TP-50/D (Fig. 6b). O diâmetro (Ø) dos tubos de revestimento (de PVC) foi de 2,5” e a
recuperação foi de 72,3%.
Os testemunhos (Fig. 7) foram descritos em termos de textura, composição, grau de
selecionamento, espessura e características dos contatos (Fig. 8). Com estes dados, foi feita
uma interpretação dos possíveis processos sedimentares envolvidos e da definição dos
subsistemas deposicionais (Tab. 4). As geometrias interna e externa foram definidas pela
análise dos radargramas correspondentes (vide Cap. 5), dada a ausência de afloramentos
contínuos e expressivos. Também foi feita a construção de um arcabouço estratigráfico da
área, que indica as espessuras, geometrias e paleocorrentes das camadas imageadas, os tipos
de contatos entre os diferentes sistemas deposicionais, geometria e paleocorrentes (vide Cap.
5).
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Figura 6 – (a) mapa de localização do furo de sondagem e (b) perfuração do furo com sonda rotativa Tecoinsa
TP-50/D.

b
a
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Figura 7 –Testemunhos do furo de sondagem SR-01, com indicações de profundidades de alguns contatos abruptos, incluindo a discordância entre a Formação Barreiras e a
. Pós-Barreiras
unidade informal
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Figura 8 - Seção colunar do furo de sondagem SR-01 com perfil raios-gama e perfis litoestratigráficos P1 e P2
dos locais de coletas de amostras para datação.
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Tabela 4 - Descrição das litofácies do furo de sondagem SR-01, com suas respectivas espessuras, contatos basais
e possíveis processos sedimentares envolvidos.
CÓD.

LITOFÁCIES

ESPESS. (m)

CONTATOS
BASAIS

Sf

arenito muito fino a médio, friável, mal
selecionado, com areia grossa esparsa
subarredondada a subangulosa, marrom
escuro, matriz argilosa, cimento ferruginoso,
concreções ferruginosas no topo

0,30 a 0,90

gradual com Ss,
correntes trativas
abrupto com Sm

Ss

arenito fino a médio, friável, bem
selecionado, sedimentos subarredondados a
subangulosos, matriz síltica-argilosa,
cimento ferruginoso

1,4

abrupto com Sm correntes trativas

Sm

arenito médio a grosso, friável, bemselecionado, sedimentos subarredondados,
marrom claro a amarelo ocre, matriz síltica,
cimento ferruginoso

0,3 a 0,4

abrupto com Sn

correntes trativas,
regime de fluxo
superior/crítico

Sn

arenito fino, muito friável, bem-selecionado,
grãos subarredondados

2,2 (?)

não recuperado

correntes trativas,
regime de fluxo inferior

Sc

arenito fino a grosso, friável, mal
selecionado, grãos subangulosos, amarelo
ocre, matriz síltica-argilosa, cimento
ferruginoso, grânulos esparsos ou
concentrados em níveis

1,6 (?)

gradual com Sfm
fluxo de detritos
e com Sg

Sg

arenito grosso, friável, bem selecionado,
grãos subarredondados, amarelo ocre,
matriz argilosa, cimento ferruginoso

Sfm

arenito fino a médio, friável, bem
selecionado, amarelo ocre a alaranjado,
cimento ferruginoso,grânulos esparsos, com
matéria orgânica esparsa em forma de filete
ou pontuais esparsas

0,2 a 1,6

Smc

arenito médio a grosso, pouco litificado, mal
selecionado, alaranjado, cimento
ferruginoso, com grânulos esparsos
subangulosos e seixos arredondados
concentrados no topo

0,3

0,6

PROC. SEDIM.

gradual com Sc

correntes trativas (?)

gradual com
Smc

fluxo de detritos

abrupto /
erosivo com Cg

fluxo de detritos

2.4 Análises Sedimentares

Foram coletadas amostras de sedimentos superficiais em 18 pontos diferentes em uma
planície de deflação, ao longo da linha GPR L1 (Fig. 9), algumas das quais divididas em
amostra da calha e amostra da crista de marcas onduladas, resultando em 31 amostras. A
coleta realizada na planície de deflação aumentou a quantidade de minerais pesados coletados,
visto que, em geral, é uma região de concentração de minerais mais densos que o vento não
tem capacidade de transportar. As análises sedimentares serviram para preparar os sedimentos
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para a separação e identificar os minerais pesados, além de contribuir para o entendimento da
origem exata das reflexões geradas pelo GPR, uma vez que identifica minerais presentes nas
áreas estudadas.

Figura 9 – Localização dos pontos de coleta das amostras submetidas a análises sedimentares.

metros

As amostras foram peneiradas e separadas em 11 classes granulométricas, cujos pesos
foram medidos em uma balança analítica de precisão. Para separar os minerais pesados,
utilizou-se as frações mais finas (de 0,125 a 0,063 mm), que foram colocadas em um líquido
denso (bromofórmio, com ρ = 2,89g/cm³). Quatro amostras passaram por um separador
magnético (Frantz) que dividiu cada uma em 4 amostras de suscetibilidades magnéticas
diferentes e, consequentemente, composições minerais diferentes.
Todas as amostras foram analisadas com lupa binocular para identificação e contagem
de minerais pesados. Cinco lâminas delgadas, cada uma contemplando um intervalo
granulométrico de areia média (0,355 a 0,25 mm) a areia muito fina (0,125 a 0,063 mm) e
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duas seções polidas foram confeccionadas com os minerais pesados da amostra P14. As
primeiras foram descritas com o auxílio de lupa binocular e as últimas ao microscópio de luz
transmitida. Algumas amostras foram submetidas a uma análise por MEV de bancada, modelo
TM3000 da marca Hitachi e seu sistema integrado de EDS e uma amostra superficial
composta de concreções ferruginosas superficiais foi analisada com FRX, feitos no
Departamento de Engenharia de Materiais (DeMAT) da UFRN.

2.5 Datações

Luminescência é o nome dado à luz emitida por materiais cristalinos ou vítreos
quando aquecidos após serem expostos a uma fonte de radiação ionizante. (Wintle e Huntley
1982). A datação por luminescência inclui a Termoluminescência (TL) e a Luminescência
Oticamente Estimulada (LOE). A LOE é um método de datação em que as amostras são
submetidas, além da luminescência, à uma fonte de intensa luz, tipicamente azul e verde e
pode ser aplicada para amostras com até cerca de 400.000 anos. Os minerais mais usados para
estimar a idade desde a última vez que foram expostos à luz do dia são o quartzo e o feldspato
(Rhodes 2011). A quantidade de luz emitida (fótons) depende da quantidade de cargas
recombinadas, que é proporcional à taxa de radiação. Esta, por sua vez, é proporcional ao
tempo em que os átomos e moléculas do mineral foram ionizados por partículas α, β e γ,
provenientes dos elementos 238+235U, 232Th e 40K, presentes principalmente em argilominerais,
minerais pesados e radiação cósmica. Esta ionização causa defeitos na estrutura cristalina do
átomo e suas concentrações são mensuradas para o cálculo de datação (Prescott e Robertson,
1997).
O que acontece em nível eletrônico é explicado pela teoria de bandas em sólidos, que
estabelece que os elétrons ocupam níveis de energia e que valores entre esses níveis são
impossíveis. Quando um grande número de tais níveis de energia permitidos são similares
(em espaço e energia), podem ser tratados como uma "banda de energia". Duas delas são: a
banda de valência e a banda de condução. Quando recebe energia (radiação) de uma fonte
externa, um elétron geralmente vai da banda de valência para a de condução, que constitui a
ionização (Chen 1977, Chen e Kirsh 1981), e deixa um buraco (hole) livre na banda de
valência. Assim, a ionização cria pares elétron-buraco (electron-hole) que podem percorrer o
cristal até o momento em que se localizem em “centros de defeito” (defect centres, ou seja,
armadilhas ou níveis metaestáveis situados na banda proibida que aprisionam portadores de
32

cargas, elétrons ou buracos). Os elétrons e buracos localizados podem ser liberados de suas
armadilhas por excitação termal e ótica. Quando isso acontece, estão livres de novo para se
mover pelo cristal. Outra situação ocorre quando os buracos e elétrons livres se recombinam
com portadores de carga de sinal oposto (McKeever 1985). Nessas duas situações de
recombinação, se a radiação eletromagnética emitida tiver energia tal que fique situada na
região do visível, resulta em luminescência, sendo esta a energia medida para fins de cálculos
de idade. Os níveis de energia localizados em “centros de defeito” podem agir como
armadilhas ou como centros de recombinação e se torna necessário fazer esta distinção
durante o processamento das amostras.
As intensidades de luzes emitidas pelos processos de recombinação elétron-buraco
serão proporcionais ao tempo em que o cristal ficou submetido às radiações ionizantes
(McKeever 1985). Assim, determinando a dose de radiação absorvida (concentração de cargas
residuais) e a taxa ambiental experimentada por grãos em cada localização da amostra à qual
os sedimentos ficaram expostos é possível calcular a idade da amostra pela razão da dose
absorvida pela taxa de dose anual (Rhodes 2011).
Foram coletadas quatro amostras de rochas pertencentes à unidade Pós-Barreiras, duas
em afloramentos de origem eólica localizado no centro do campo de dunas, coincidentes com
a linha GPR L1 (vide Fig. 2a) e duas em afloramentos ricos em crostas ferruginosas que
coincidem com a linha GPR T1, a cerca de 50 m de distância do poço perfurado (vide Fig.
2b). Foram datadas pelo Laboratório de Espectrometria Gama e Luminescência (LEGaL) da
Universidade de São Paulo (USP). Para o cálculo da taxa de dose, obtém-se os espectros da
emissão de radiação gama do U, Th e 40K com um detector de Ge (HPGe). As taxas de dose
beta e gama foram calculadas usando fatores de conversão delineados por Adamiec e Aitken
(1998). As taxas de dose de raios cósmicos são calculadas em função da latitude, longitude,
altitude profundidade em relação à superfície do ponto de amostragem, conforme descrito por
Prescott e Stephan (1982). As medições de LOE foram feitas em um leitor Risø DA-20
TL/OSL equipado com fonte de Sr90/Y90 para radiação β. Nas alíquotas de quartzo, a
estimativa da dose equivalente foi obtida através do protocolo Single Aliquot Regenerative
(SAR) (Wintle e Murray 2006).
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3. TRABALHOS ANTERIORES

3.1 Pós-Barreiras

A unidade informal Pós-Barreiras no estado do Rio Grande do Norte engloba três
unidades litoestratigráficas: Formação Potengi, Formação Barra de Tabatinga e Formação
Touros. A Formação Potengi é constituída de arenitos avermelhados de origem eólica
(Campos e Silva 1966, Nogueira et al. 1990). A Formação Barra de Tabatinga (Suguio et al.
2001) e a Formação Touros (Srivastava e Corsino 1984) são compostas, respectivamente, de
sucessões siliciclásticas e carbonáticas, atribuídas a sistema praial (Lima-Filho et al. 1995),
com transição para ambiente marinho aberto (Barreto et al. 2002). As pesquisas citadas nesta
seção dão ênfase aos depósitos siliciclásticos denominados de Formação Potengi.
Tentativas de separação entre a Formação Barreiras e os sedimentos sotopostos a esta
começaram com Campos e Silva (1966), Mabesoone et al. (1972) e Bigarella (1975) na região
Nordeste e Sá (1969) na região Norte (Pará).
Estudos sobre os depósitos da unidade informal Pós-Barreiras no estado do RN
descreveram uma unidade, a qual denominaram de Formação Natal, constituída por areias
avermelhadas resultantes da dissipação de dunas misturadas com sedimentos da Formação
Barreiras (Nogueira 1981, 1982). Nogueira et al. (1984) incluíram outros tipos de
acumulações sedimentares arenosas, dentre elas, os Sedimentos Mistos, que seriam
constituídos de sedimentos de dunas e de materiais da Formação Barreiras com alguma
matéria orgânica, com cotas baixas, granulometria fina a média e cor amarelada-avermelhada.
Vilaça (1986) descreveu sedimentos arenosos e areno-argilosos amarelos, creme e
avermelhados de origem eólica intemperizados, com horizontes de latossolos (cimentação
ferruginosa?) (Fig. 10a e b), que denominou de “Formação Potengi”, o que corresponderia a
uma geração antiga de dunas. Esta unidade apresentaria laminações paralelas no contato com
depósitos eólicos recentes, e na parte basal, fácies conglomeráticas, sobreposta por uma fácies
areno-conglomerática. Abrangeria a Formação Natal de Nogueira (1981, 1982) e os
Sedimentos Mistos de Nogueira et al. (1984, 1985). A Formação Potengi de Vilaça et al.
(1986) inclui também os depósitos descritos como Paleodunas por Nogueira (1981, 1982)
(Duarte 1995).
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Figura 10 – (a) Afloramento de arenitos avermelhados da chamada Formação Potengi na RN-306, nas
proximidades de Pitangui e (b) detalhe da textura média a fina, com cimentação ferruginosa.

a

b

Barros (2001) descreveu afloramentos de depósitos supra-Barreiras nas praias de
Cotovelo, Barra de Tabatinga, Tibau do Sul e Touros, dividindo-os em quatro diferentes
sucessões, sendo a terceira e a última relacionadas a dunas litificadas.
Com base nos dados publicados nos estudos acima citados, Araújo (2004) elaborou
um esquema estratigráfico para o litoral oriental do Rio Grande do Norte (Fig. 11). A
chamada Formação Potengi até então era composta apenas de depósitos de origem eólica sem
idade absoluta determinada e sua relação lateral com dunas fixas não era bem conhecida.
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Figura 11 - Esquema estratigráfico para o litoral oriental do Rio Grande do Norte (Fonte: Araújo 2004).

Uma unidade correlata, chamada informalmente de Pós-Barreiras, ocorre em vários
trechos do litoral setentrional nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, formando uma cobertura
fina intemperizada sobre os depósitos da Formação Barreiras (Rossetti et al. 2002). Ela foi
dividida por Rossetti et al. (2002) em três unidades com base em produtos de GPR e perfis
estratigráficos. A unidade inferior, em contato direto (discordância erosiva) com o
embasamento miocênico (Formação Barreiras/Pirabas) apresentou reflexões obliquas,
tangenciais e hummocky e foram interpretadas como prováveis formas de leito de médio porte
em regiões de interdunas e/ou beach ridges. A intermediária, com reflexões principalmente
dos tipos obliquo, sigmoidal, sigmoidal-complexo foi interpretada como migração de dunas
eólicas. Na mesma unidade ocorrem reflexões caóticas interpretadas como desmoronamentos
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gravitacionais típicos de sedimentos acumulados próximo ao ponto de inflexão da duna.
Lateralmente, reflexões do tipo hummocky foram interpretadas como áreas de interdunas e/ou
beach ridges. Reflexões paralelas e subparalelas sugerem deposição em planícies de maré
progradantes. Na unidade superior dominam reflexões hummocky seguidas de obliquas de
médio porte, plano-paralelas e de corte e preenchimento. Foi interpretada, com a observação
de afloramentos, como depósitos de dunas associadas a mangues.
Datações em depósitos marginais de um paleovale no Pará indicaram que a sua
deposição ocorreu no Pleistoceno Superior ao Holoceno, entre 191.000 (±27.000) e 3.400
(±400) anos A.P. (Tatumi et al. 2008). Os depósitos datados encontram-se em cortes de
estrada, falésias e trincheiras. A unidade inferior (PBI), de até 10 m de espessura, é
constituída de areias de coloração vermelho-clara a alaranjada, friáveis a endurecidas,
maciças, bioturbadas, de seleção moderada a boa, finas a médias, podendo ser localmente
grossas a conglomeráticas. A unidade superior (PBII), de 2 a 5 m de espessura, é composta
por areias finas a muito finas, bem selecionadas, com fragmentos de carvão dispersos e,
eventualmente, fragmentos de cerâmica, amarela clara a amarelo amarronzado, maciça ou
com estruturas de dissipação de dunas (Tatumi et al. 2008).
Um estudo na Paraíba indicou que os depósitos Pós-Barreiras são constituídos de duas
unidades sedimentares (Rossetti et al. 2011). A basal é composta de arenitos endurecidos e
brechas ambos com acamamento maciço ou tipos complexos de estruturas de deformação em
sedimentos friáveis geradas por atividade sísmica contemporânea e a unidade superior,
composta de areias maciças ou areias relacionadas a estruturas desenvolvidas por dissipação
de dunas (Rossetti et al. 2011). A inferior, de origem fluvial com intercalações de estratos
marinhos rasos de nearshore, foi datada entre 74,8±9,3 e 30,8±6,9 ka AP e a superior, de
origem quase exclusivamente eólica, entre 8,8±0,9 a 1,8±0,2 ka AP (Rossetti et al. 2011,
Rossetti et al. 2012).
De acordo com estes autores, a deposição da unidade basal está relacionada com
espaço de acomodação criado por deformação tectônica no Pleistoceno recente e, embora isso
se deu simultaneamente com uma queda progressiva no nível do mar após o Último Máximo
Interglacial, subidas pontuais combinadas com subsidência levaram à deposição marinha
próximo à atual linha de costa. Nova subsidência no Holoceno deu origem à acomodação das
rochas Pós-Barreiras. A maior parte da unidade superior foi depositada durante a
Transgressão Holocênica, mas não é composta por sedimentos marinhos, o que sugere ou um
aumento insignificante do nível do mar ou o retrabalhamento eólico de areias transgressivas
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pouco espessas. A unidade basal PB1 é muito mais complexa do que a superior PB2 (Rossetti
et al. 2011).
Três unidades foram reconhecidas na zona costeira de São Luís (MA) com idades
entre 84 (±6) e 38 ± 3 ka AP, 29 (± 11) e 16 (± 1) ka AP, e 11 (± 1) a 0,5 ka AP (Rossetti et
al. 2013). A inferior (PB1) consiste predominantemente em areias de coloração vermelhoclara a alaranjada, maciças, localmente bioturbadas de forma intensa, de seleção moderada a
boa, granulometrias em geral finas a médias, podendo ser localmente grossas a
conglomeráticas. É interpretada como interdunas e/ou beach ridges com uma sucessão
estuarina depositada sobre uma discordância. A intermediária é constituída de arenito fino a
médio, bem a moderadamente selecionado, amarelo intenso a amarelo pálido, pouco
litificado, maciço ou com estruturas de dissipação de dunas. A superior (PB2) consiste em
areias finas a muito finas e bem selecionadas, com fragmentos de carvão dispersos e,
eventualmente, fragmentos de cerâmica, de cor amarelo-clara a amarelo-amarronzada. Ambas
as unidades são dominantemente maciças, sendo diferenciadas por superfície de
descontinuidade de natureza erosiva (Rossetti et al. 2013).
A discordância entre a unidade Pós-Barreiras e a Formação Barreiras na região
costeira de São Luis (MA) comprovou a ligação da mesma a um evento de caráter mundial
(Tortoniano) que se seguiu à transgressão miocênica (Rossetti 2000, 2001). Também foi
sugerido que após um episódio de rebaixamento do nível do mar relativo no final do
Mioceno-Plioceno Inferior (?), houve um momento de transgressão, que resultou no
preenchimento de depressões topográficas com deposição da unidade inferior (Rossetti et al.
2013). Após o rebaixamento, o nível de base levou à erosão do topo da unidade superior,
resultando em uma segunda superfície de descontinuidade. Durante este recuo, surgiram
algumas canalizações sugeridas pelas reflexões do tipo corte e preenchimento que chegam a
localmente erodir toda a unidade subjacente. Perfurações de poços artesianos indicaram a
presença de areias com granulometria muito grossa e mal selecionada e conglomerados com
fragmentos de argila e concreções ferruginosas em nível correlativo à unidade inferior,
sugerindo implantação de canalizações fluviais, que poderia estar associada com o
rejuvenescimento de drenagens durante o rebaixamento do nível do mar.
Em seguida, houve momento favorável ao surgimento de dunas eólicas de grande
porte que preencheu a topografia negativa, visto pelo predomínio de reflexões oblíquas de
grande porte, típicas da unidade intermediária. É possível que neste período tenha havido a
progradação de planícies de maré lateralmente às dunas, como sugerido por ciclos sucessivos
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de reflexões caóticas e plano-paralelas, atribuídas à passagem ascendente de arenitos e
argilitos (fining upward). O momento desta subida é incerto, sendo comparável com dados de
Behling et al. (2000) que registraram, através de estudos palinológicos, período de mar alto
durante o Holoceno Médio na Amazônia Oriental. Após isso, pelo menos uma outra queda de
nível de base é documentada pela superfície de descontinuidade entre as unidades
intermediária e superior, recoberta por depósitos de origem predominantemente eólica
interdigitados com depósitos de mangues e, localmente, canais de maré, correspondentes à
história holocênica mais recente.
Datações feitas em Tambaba (PB) indicaram idades entre 60 (±1,4) a 15,1 (±1,8) ka
AP (Gandini et al. 2014). Duas idades mais antigas, a de 60 (±1,4) ka AP e uma de 42,8
(±4,4) ka AP foram adquiridas em arenitos deformados. Ainda no mesmo estudo, duas
amostras de arenitos biourbados foram datadas em 58,5 (±1,5) e 40,5 (±1,6) ka AP. Uma
amostra muito jovem, de 15,1 (±1,8) ka AP, foi obtida em um arenito maciço de origem
eólica no topo de uma das seções amostradas. Amostras de afloramentos pleistocênicos
similares apresentaram idades de 23,2 (±2,1) ka AP a 37,6 (±7,0) ka AP. A única amostra de
Cabo Branco-PB datada apresentou idade de 46,8 (±3,1) ka, em arenitos de estratificação
cruzada de baixo ângulo consistentes com mudanças frequentes em perfis de face de praia
(beach-face profile).
A exemplo dos trabalhos de cunho estratigráfico e paleoambiental publicados em
depósitos incluídos na unidade informal Pós-Barreiras na região Norte e Nordeste, o estado do
Rio Grande do Norte ainda carece de dados em relação à determinação de seus sistemas
deposicionais, compreensão de processos envolvidos, relações estratigráficas com unidades
adjacentes e influência de eventos de variação relativa de nível de mar em sua gênese.

3.2 Dunas e Paleodunas
Depósitos eólicos antigos e recentes do litoral potiguar vêm sendo estudados desde a
década de 60 (Andrade 1968, Tricart e Silva 1969, Costa 1971, Costa e Perrin 1981, Nogueira
1981, 1982, Silveira e Vilaça, 1985, Nazaré Jr. 1993). Estes estudos tentaram classificar as
dunas da região com base em sua cor, morfologia, estratigrafia, idade relativa, entre outros
critérios.
Costa (1971) classificou as dunas da Grande Natal em quatro tipos: Dunas Antigas,
avermelhadas, com cotas entre 40 e 60 m, fixadas por vegetação e atribuídas ao Pleistoceno
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Inferior; Dunas de Idade Intermediária, amareladas, entre 80 e 120 m de altitude e fixadas por
vegetação exuberante; Dunas do Pleistoceno Superior, esbranquiçadas a amareladas, com
morfologia plana, em geral e localizadas na faixa costeira e em baixadas; e Dunas Ativas,
exibindo mobilidade, aspecto esbranquiçado e localizadas nas encostas das dunas
intermediárias.
Os trabalhos de Nogueira (1981, 1982) definiram duas gerações de dunas, fixas ou
Paleodunas e Dunas Móveis. A primeira seria constituída de sedimentos avermelhados e
amarelados, bem selecionados, com idade entre o Pleistoceno Superior e o Holoceno e a
segunda seria holocênica e com coloração mais esbranquiçada. Esses trabalhos (op. cit.)
descreveram ainda uma unidade constituída por areias avermelhadas resultantes da dissipação
de dunas misturadas com sedimentos da Formação Barreiras, a qual denominaram de
Formação Natal.
Um estudo de Costa e Perrin (1981) organizou as dunas em dois sistemas de extensão,
cor e idades diferentes. Admitem que o mais antigo também é o mais extenso e alcança até 15
km de comprimento do eixo maior em formas de línguas escalonadas. Constituem
alinhamentos retilíneos e paralelos de topos arredondados. Os autores (op. cit.) sugerem a
formação dessas dunas num clima pelo menos semiárido, com ventos frequentes e direção SE.
O fim do fornecimento de areia para essas dunas teria se dado durante o máximo da
transgressão marinha consecutiva à fusão das geleiras do último período glacial (Transgressão
Flandriana). Também é sugerido que o máximo transgressivo marcaria o retorno do clima
úmido e com ventos fortes, favorecendo a estabilização por vegetação e alterações
intempéricas.
O segundo grupo seria típico da faixa litorânea, mais delgado e com largura de
centenas de metros. Alcançaria na região de Natal de 70 a 80 m acima do NM. Algumas são
ativas e abruptas e outras se inclinam progressivamente até o oceano. Sua cor varia de
esbranquiçada a amarelo pálida. Sugerem deposição deste grupo durante uma pequena
regressão-transgressão que se seguiu à Transgressão Flandriana com clima seco e ventos
fortes. O máximo da transgressão Dunquerkiana limitou a progressão das dunas e o clima
dessa época tornou-se mais chuvoso. No entanto, a altura abrupta das frentes de dunas sugere
um clima relativamente árido. Atualmente essas dunas esbranquiçadas vem sofrendo deflação.
O retrabalhamento pelo vento provoca formas efêmeras como ripple-marks e nebkas. Uma
análise dos mesmos autores com base na granulometria e morfoscopia da areia de praia, de
dunas e da Formação Barreiras tem a mesma origem. A areia das dunas seria proveniente das
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formações continentais (Barreiras), de falésias e espraiamentos superficiais, remanejadas pelo
mar. Os remanejamentos pelas ondas, o escoamento e o vento tiveram curta duração. O
quimismo pedológico afetou pouco a forma e o aspecto dos grãos de quartzo.
Nogueira et al. (1984), acrescentaram às suas pesquisas que a granulação das Dunas
Fixas varia de fina a média com cotas de até cerca de 60 m, estabilizadas por vegetação e por
cimentação incipiente de óxido de ferro. Além das gerações anteriormente citadas, definiram
outros três tipos de acumulações sedimentares arenosas: Sedimentos Mistos, Coberturas
Arenosas e Materiais Eólicos Recentes Retrabalhados. Os primeiros seriam constituídos de
sedimentos de dunas e de materiais da Formação Barreiras com alguma matéria orgânica.
Teriam cotas baixas, granulometria fina a média exibiriam cor amarelada-avermelhada. De
acordo com Duarte (1995), esta unidade está incluída na Formação Potengi de Vilaça et al.
(1986). As Coberturas Arenosas conteriam sedimentos arenosos inconsolidados, bem
selecionados, finos a médios e com cor amarelada, às vezes avermelhada e acinzentada. Os
Materiais Eólicos Recentes Retrabalhados seriam esbranquiçados e bem selecionados
(granulação fina a média), com orientação SE-NW e provavelmente retrabalhados a partir das
Dunas Móveis.
Silveira e Vilaça (1985) descreveram campos de dunas dos tipos transversais,
longitudinais, climbing dunes, e blowouts no litoral leste do estado. Dunas estáveis fixadas
por vegetação ou paleodunas foram classificadas como longitudinais do tipo hairpin,
parabólicas e barcanas.
Vilaça et al. (1986) classificaram depósitos eólicos entre as praias de Búzios e Barra
de Maxaranguape em Depósitos Dunares Sub-recentes (paleodunas) e Depósitos Dunares
Recentes. Foram diferenciados pela granulação (os primeiros com maior predominância de
finos), grau de estabilização, pedogênese e cor (os primeiros amarelo-avermelhados e os
últimos esbranquiçados e acinzentados).
Nazaré Jr. (1993) mapeou as unidades da região de Natal e classificou as dunas em
dois grupos: Dunas Antigas e Fixas e Dunas Recentes e Móveis. As primeiras teriam idade
mais recente do que as da Formação Potengi, com um típico formato em V fechado e vértices
apontando para NW. Ocorreriam a SE e centro-leste da área estudada e fariam contato
retilíneo e abrupto com a chamada Formação Guararapes (Grupo Barreiras) e com a
Formação Potengi. As últimas correspondem a dunas essencialmente móveis, exibindo
coloração esbranquiçada e amarelada com morfologia mais ou menos plana. Ocupariam as
regiões mais baixas e as praias, paralelamente à linha de costa.
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Duarte (1995) define que as Dunas Fixas (ou Paleodunas) são alinhadas na direção
SE-NW com terminações parabólicas e coloração escura em fotografias aéreas. São
compostas de arenitos quartzosos amarelos em função de alterações por oxidação, tem aspecto
maciço, são bem selecionados, com grãos subarredondados a subangulosos. Estão sobrepostos
ora às rochas da Formação Barreiras, em discordância erosiva, ora às rochas da unidade PósBarreiras e são recobertos por dunas móveis. A mesma autora (op. cit.) define que as dunas
Recentes ou móveis destacam-se pela cor esbranquiçada e pela altitude entre 46 e 106 m,
sendo intensamente retrabalhadas. São compostas de areias quartzosas de grãos
subarredondados a subangulosos, bem selecionados e de aspecto maciço. De acordo com o
mesmo trabalho (op.cit.), os depósitos descritos como Paleodunas por Nogueira (1981, 1982)
estão incluídos na Formação Potengi de Vilaça et al. (1986).
Pesquisas utilizando datações absolutas por termoluminescência (TL) e luminescência
oticamente estimulada (LOE) em depósitos eólicos e correlatos começaram com os trabalhos
de Barreto et al. (1999), Tatumi et al. (1999), e Yee et al. (2000), que confirmaram a
existência de diferentes gerações eólicas previstas pelos trabalhos anteriormente citados.
Trabalhos como o de Barreto et al. (2004), com datações em dunas, indicam quatro gerações
de depósitos eólicos originadas em seis episódios de aumento da atividade eólica e suas
idades vão desde o presente até cerca de 400.000.
Giannini et al. (2001) dataram 27 amostras ao longo do litoral oriental do RN, a
maioria em paleodunas. Doze amostras se mostraram coincidentes com máximo NRM
Mindel/Riss (210 ka) e pós-Wurm (menor que 6 ka) e são atribuídas a momento de nível de
mar alto, fazendo parte de um trato de sistema de mar alto (TSMA). Dez amostras se
mostraram coincidentes com interglaciais Wurm (6 e 64 ka) e Riss (240-270 ka) sendo parte
de um trato de sistema de mar baixo (TSMB). Um terceiro grupo de 5 amostras coincidem
com épocas de ascensão rápida do mar, interpretadas como parte de um trato de sistema
transgressivo (TST).
Silva (2002) mapeou unidades eólicas na região sul de Natal, identificando seis
unidades diferentes: blowouts, dunas ativas, dunas fixas por vegetação, dunas parabólicas,
dunas parabólicas avermelhadas e superfícies de dunas arrasadas. Também datou por TL
amostras de quatro delas, sendo que somente amostras relacionadas a dunas parabólicas se
mostraram consistentes (idades de cerca de 15.000 ± 1.450 anos A.P.).
Apesar de vários trabalhos realizados na região, essas dunas carecem de dados
atualizados que permitam diferenciar os sistemas eólicos e determinar suas relações
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estratigráficas, que os contextualizem geológica e estratigraficamente, permitindo inferir uma
possível evolução estratigráfica para tais depósitos.
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4. MANUSCRITO 1
Este capítulo corresponde ao manuscrito intitulado “Sistemas Deposicionais e Idade
dos Depósitos Pós-Barreiras no Litoral Oriental do Estado do Rio Grande do Norte, NE do
Brasil”, enviado à revista Geologia USP. Série Científica em 05/02/2018 e encontra-se em
processo de revisão.
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RESUMO A unidade informal quaternária Pós-Barreiras, que ocorre em regiões costeiras do
norte e nordeste do Brasil discordantemente sobre a Formação Barreiras, tem sido pouco
estudada no estado do Rio Grande do Norte, apesar de sua importância para discussões a
respeito de variações de nível do mar e paleoclimáticas no litoral oriental e setentrional do
Brasil. Neste trabalho, são apresentadas as primeiras datações de tais depósitos no estado do
Rio Grande do Norte. O uso de dados de GPR (Ground Penetrating Radar) calibrados por
descrições faciológicas de testemunhos de sondagem auxiliaram na definição de sistemas
deposicionais, na montagem de um arcabouço estratigráfico e no estudo da relação com a
curva de variação global do nível marinho. Os resultados indicam que tal unidade é composta
de sistemas eólicos datados em 83.842 ± 7.383 e 90.109 ± 8.689 anos A.P. e sistemas fluviais
exclusivamente continentais, com migração de barras arenosas laterais e frontais em canais
amplos e rasos, datados em 52.000 ± 4.381 e 54.687 ± 5.688 anos A.P., idades e sistemas
deposicionais estes similares a unidades correlatas em outras regiões do norte e nordeste do
Brasil. Os estratos eólicos se tornam os depósitos mais antigos de origem eólica pertencentes
à unidade Pós-Barreiras datados até então.
PALAVRAS-CHAVE Pós-Barreiras; Rio Grande do Norte; GPR; Datação; Arcabouço
cronoestratigráfico; Sistemas deposicionais.
ABSTRACT The Post-Barreiras informal unit, which occurs in coastal regions of the north
and northeast Brazil unconformably over the Barreiras Formation, has been little studied in
the state of Rio Grande do Norte, despite its importance for discussions about reconstructing
sea-level fluctuations and paleoclimatic conditions on the eastern and northern Brazilian
coast. In this work, the first dating of such deposits in the state of Rio Grande do Norte are
presented. The use of GPR (Ground Penetrating Radar) data calibrated by sedimentary facies
descriptions of core samples aided to define depositional systems, to elaborate a stratigraphic
framework and to study their relationship with the global sea level curve. The results indicate
that this unit is composed of eolian systems, of 83,842 ± 7,383 and 90,109 ± 8,689 years AP
and continental fluvial systems, with lateral and frontal sand bars migrating in wide and
shallow channels, dating to 52,000 ± 4,381 and 54,687 ± 5,688 years AP. These ages and
deposicional systems are similar to related units in other regions of the north and northeast
Brazil. To date, the eolian strata become the oldest eolian deposits from Post-Barreiras unit
dated.
45

KEYWORDS Post-Barreiras; Rio Grande do Norte; GPR; Dating; Cronostratigraphic
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1. INTRODUÇÃO
Rochas sedimentares quaternárias pleistocênicas e holocênicas sobrepostas em
discordância erosiva sobre as rochas da Formação Barreiras, denominadas informalmente de
depósitos Pós-Barreiras (Sá, 1969; Rossetti et al., 1989) ocorrem no norte e no nordeste do
Brasil (Rossetti et al., 1989; Rossetti et al., 2011a; Gandini et al., 2014). Os afloramentos,
normalmente restritos à região costeira, são encontrados eventualmente em cortes de estrada,
margens de rios e falésias (Tatumi et al., 2008) até cerca de 60 km continente adentro
(Rossetti, 2004; Rossetti et al., 2011a). Em geral, consistem de arenitos avermelhados,
amarelo claros a amarronzados, com granulação fina a média, localmente conglomeráticos,
com espessura variável (poucos metros a dezenas de metros), moderadamente a bem
selecionados, friáveis e maciços (Tatumi et al., 2008; Rossetti et al., 2011a, 2011b, 2012).
Predominantemente são de origem eólica (Tatumi et al., 2008; Rossetti et al., 1989, 2002,
2011a, 2012, 2013), mas foram encontrados também nesta unidade estratigráfica depósitos
fluviais (Rossetti et al., 2011a), coluviais (Rossetti et al., 2011a) e marinhos rasos (Rossetti et
al., 2011a; Gandini et al., 2014).
Os depósitos Pós-Barreiras foram separados por uma (Rossetti et al., 2013) ou duas
(Rossetti, 2004; Rossetti e Góes, 2001; Rossetti et al., 2011a; Tatumi et al., 2008) superfícies
estratigráficas de caráter regional. A deposição da unidade inferior foi datada entre 191.000
(±27.000) e 15.100 (±1.800) anos AP; a intermediária, quando presente, entre 32.000 (±3.000)
e 115 (±0,48) anos AP e; a superior, entre 11.000 (±1.000) e 500 (±100) anos AP, todas as
idades obtidas por LOE/SAR (Tatumi et al., 2008; Rossetti et al., 2011a, 2013). As idades
superpostas entre as unidades estratigráficas supracitadas sugere que estas superfícies
provavelmente não possuem significado cronoestratigráfico.
O que se considera como depósitos Pós-Barreiras, sensu Sá (1969) e Rossetti et al.
(1989), no estado do Rio Grande do Norte engloba três unidades litoestratigráficas: Formação
Potengi, Formação Barra de Tabatinga e Formação Touros. A Formação Potengi é constituída
de arenitos avermelhados supostamente de origem eólica (Campos e Silva, 1966; Nogueira et
al., 1990). A Formação Barra de Tabatinga (Suguio et al., 2001) e a Formação Touros
(Srivastava e Corsino, 1984) são compostas, respectivamente, de sucessões siliciclásticas e
carbonáticas, atribuídas a sistema praial (Lima-Filho et al., 1995), com transição para
ambiente marinho aberto (Barreto et al., 2002). Entretanto, estas nomenclaturas estratigráficas
estão em desuso em favor do termo informal “Pós-Barreiras”.
Neste trabalho foram abordados os depósitos equivalentes às rochas da Formação
Potengi, situados na praia de Pitangui, região oriental do estado do Rio Grande do Norte,
nordeste do Brasil. Estas rochas compreendem arenitos de origem eólica depositados sobre
rochas da Formação Barreiras (Nogueira et al., 1984, 1985). Até este trabalho não tinham sido
realizadas datações absolutas nos depósitos aqui estudados, portanto, a sua idade de deposição
havia sido inferida por alguns autores (Costa, 1971; Costa e Perrin, 1981; Nogueira, 1981,
1982) sem uma base sólida. Os critérios usados são frágeis e consistiram no posicionamento
espacial dos depósitos (altitude), morfologia, local de ocorrência, fixação (ou não) por
vegetação e cor. Os depósitos posicionados nas cotas mais altas, retilíneas e paralelos, de
topos arredondados, interiorizadas, vegetadas e avermelhadas corresponderiam aos depósitos
mais antigos, atribuídas ao Pleistoceno Inferior. As dunas de morfologia mais plana,
localizadas na faixa costeira e em baixadas, ativas, esbranquiçadas a amareladas,
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correspondem às mais recentes (Costa, 1971; Costa e Perrin, 1981; Nogueira, 1981, 1982).
Em consequência da ausência de informação geocronológica sobre a idade de deposição, a
tentativa de correlação com eventos climáticos realizada por Costa e Perrin (1981) é cercada
de incertezas. Outras importantes lacunas em relação à correlação estratigráfica, interpretação
dos sistemas deposicionais e relação de sua gênese com eventos de variação relativa de nível
do mar permanecem em aberto e serão escopo deste artigo.
As informações litofaciológicas foram oriundas da perfuração de um poço com
testemunhagem contínua, com 20 m de profundidade que atravessou integralmente as rochas
Pós-Barreiras até alcançar os estratos da Formação Barreiras. Os testemunhos recuperados
foram perfilados com raios gama. Foram ainda realizadas aquisições de 41 perfis com Ground
Penetrating Radar (GPR) e visualizados em ambiente bi e tridimensional, com 2,80 km de
comprimento total.
Neste trabalho são apresentadas as primeiras datações geocronológicas dos depósitos
Pós-Barreiras no litoral potiguar, o que permitiu a correlação dos eventos responsáveis pela
deposição destas rochas com pontos específicos da curva de variação relativa do nível do mar
e períodos de maior expansão com eventos paleoclimáticos globais, e, ainda, posicionar as
rochas estudadas como correspondentes aos níveis inferiores (sucessão basal ou PB1) dos
depósitos Pós-Barreiras.

2. CONTEXTO GEOLÓGICO
A área de estudo está inserida em uma faixa ocupada por campos de dunas fixadas
pela vegetação, que atualmente vem sofrendo a ação de processos erosivos que expõem as
rochas Pós-Barreiras na porção SE. Poucos afloramentos, de espessura métrica e exibindo
estratificação cruzada de grande porte, ocorrem na porção central da área (Fig. 1).
As rochas da Formação Barreiras, de expressão regional, são também siliciclásticas e
pouco consolidadas, variando de conglomerados a lamitos, com matriz caulinítica, com
poucas estruturas sedimentares, depositadas em ambiente continental e, raramente, marinho
(Oliveira e Ramos, 1956; Mabesoone et al., 1972; Bigarella, 1975; Alheiros et al., 1988).
Com base em datações palinológicas e paleomagnéticas (Salim et al., 1975; Lima et al.,
1990), sua idade de deposição foi atribuída do Mioceno ao Plioceno.
As rochas da Formação Barreiras e da unidade Pós-Barreiras estão separadas por uma
discordância erosiva de caráter regional (Rossetti, 2000, 2001). Apesar da eventual
semelhança encontrada entre as rochas destas unidades litoestratigráficas em algumas regiões,
os depósitos estudados se mostram diferentes das rochas da Formação Barreiras por se
apresentarem mais homogêneos, friáveis e amarelados (Rosseti, 2001). No geral, consistem de
arenitos friáveis, com cimento ferruginoso, predominantemente maciços, com moderada a boa
seleção, exibindo localmente estratificação cruzada de grande porte. Os depósitos da unidade
basal são localmente pelíticas, bioturbadas e podem apresentar fácies arenosas a
conglomeráticas. Foram interpretados como de origem eólica (Tatumi et al., 2008; Rossetti et
al., 2011a; Rossetti et al., 2013; Gandini et al., 2014), fluvial (Rossetti et al., 2011a), coluvial
(Rossetti et al., 2011a) e praial (Rossetti et al., 2013; Gandini et al., 2014). Nas unidades
intermediária e superior predominam arenitos homogêneos interpretados como de origem
eólica (Tatumi et al., 2008; Rossetti et al., 2011a; Rossetti et al., 2013; Gandini et al., 2014).
Afloramentos locais de rochas da unidade Pós-Barreiras, compostas de arenitos
endurecidos a friáveis, de granulação média e bem selecionados foram observados em pontos
sobressalentes, o maior deles com 3 m de altura, 15 m de largura e 25 m de comprimento, a
quase 1 km do poço (Fig. 2b). São de cor amarelo amarronzado na superfície a marrom nas
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porções subsuperficiais e não possuem gradações visíveis de grãos. Apresentam
estratificações de alto ângulo e grande porte com direção de mergulho a NE (N130/38NE).
Sobrepostas às rochas Pós-Barreiras encontram-se diferentes gerações de depósitos
eólicos, entre eles, dunas fixadas por vegetação que foram estabelecidas na parte superior do
pós-praia e grandes campos de dunas com areia amarelada, com a planície de deflação à
retaguarda (SE) e frentes parabólicas esbranquiçadas na vanguarda (NW) (Fig. 1). Estas
últimas variam entre o tipo hairpin e hemicíclico, sempre com sentido de migração de SE
para NW, coincidente com os predominantes ventos alísios atuais.

Imagem Google Earth
Datum SIRGAS 2000

Figura 1 – Vista geral da área de estudo situada na Praia de Pitangui, no litoral do Rio Grande
do Norte. Neste mapa estão plotadas as linhas GPR (L1, L2, T2, T1), o poço testemunhado
(SR-01) e os locais amostrados para datação (P1 e P2).

3. MATERIAIS E MÉTODOS
Para a descrição de fácies sedimentares foram utilizados testemunhos de sondagem
com base em critérios como granulometria, grau de seleção, tipos de matriz e cimento, cor,
espessura das litofácies e natureza dos contatos, sem contemplar as estruturas dada a limitação
do método percussivo. Os locais escolhidos para realização de datação representam os
maiores afloramentos disponíveis na área com contexto geológico conhecido através dos
perfis geofísicos.
A aquisição geofísica foi realizada com um GPR da marca GSSI, modelo SIR-3000,
com antenas de 200 e 400 MHz. Os parâmetros de aquisição utilizados durante as aquisições
estão listados na Tabela 1.
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Contínuo
MODO
FORMATO (BITS)
ESPAÇAMENTO ENTRE TRAÇOS
JANELA TEMPORAL DE AMOSTRAGEM

16
2 cm.
400 ns (antenas de 200 MHz)
300 ns (antenas de 400 MHz)
2048 (antenas de 200 MHz)
1024 (antenas de 400 MHz)
50
Auto
5
Auto
400 (antenas de 200 MHz)
50 (antenas de 200 MHz)
800 (antenas de 400 MHz)
100 (antenas de 400 MHz)

NÚM. DE AMOSTRAGENS
SCANS/METRO
GANHO
CONSTANTE DIELÉTRICA
POSITION
FILTRO LP IIR (vertical de transmissão baixa)
FILTRO HP IIR (vertical de transmissão alta)
FILTRO LP IIR (vertical de transmissão baixa)
FILTRO HP IIR (vertical de transmissão alta)

Tabela 1 – Parâmetros de aquisição utilizados nas aquisições GPR.
O processamento aplicado consistiu de: remoção de ganho, correção do start time,
DEWOW, filtro passa-banda, background removal e aplicação de ganho, finalizando com a
conversão tempo-profundidade e a correção topográfica. Na porção superior, onde ocorrem as
dunas móveis, a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas foi inferida com base
na presença de hipérboles geradas por galhos e troncos de árvores que foram soterradas
durante a migração destas formas de leito eólicas. Para as rochas Pós-Barreiras, as
informações obtidas com a perfuração do furo de sondagem, como a profundidade do nível
freático e a espessura das camadas, permitiram uma boa aproximação da velocidade de
propagação das ondas neste meio e, consequentemente, uma estimativa mais precisa da
profundidade dos refletores. Os radargramas foram georreferenciados e a correção topográfica
foi realizada a partir de coordenadas geradas por um GPS Geodésico, no modo dinâmico. A
estação base foi configurada para fazer o rastreio por 6 horas, com uma taxa de gravação de 2
segundos e, simultaneamente, o receptor móvel foi utilizado para realizar as aquisições nos
pontos desejados.
Um gamaespectrômetro RS-230 (Radiation Solutions Inc.) foi utilizado para auxiliar
na diferenciação de fácies arenosas e argilosas através da medida de radioatividade de
argilominerais ao longo dos testemunhos do furo.
Quatro amostras de rochas da unidade Pós-Barreiras foram datadas por LOE, duas em
um afloramento com crostas ferruginosas (Fig.2a) e duas em um afloramento com
estratificações cruzadas de grande porte (Fig.2b). As amostras foram coletadas à noite,
acondicionadas em tubos de PVC e lacradas com papel alumínio e fita isolante para impedir a
entrada de luz. As datações foram realizadas no Laboratório de Espectrometria Gama e
Luminescência (LEGaL) da Universidade de São Paulo (USP). Para o cálculo da taxa de dose,
obtém-se os espectros da emissão de radiação gama do U, Th e 40K com um detector de Ge
(HPGe). As taxas de dose beta e gama foram calculadas usando fatores de conversão
delineados por Adamiec e Aitken (1998). As taxas de dose de raios cósmicos são calculadas
em função da latitude, longitude, altitude e profundidade em relação à superfície do ponto de
amostragem, conforme descrito por Prescott e Stephan (1982). As medições de LOE foram
feitas em um leitor Risø DA-20 TL/OSL equipado com fonte de Sr90/Y90 para irradiação β.
Nas alíquotas de quartzo, a estimativa da dose equivalente foi obtida através do protocolo
Single Aliquot Regenerative (SAR) (Wintle e Murray, 2006).
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Figura 2– Locais de coleta de amostras submetidas a datações: (a) afloramento com crostas
ferruginosas em primeiro plano indicado como P1 na Fig. 1 e, (b) afloramento exibindo
estratificações cruzadas de grande porte indicado como P2 na Fig. 1.

3.1. Superfícies limitantes
Os princípios utilizados na interpretação de radargramas evoluíram dos princípios
empregados na estratigrafia sísmica (Jol e Smith, 1991). Jol e Smith (1991) foram os
primeiros a usar o temo “estratigrafia de radar”, embora Gawthorpe et al. (1993) foi o
primeiro a definir este conceito e sua relação com estratigrafia sísmica (Neal, 2004). De forma
análoga à Estratigrafia Sísmica (Mitchum et al., 1977), a interpretação e hierarquização das
superfícies cronoestratigráficas na “estratigrafia de radar” também dependem das terminações
dos refletores (onlap, downlap, truncamento erosivo, etc.). As superfícies identificadas nos
radargramas podem também ser comparadas às denominadas superfícies limitantes (bounding
surfaces), que agrupam estratos de 1ª, 2ª ou 3ª ordens em sistemas deposicionais eólicos
(Kocurek, 1981; Pedersen e Clemmensen, 2005; Bristow et al., 2010; Ramos et al., 2011) e de
4ª, 5ª ou 6ª ordens em sistemas deposicionais fluviais (Miall, 1991; Corbeanu et al., 2001;
Correa et al., 2006; Kostic e Aigner, 2007; Oliveira Andrade e Medeiros, 2007).
Para a hierarquização de superfícies limitantes nas abordagens convencionais, há a
necessidade ou mesmo a dependência da existência de afloramentos com grandes extensões,
contínuos e espessos, o que é pouco comum. Entretanto, com o uso do GPR este problema
pode ser superado, uma vez que com este equipamento é possível imagear rochas de até mais
de 15 m de profundidade (sistemas eólicos e fluviais entrelaçados), de forma contínua, o que
permite reconhecer as relações laterais de fácies englobadas por suas respectivas superfícies
limitantes. A hierarquização pode ser ainda mais confiável quando as interpretações dos
radargramas são confrontadas e/ou validadas com as informações obtidas em afloramentos
(Magalhães et al., 2017) ou em furos.
Uma das características genéricas dos depósitos Pós-Barreiras no litoral do Rio
Grande do Norte, e que também se verifica na área estudada, é a ausência de afloramentos
com expressão topográfica significativa, o que poderia se constituir em uma situação
inadequada para a aplicação da proposta de hierarquização das superfícies limitantes. Desta
forma, o GPR foi utilizado com o objetivo de suprir esta deficiência, fornecendo dados sobre
a geometria dos estratos de forma contínua e contígua a profundidades superiores a 15m.
Nesta faixa de imageamento, as camadas das rochas Pós-Barreiras foram integralmente
imageadas, incluído até a porção superior das rochas da Formação Barreiras, com boa
qualidade e resolução suficiente para imagear também estruturas sedimentares de escala
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submétrica e realizar a hierarquização das superfícies limitantes dos sistemas fluviais (Fig. 3a)
e eólicos ali interpretados (Fig. 3b).

Figura 3 – Exemplo de padrão de terminação de refletores (setas) e relação com superfícies
limitantes em depósitos da unidade Pós-Barreiras: (a) sistema fluvial e (b) sistema eólico. Em
(a), linha vermelha: SL de 6ª ordem, linha verde: SL de 5ª ordem; linha preta: SL de 4ª ordem
de sistemas fluviais (Miall, 1996). Em (b): linha azul escuro: SL de 1ª ordem, linha azul claro:
SL de 2ª ordem, linha verde: SL de 3ª ordem de sistemas eólicos (Kocurek, 1981, 1988).
Em função da limitação já mencionada de bons afloramentos e com o objetivo de
calibrar e/ou validar as interpretações obtidas nos radargramas, foi perfurado um furo na
porção SE da área estudada, com sondagem percussiva e testemunhagem contínua, resultando
numa recuperação de aproximadamente 70%, amostrando as rochas Pós-Barreiras. Entretanto,
devido à natureza da sondagem (percussiva) e das características das rochas Pós-Barreiras
(friáveis), as estruturas sedimentares foram perdidas (“apagadas”) durante o processo de
testemunhagem. Por este motivo as descrições dos testemunhos ficaram restritas à
caracterização dos tipos litológicos, da espessura e da natureza dos contatos entre as camadas.
Mesmo assim, essas informações sedimentares foram suficientes para a calibração e/ou
validação das interpretações realizadas nos radargramas.
A resolução vertical do GPR depende da frequência das antenas, e de acordo com a
frequência utilizada, no caso das antenas de 200 MHz, é de cerca de 0,25 m (esse valor
equivale à distância entre dois refletores consecutivos; Annan, 1992). Levando isso em conta,
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puderam ser traçadas SL de 6ª, 5ª e 4ª ordens no sistema fluvial estudado. As de 6ª ordem tem
extensão regional, dividindo unidades estratigráficas e separando grupos de canais ou
paleovales (Miall, 1988a, 1988b). Nos radargramas, estas SL são conjuntos de refletores de
alta amplitude que separam a unidade Pós-Barreiras da Formação Barreiras (discordância
erosiva) e marcados por truncamentos erosivos acima e downlaps abaixo de tais conjuntos
(Fig. 3a). São superfícies suavemente onduladas e com extensão imageada de mais de 400 m
na área estudada. As SL de 5ª ordem são planas ou côncavas para cima, bem marcadas por
estruturas de corte e preenchimento e limita o preenchimento de canais (Miall, 1988a, 1988b).
Nos radargramas, estas SL são refletores ou conjunto de refletores com extensão menor do
que as de 6ª ordem, são marcadas por onlaps acima e truncamento erosivo abaixo (Fig. 3a).
Esses “canais” podem ou não conter SL de 4ª ordem, que são geralmente convexas para cima
e limitam o topo de macroformas fluviais, que representam a migração de barras laterais ou
frontais (Miall, 1988a, 1988b). São definidas nos radargramas como refletores de pequena
escala côncavos para baixo, geralmente concordantes com os refletores logo abaixo delas
(Fig. 3a).
Os critérios usados para definir SL nos sistemas eólicos incluíram a extensão,
amplitude e angularidade. As SL de 1ª ordem são amplas e bastante variáveis em angularidade
em seções paralelas ao paleovento e formam corpos lenticulares quando em seções
perpendiculares ao paleovento (Kocurek, 1981). São atribuídas à migração de interdunas ao
longo de depósitos de draas truncados (Kocurek, 1981, 1988). Como esta classificação foi
concebida para ambientes desérticos e não costeiros e não há draas na área estudada, esta SL
foi definida como sendo a interface entre os sistemas fluviais e os eólicos da unidade PósBarreiras. Nos radargramas, sua extensão e posição não são bem claras, em função de
atenuação de sinal, talvez pelo excesso de cimento ferruginoso nesses depósitos. As SL de 2ª
ordem são menos extensas, separando sets individuais de estratos cruzados e,
consequentemente, marcando a migração de dunas separadas e distintas (Kocurek, 1981). Nos
radargramas são definidas pela amplitude média a alta e por apresentarem maior inclinação
que as anteriores (Fig. 3b). Os refletores que as delimitam terminam em downlaps acima e em
truncamento erosivo abaixo. As SL de 3ª ordem são as menores em extensão e truncam as de
2ª ordem, representando, assim, episódios de erosão e reativação das faces de deslizamento de
dunas individuais (Kocurek, 1981). São definidas nos perfis com base nas terminações em
onlap acima e truncamento erosivo abaixo.
Aplicando-se os conceitos de estratigrafia sísmica aos perfis GPR, foi possível montar
um arcabouço cronoestratigráfico tanto para os depósitos fluviais quanto para os depósitos
eólicos que ocorrem na área de estudo. Esta técnica foi utilizada também para determinar a
geometria dos depósitos como foi o caso específico dos limites inferiores de depósitos de
canais (5ª ordem de Miall, 1988a, 1988b) que apresentam estruturas em corte e preenchimento
marcadas por terminações em onlaps sucessivas sobre uma superfície ampla e côncava para
cima (Fig. 3a).

3.2. Radarfácies
É sabido que as variações faciológicas podem influenciar na resposta dada pelo GPR e
produzir efeitos característicos nos radargramas como, por exemplo, reflexões inclinadas,
paralelas contínuas e/ou onduladas (van Overmeeren, 1998), que são chamados de
radarfácies. As radarfácies podem ser assim definidas como reflexões GPR cujas
características diferem das unidades adjacentes (Jol e Bristow, 2003). Desta forma, as
radarfácies podem representar características deposicionais ou diagenéticas de um
determinado depósito sedimentar (Neal e Roberts, 2001; Neal, 2004; Shuckla et al., 2013).
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As fácies sedimentares descritas nos testemunhos do furo de sondagens foram
comparadas com as respectivas radarfácies, buscando assim definir padrões ou assinaturas
GPR dos principais depósitos. Além disso, as radarfácies associadas às superfícies limitantes
permitiram a interpretação preliminar dos sistemas deposicionais ali encontrados.
Os critérios usados para a definição de diferentes radarfácies foram a configuração,
continuidade e obliquidade da reflexão assim como a amplitude, grau de penetração e
presença de difrações ou outros padrões de interferência (van Overmeeren, 1998; Gawthorpe
et al., 1993). O objetivo desta etapa é reconhecer diferentes fácies de radar e correlacioná-las
com as respectivas fácies sedimentares.
Conjuntos de refletores em geral descontínuos, ondulados/sinuosos, horizontais ou
oblíquos, progradantes e de baixa amplitude relacionam-se a processos deposicionais não
uniformes, com taxas de deposição variadas (Mitchum et al., 1977), que, no caso da área
estudada, associam-se a ambientes fluviais (Bridge, 2009). Conjuntos de refletores
moderadamente contínuos, hiperbólicos em depósitos eólicos caracterizam a colonização por
vegetação (Bristow, 2009; Buynevich et al., 2009; Bernhardson e Alexanderson, 2017).
Refletores contínuos a descontínuos, paralelos, oblíquos e progradantes a NW foram
relacionados a depósitos eólicos com estruturas de grande porte que ocorrem contíguos aos
perfis com o padrão de refletores mencionado.

4. RESULTADOS
4.1 Litofácies
Depósitos siliciclásticos da unidade Pós-Barreiras foram contemplados em uma
sondagem desde o topo até 14,5 m de profundidade (Fig. 4). As fácies sedimentares foram
identificadas com base nos testemunhos do furo de sondagem levando-se em conta os
aspectos texturais, grau de selecionamento e a cor. Os conceitos de litofácies e codificação
foram baseados em Miall (1996) com alguma adaptação. Oito fácies principais foram
reconhecidas na unidade Pós-Barreiras: arenito médio a grosso alaranjado mal selecionado
(Smc), arenito fino a médio com matéria orgânica esparsa (Sfm), arenito grosso bemselecionado (Sg), arenito fino a grosso com grânulos esparsos (Sc), arenito fino bem
selecionado com pouca argila (Sn), arenito médio a grosso bem selecionado com pouca argila
(Sm), arenito fino a médio bem selecionado (Ss) e arenito ferruginoso muito fino a médio (Sf)
(Tab. 2).
Uma contagem de raios gama elevada geralmente está associada, em discordâncias
erosivas, com concentração de minerais radioativos por lixiviação e oxidação (McMechan et
al. 1997). Os minerais radioativos concentram-se nas frações argilosas, cuja composição
contém os elementos 235U, 238Th e 40K, principais emissores dos raios gama (Rider, 1990). O
contraste entre o grau de argilosidade das rochas da Formação Barreiras, próximo de 80 cps, e
o grau dos depósitos da unidade Pós-Barreiras, em geral de 50 cps, auxilia o posicionamento
da discordância (Fig. 4). Alguns trechos dos testemunhos da unidade Pós-Barreiras com
baixos valores de raios gama coincidem com refletores de amplitude mais alta nos perfis
geofísicos, ligados a camadas de arenitos finos a grossos pouco argilosos (Fig. 4).
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Figura 4 – Perfis litoestratigráficos do poço SR-01 (UTM 9379255,853/ 252479,142), do
ponto 1 (P1) e do ponto 2 (P2) da unidade Pós-Barreiras, com indicação dos locais datados.
Descrição das siglas litofaciológicas na Tab. 2.
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CÓD.

LITOFÁCIES

Sf

arenito muito fino a médio, friável, mal selecionado,
com areia grossa esparsa subarredondada a
subangulosa, marrom escuro, matriz argilosa,
cimento ferruginoso, concreções ferruginosas no
topo
arenito fino a médio, friável, bem selecionado,
sedimentos subarredondados a subangulosos, matriz
síltica-argilosa, cimento ferruginoso
arenito médio a grosso, friável, bem-selecionado,
sedimentos subarredondados, marrom claro a
amarelo ocre, matriz síltica, cimento ferruginoso
areia fina, muito friável, bem-selecionada, grãos
subarredondados
arenito fino a grosso, friável, mal selecionado, grãos
subangulosos, amarelo ocre, matriz síltica-argilosa,
cimento ferruginoso, grânulos esparsos ou
concentrados em níveis
arenito grosso, friável, bem selecionado, grãos
subarredondados, amarelo ocre, matriz argilosa,
cimento ferruginoso
arenito fino a médio, friável, bem selecionado,
amarelo ocre a alaranjado, cimento ferruginoso, com
matéria orgânica esparsa em forma de filete ou
pontuais esparsas
arenito médio a grosso, pouco litificado, mal
selecionado, alaranjado, cimento ferruginoso, com
grânulos esparsos subangulosos e seixos
arredondados concentrados no topo

Ss

Sm

Sn
Sc

Sg

Sfm

Smc

ESPESS. (m)

CONTATOS
BASAIS
gradual com Ss,
abrupto com Sm

PROC. SEDIM.

1,4

abrupto com Sm

correntes trativas

0,3 a 0,4

abrupto com Sn

2,2 (?)

Não recuperado

1,6 (?)

gradual com
Sfm e com Sg

correntes trativas,
regime de fluxo
superior/crítico
correntes trativas,
regime de fluxo inferior
fluxo de detritos

0,30 a 0,90

0,6

0,2 a 1,6

0,3

correntes trativas

gradual com Sc

correntes trativas (?)

gradual com
Smc

fluxo de detritos

abrupto / erosivo
com Fm.
Barreiras

fluxo de detritos

Tabela 2 – Litofácies identificadas nos testemunhos da sondagem SR-01

Em outras regiões do norte e nordeste do Brasil, a discordância entre os depósitos PósBarreiras ou correlatos e a Formação Barreiras é sobreposta por paleossolo laterítico ou por
depósitos residuais formados por clastos resultantes do retrabalhamento deste, misturados
com seixos de quartzo (Rossetti, 2004; Rossetti et al., 2013). Na presente pesquisa, acima
deste contato há uma camada centimétrica de arenito mal selecionado alaranjado com
grânulos esparsos e seixos arredondados concentrados no topo (Fig. 4), sem apresentar, no
entanto, características de paleossolo laterítico. Acima desta camada, de 14,10 até 8,70 m de
profundidade, os estratos contemplam várias fácies cujos contatos são graduais entre si.
Variam de amarelas amarronzadas até alaranjadas, arenitos finos a grossos, bem a mal
selecionados. A ausência de carbonatos, conchas ou fósseis, o predomínio de fácies arenosas
com cimento ferruginoso, camadas com bioturbações e possíveis ciclos de afinamento textural
para o topo (Fig. 4) são indicativos prévios de deposição em sistema fluvial.
Entre cerca de 7 e 4,80 m de profundidade, a textura é mais fina que a dos estratos
inferiores, contendo arenitos pouco litificados a friáveis, predominantemente finos, bem
selecionados, de cor amarelo claro a médio. Essa faciologia pode ter relação com formas de
leito fluviais ou com dunas eólicas. Entre 4,80 e 4,48 m ocorre uma camada de cerca de 30 cm
de arenito friável, bem selecionado, de granulometria grossa, que pode ter relação com uma
planície de deflação. Acima desta camada, em 4,48 m, até o topo do furo de sondagem,
ocorrem arenitos amarronzados friáveis muito finos a médios, com areia grossa esparsa,
subarredondada a subangulosa, matriz síltica-argilosa e cimentação ferruginosa, intercalados
com arenitos marrom escuros ferruginosos. Uma das camadas deste arenito ferruginoso se
encontra a uns 3 m de profundidade e também aflora próximo do poço com relevo aplainado.
Sua superfície exibe crostas ferruginosas que formam estruturas irregulares endurecidas
marrom escuras que alcançam uma espessura decimétrica (Fig. 4). A análise por FRX indicou
que este material é composto de goetita/hematita e alguma caolinita, precipitados de óxido e
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hidróxido de Fe e Al comuns em regiões tropicais com climas alternadamente secos e úmidos
(Bourman, 1993; McLennan et al., 2007).
4.2 Radarfácies e fácies sedimentares
As radarfácies que caracterizam os depósitos Pós-Barreiras são semelhantes entre si,
especialmente nos perfis longitudinais L1 e L2 (SE-NW). Nos perfis laterais ao poço (T1 e
T2), de direção SW-NE, algumas estruturas internas ficam mais evidentes e são mais
facilmente identificadas e delineadas. Foram identificadas cinco radarfácies ao longo das
linhas geofísicas e associadas com litofácies (Tab. 3) ou afloramentos correspondentes (Tab.
4).
A hierarquização dos refletores auxiliou na interpretação dos sistemas deposicionais,
com a inclusão das geometrias deposicionais, não disponíveis a partir das informações obtidas
nos testemunhos, e em alguns casos, das estruturas sedimentares, perdidas no processo de
testemunhagem percussiva, além de permitir o estabelecimento de um arcabouço
cronoestratigráfico dos depósitos estudados.
A superfície de maior hierarquia observadas nos radargramas, com alta amplitude e
continuidade lateral, representa o contato erosivo entre a unidade Pós-Barreiras e seu
embasamento, a Formação Barreiras (Figs. 5 e 6). Os refletores que a representam ocorrem
truncando em terminações em onlaps e downlaps ou concordantes com os estratos sotopostos.
É irregular, rasa, com ângulos inferiores a 15° e ampla. Dada a sua significativa extensão
lateral e seu caráter erosivo atribui-se a esta superfície um importante significado
estratigráfico na área de estudo, assim como em áreas correlatas (Rossetti et al., 2002, 2011a).
Suas assinaturas geofísica e faciológica são condizentes com as superfícies de 6ª ordem de
Miall (1996), que representam a base de corpos arenosos de canais principais, o que condiz
com o contexto geológico da área por se tratar de uma discordância de caráter regional
(Rossetti et al, 2007; Figs. 5 e 6).
A radarfácies que caracteriza as porções mais basais do Pós-Barreiras, acima da
superfície de 6ª ordem, é composta de refletores irregulares, ondulados, variando entre
oblíquos e paralelos, geralmente de baixa amplitude, contínuos a descontínuos, levemente
progradantes para SE nos perfis longitudinais. Lateralmente, seus refletores são levemente
ondulados e paralelos, exibem amplitude muito baixa e mergulho aparente a NE, padrão este
que se estende a algumas dezenas de metros. Este padrão de refletores preenche um relevo
negativo produzido pela erosão que deu origem à discordância e coincide com camadas
esparsamente bioturbadas de arenitos friáveis de granulação fina a média, com cimentação
ferruginosa (Figs. 5 e 6).
O nível freático, presente em todos em perfis com exceção de onde houve atenuação
de sinal, é um refletor forte, geralmente retilíneo e paralelo à topografia. No momento da
aquisição geofísica o nível freático estava a uma profundidade de aproximadamente 7,4 m
(Fig. 4b e 5b). De acordo com van Overmeeren (1998), o nível freático causa uma distorção
nos refletores logo abaixo dele e isso acontece nos radargramas da área (Fig. 5 e 6).
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CÓD.

DESCRIÇÃO
REFLET.

PADRÃO EM TRANSECTOS 2D

LITOFÁCIES
CORRESP.

INTERPRET. DE
ARQUITETURAS
FLUVIAIS (Miall,
1996)
SB (forma de
leito arenosa), DA
(macroforma de
acresção a
jusante) ou LA
(macrof. de acres.
lateral) com base
ou leito fluvial em
verde, SL de 5ª
ordem

RF1

Descontínuos,
ondulados/
hiperbólicos,
amplitude
média a alta,
oblíquos

Sf, Ss, Sc,
Sg

RF2

Contínuos a
moderadamente
contínuos,
paralelos,
horizontais,
amplitude
média

Sm, Sn

LA (lençol de
areia laminado)
com a base ou
leito fluvial em
verde, SL de 5ª
ordem ou planície
de deflação eólica

RF3

Descontínuos,
ondulados,
amplitude baixa
a média,
oblíquos

Sfm, Smc

SB (forma de
leito arenosa), DA
(macroforma de
acresção a
jusante) ou LA
(macrof. de acres.
lateral) com base
ou leito fluvial em
verde, SL de 5ª
ordem

Tabela 3 – Radarfácies calibradas com dados da sondagem, identificadas ao longo das linhas L1 (SE-NW) e T1 ou T2 (SW-NE), com
respectivas interpretações em transectos 2D e litofácies correspondentes.
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CÓD.
RF4

RF5

DESCRIÇÃO
REFLET.
Moderadamente
contínuos,
hiperbólicos,
subparalelos a
oblíquos,
amplitude alta

PADRÃO EM TRANSECTOS 2D

Contínuos a
descontínuos,
paralelos,
mergulho
aparente a NW,
amplitude
média

LITOFÁCIES
CORRESP.
Sn

DADOS DE
CAMPO
Depósitos
eólicos
vegetados

Sn

Depósitos
eólicos
pleistocênicos

Tabela 4 – Radarfácies calibradas com dados de afloramentos, identificadas ao longo das linhas L1 (SE-NW) e T1 ou T2 (SW-NE), com
respectivas interpretações em transectos 2D e litofácies correspondentes.
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Figura 5 – (a) trecho da linha GPR L1 (de sentido SE-NW) adquiridos junto ao poço; (b) interpretação das principais superfícies limitantes (Miall, 1996) e
radarfácies. SL em vermelho: discordância com a Formação Barreiras. Mapa indicando localização do perfil em vermelho. Padrões dos refletores das
radarfácies (RF1, RF2 e RF3) descritos na Tabela 4. Sombreamento em cinza indica sistemas fluviais e em amarelo possíveis sistemas eólicos.
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Figura 6 – (a) perfil lateral GPR de sentido NE-SW (T1) junto ao poço; (b) interpretação das principais superfícies limitantes (Miall, 1996). Discordância com a
Formação Barreiras em vermelho (SL de 6ª ordem). Ponto P1 corresponde ao P1 do mapa (Fig. 1), onde foram coletadas amostras para datação. Mapa
indicando localização do perfil em vermelho. Padrões dos refletores das radarfácies (RF1, RF2 e RF3) descritos na Tabela 4. Sombreamento em cinza indica
sistemas fluviais e em amarelo possíveis sistemas eólicos.
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Acima de 11 m de profundidade nas proximidades do poço (entre 80 e 130 m da
origem) (Fig. 5), os refletores são ondulados, descontínuos a moderadamente contínuos e
suavemente progradantes à SE nos perfis longitudinais. Acima de 6 m e a partir de cerca de
100 m da origem passa para padrões ondulados a retilíneos contínuos, paralelos e horizontais.
A cerca de 500 m de distância do poço, verifica-se a passagem gradativa de radarfácies com
padrões de refletores sinuosos, oblíquos e descontínuos e terminações em onlap contra
refletores acanalados, para refletores sinuosos, oblíquos, descontínuos com progradação a
NW. Em concordância com as litofácies, o padrão ondulado é atribuído ao registro de
migração de formas de leito fluviais imageadas tanto perpendicularmente como obliquamente
pelo GPR, dentre o qual há intercalação com os padrões contínuos paralelos, típicos de
depósitos eólicos, que podem se tratar de barras arenosas laterais, frontais ou transversais.
Montiformas da ordem de algumas dezenas de metros de extensão podem representar o
registro lateral de migração de formas de leito, como as shadow dunes, bem comuns na área
atualmente.
A porção superior dos radargramas, acima de 4,48 m de profundidade, é marcada por
refletores hiperbólicos, paralelos ou sobrepostos uns aos outros, de amplitude média a alta.
Lateralmente, a geometria externa lenticular é bem marcada, composta de lentes
amalgamadas, oblíquas e progradantes (aparentemente) a NE, às vezes mostrando topos bem
preservados (Fig. 5 e 6). Conforme explanado anteriormente, esta radarfácies coincide com
afloramentos de crostas ferruginosas irregulares verticalizadas de profundidade decimétrica
(P1 da Fig. 6) produzidas evidentemente pela interação de óxidos e hidróxidos de Fe e Al com
raízes de espécies vegetativas psamófitas. A grande quantidade de óxido de ferro percolado
nessas estruturas causa, evidentemente, tal padrão hiperbólico, quase caótico, dos refletores
(Van Dam, 2001, 2002; Neal, 2004). Este padrão lenticular progradante da radarfácies indica
a deposição de barras frontais/laterais, cuja direção de progradação, quando observada nos
perfis longitudinal e lateral, registram um paleofluxo de sentido SE.
As superfícies de 5ª ordem são planas ou côncavas para cima, delimitadas por
refletores contínuos e não contínuos e padrões de terminação onlap, downlap e truncamento
erosivo. Em perfis longitudinais, essas superfícies formam corpos amalgamados sucessivos
com geometria acanalada e refletores internos sigmoidais progradantes à SE. Lateralmente,
esses refletores internos são levemente ondulados e sigmoidais, com mergulho aparente a NE
e com extensão de dezenas de metros. Este padrão apresenta baixa amplitude em trechos
basais dos radargramas delimitado acima por outra superfície de 5ª ordem, que se adelgaça
longitudinalmente até truncarem a superfície de 6ª ordem (discordância com a Formação
Barreiras), indicando o preenchimento de um relevo negativo, produzido pela erosão que deu
origem à discordância (Fig. 5b). As superfícies limitantes de 5ª ordem estão presentes desde a
base até o topo dos radargramas e se estendem por cerca de 630 m a NW da área, após o que
gradativamente se restringem às porções superiores e se sobrepõem a depósitos evidentemente
eólicos. A interface fluvial/eólico não é bem marcada nos radargramas, às vezes por baixa
energia do sinal GPR, que pode ter origem em foresets pouco preservados, já que se tratam de
eólicos antigos, e na concentração de óxidos e hidróxidos de ferro que ascendem às camadas
superiores.
Superfícies de 4ª ordem foram reconhecidas com formato levemente ondulado e com
ângulo máximo de 10° (Figs. 5b e 6b). Representam superfícies erosivas côncavas para baixo
(topo de barras de acresção) dentro das macroformas de acresção lateral/ à jusante (Miall,
1988). Os refletores internos a essas macroformas são mais curtos, ondulados e subparalelos e
refletem o processo de deposição de tais macroformas. Em função da resolução das antenas
GPR utilizada, porém, é difícil afirmar categoricamente que estes refletores sejam superfícies
de 3ª ordem.
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4.3 Datações
As idades mais antigas (83.842 ± 7.383 e 90.109 ± 8.689 anos AP; Tab. 5) são de
amostras de arenitos friáveis eólicos, coletadas em níveis (cotas) próximos uma da outra no
mesmo afloramento, com estratificações cruzadas de grande porte (Fig. 2b) distantes 1 km do
poço. As idades de 52.000 ± 4.381 e 54.687 ± 5.688 anos AP (Tab. 5) são de arenitos friáveis
fluviais com muito óxido de ferro e crostas ferruginosas, coletadas próximas do poço (Fig.
2a).
Código da
Amostra
PB 1
PB 1A
PB 2
PB 2A

Número de
Alíquotas
18/24
22/24
24/36
21/24

Recycling
Ratio (média)
0.98 ± 0.01
0.99 ± 0.01
0.98 ± 0.01
0.99 ± 0.01

Taxa de Dose
(Gy/ka)
1.133 ± 0.081
1.068 ± 0.077
0.528 ± 0.040
0.553 ± 0.042

Dose (Gy)
(CAM)
58.9 ± 2.6
58.4 ± 4.4
44.3 ± 2.0
49.8 ± 3.0

OD (%)
17.3
34.6
21.1
26.9

Idade (anos)
(CAM)
52000 ± 4381
54687 ± 5688
83842 ± 7383
90109 ± 8689

Tabela 5 – Idades LOE/SAR de amostras da unidade Pós-Barreiras. CAM – Central Age
Model; OD – Overdispersion
4.4 Interpretação paleoambiental
Os dados geofísicos associados com as características litofaciológicas oriundas da
sondagem indicam que houve deposição de sistemas fluviais e eólicos, pertencentes à unidade
Pós-Barreiras, acima da discordância erosiva com a Formação Barreiras. Nos dados da
sondagem e dos radargramas, até onde o sinal GPR foi favorável, esta discordância é
sobreposta por depósitos de origem fluvial, cujo topo, que coincide com a superfície
topográfica, indicou idades de 52000 ± 4381 e 54687 ± 5688 anos A.P. Refletores
descontínuos, levemente ondulados e de média a alta amplitude que coincidem com uma
camada métrica de areia friável fina, amarela clara, bem selecionada e quase sem argila
ocorrem entre superfícies de 5ª ordem fluviais, podendo ser assim interpretadas como barras
arenosas fluviais ou mesmo dunas eólicas, pela correspondência com a litofaciologia. Esta
última suposição é corroborada em função da ocorrência de sistemas eólicos bem preservados
em áreas distantes da sondagem, identificados em grandes extensões nos radargramas,
subjacentes aos referidos fluviais (Fig. 7), o que poderia significar uma intercalação entre os
dois sistemas deposicionais (Fig. 8).
As reflexões correspondentes ao afloramento com estratificações de grande porte e
bastante bioturbadas (Fig. 2b) se estendem por cerca de 500 m longitudinalmente e por uns 40
m nos perfis laterais, terminando em forma de lente. Neste intervalo, fica evidente a existência
de conjuntos de estratos cruzados incipientes (gerações de dunas antigas?) posicionados em
sua maioria estratigraficamente abaixo do depósito aflorante, o que indica que a idade medida
de 83 ka está entre as mais recentes para estes depósitos. Isso mostra que sua deposição
ocorreu após a Transgressão Pleistocênica de cerca de 120.000 anos A.P. (Fig. 9), quando o
nível do mar subiu cerca de 7,5 m no estado do Rio Grande do Norte (Barreto et al., 2002) e 8
m no litoral leste do Brasil e erodiu grande parte dos depósitos Pós-Barreiras (Martin et al.,
1982; Suguio et al., 1985). A plotagem das idades dos depósitos eólicos e comparação com a
curva de variação do nível do mar (Fig. 9), indicam a ocorrência de taxas altas de aumento
deste nível, que poderiam estar ligadas a eventos transgressivos e consequente
disponibilização de sedimentos na linha de costa para alimentação de tais campos de dunas.
As fases regressivas-transgressivas seguintes induziriam a estabilização destas dunas.
Os depósitos de origem fluvial estiveram ativos também no final do Pleistoceno,
concomitantes ou não com os sistemas eólicos interpretados pelos dados litofaciológicos, e
sua deposição ocorreu em um momento de queda do nível relativo do mar (Fig. 9). Condições
fluviais ativas que antecedem ou são concomitantes com deposição eólica são relatadas
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também em outras partes do mundo, como na Austrália, no estágio interglacial 5 (último
Interglacial), e abrange o período entre 60 a 120 ka A.P. com pico em 110 ka A.P. (Nanson et
al., 1992).
A ausência de carbonatos, conchas e fósseis marinhos corrobora com a deposição em
ambiente continental e os dados sobre seu acamamento, provenientes das seções geofísicas,
indicam que estes estratos foram formados ao longo de paleoambientes de barras de migração
lateral a NNE de canais amplos e rasos, em contexto de baixa declividade, produzindo
paleocanais pouco competentes. Provavelmente este ambiente de baixa energia reflete eventos
de nível marinho relativo regressivo de baixa amplitude observado na plotagem das idades
adquiridas neste estudo (Fig. 9). As reflexões progradantes das macroformas com
paleocorrentes a NEE mostram a acresção lateral e frontal destes corpos em direção à costa,
como se dá com cursos d’água atuais adjacentes à área.

Figura 7 – Trecho dos radargramas que contemplam o contato entre fluvial (SL de 5a ordem
em verde) e eólico (possíveis foresets em linhas tracejadas) da unidade Pós-Barreiras, com
indicação da localização
Os depósitos que se concentram a SE da área formados por arenitos muito finos a
médios, com crostas ferruginosas endurecidas e suas reflexões lenticulares progradantes a NE
ou E são compatíveis com deposição fluvial, sendo a matriz argilosa a incorporação de
precipitados resultantes a interação entre o clima tropical e raízes de vegetação psamófitas,
talvez sob condição de nível freático oscilante. A gênese dessas crostas pode estar relacionada
a um paleoclima tropical oscilante (úmido e seco) no NE do Brasil durante o último período
glacial, no final do Pleistoceno e início do Holoceno (Arz et al., 1998; Behling et al., 2000). A
vegetação se estabeleceu em um período cada vez mais úmido, e, com a alternância de climas
secos e úmidos, o nível freático se elevou e acidificou o meio, causando a precipitação de
óxidos de Fe, o que levou também à liberação de Si e Al, incorporados como goetita
(Fitzpatrick et al., 2009; McLennan et al., 2017).
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Figura 8 – Esquema estratigráfico representativo das unidades litoestratigráficas contempladas
em Pitangui, RN.

Figura 9 – Relação entre idades dos depósitos fluviais e eólicos das rochas Pós-Barreiras (em
amarelo) e dados de variação relativa do mar (sinais azuis) com a probabilidade máxima de
nível realtivo do mar (sombreamento cinza) para os últimos 150 ka. Indicação de taxas de
variação do nível do mar (linha vermelha) e intervalo (sombreado vermelho) com 95% de
confiança. Taxas mais altas em linhas tracejadas e as taxas altas de variação do nível do mar
(mais de 12 m por 1 ka) indicadas por setas vermelhas (modificado de Grant et al. 2012).
As diferenças de direção e sentido de mergulho entre estes depósitos pleistocênicos
possivelmente eólicos e os foresets das dunas atuais mostram que uma considerável mudança
de direção de ventos se deu na época de deposição daqueles, mudando de SW no final do
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Pleistoceno para SE nos dias atuais. Situações semelhantes são bem reportadas em outras
partes do mundo, como na Austrália, em que durante o Último Máximo Glacial dunas do
Deserto Simpson ocidental registram direção de SW ou S, mudando, nos últimos 5 k.a., para
N (Nanson et al., 1995), na Mauritânia, onde dunas formadas por volta do Último Máximo
Glacial (25–15 ka) apresentam direção a NW, dunas formadas entre 10–13 ka direção NNW e
as formadas após 5 ka direção N (Lancaster et al., 2002; Kocurek e Ewing, 2005). No Deserto
de Sonora, México, seis gerações de dunas indicam mudanças de direção dos ventos nos
últimos 26 ka, de 26 a 12 ka mudando de N e NNW para NW e S, de 12 a 10 ka de
dominantemente SE a uma componente subordinada a NW e de 10 a 6 ka com predomínio de
ventos de NW (Beveridge, 2004).
5. CONCLUSÕES
A utilização de GPR com antenas de frequência central de 200 MHz na região de
Pitangui permitiu a aquisição contínua de imagens de excelente resolução com profundidades
de até quase 30 m. Com o auxílio de dados de um furo de sondagem, resultou na
caracterização de fácies de radar e auxiliou na correlação destas com fácies sedimentares da
unidade informal Pós-Barreiras.
A análise da configuração das reflexões internas, calibradas pelos dados faciológicos
do poço, nos leva a propor que a unidade correspondente às rochas Pós-Barreiras na região de
Pitangui inclui, além de depósitos eólicos de dunas costeiras e depósitos de lençóis de areia
que predominam em unidades correlatas, depósitos fluviais continentais com migração de
barras arenosas laterais e frontais em canais amplos e rasos que migraram para NEE ao longo,
pelo menos, do final do Pleistoceno.
Os dados indicam a ocorrência de sistemas fluviais e eólicos possivelmente
intercalados, pertencentes à unidade Pós-Barreiras, acima da discordância erosiva com a
Formação Barreiras. Os sistemas fluviais predominam nos dados de sondagem a SE da área
pesquisada (mais próxima da costa), e os sistemas eólicos a NW nos dados geofísicos. Esta
intercalação é similar a unidades correlatas em outras regiões do Norte e Nordeste do Brasil,
especialmente na região costeira do estado da Paraíba (Rossetti et al., 2011a), em que a
sucessão basal (PB1) é, em grande parte, de origem fluvial e marinha rasa com intercalação de
eólicos. As rochas correapondentes à unidade informal Pós-Barreiras neste estudo
contemplam fácies fluviais exclusivamente continentais, indicando que a transgressão
holocênica não foi contemplada nesta área, além de boa contribuição de depósitos eólicos
mais antigos bem preservados.
Os dados cronológicos dos depósitos Pós-Barreiras em Pitangui pertencem ao final do
Pleistoceno e são cronocorrelatos aos estratos mais antigos da sucessão basal (ou PB1) do
Pós-Barreiras do estado da Paraíba (Rossetti et al., 2011a; Gandini et al., 2014), da zona
costeira de São Luís, Maranhão (Rossetti et al., 2013) e dos estratos mais novos da mesma
unidade PB1 do nordeste do Pará, com idades similares às adquiridas na Praia do Amor (Ilha
do Outeiro) (Tatumi et al., 2008).
Os estratos de origem possivelmente eólica datados entre o Último Interglacial e o
Último Máximo Glacial, e relativamente bem preservados reiteram a atividade eólica no final
do Pleistoceno e se tornam os depósitos mais antigos de origem eólica datados até então
pertencentes à unidade Pós-Barreiras.
Estudos adicionais poderiam explicar as causas da paleodireção de migração de
arenitos pertencentes ao Pós-Barreiras, que difere significativamente da direção de migração
de dunas atuais na costa oriental do estado.
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5. MANUSCRITO 2
Este capítulo corresponde ao manuscrito intitulado “Evolução Estratigráfica de
Sistemas Eólicos do Litoral Norte do Estado do Rio Grande do Norte com Base em Dados de
GPR”, enviado à revista Geologia USP. Série Científica em 05/02/2018 e encontra-se em
processo de revisão.

73

Evolução estratigráfica de sistemas eólicos do Litoral Oriental do Estado do Rio Grande do
Norte com base em dados de GPR
Stratigraphic evolution of eolian systems from the Eastern Coast of the State of Rio Grande
do Norte based on GPR data
Título curto: definição da estratigrafia e estruturas internas de gerações de dunas em Pitangui,
Rio Grande do Norte, com o uso de GPR
Katia de Julio, Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, Av. Sen. Salgado Filho,
s/n, CEP: 59078 – 970, Natal, RN, Brasil, tel.: (84) 3211-9616, kajulio@hotmail.com.
Prof. Dr. Anderson Medeiros de Souza (anderson.souza@ifpb.edu.br)
Prof. Dr. Tomasz Boski (tboski@ualg.pt)
Prof. Dr. Francisco Pinheiro Lima Filho (pinheiro@geologia.ufrn.br)
número de palavras: 6595; total de figuras: 7; total de tabelas: 2.
RESUMO A evolução estratigráfica de dunas costeiras em Pitangui, litoral oriental do Rio
Grande do Norte foi investigada usando dados de Ground Penetrating Radar (GPR), com
antena de frequência central de 200 MHz, que imageia profundidades não alcançadas por
outras técnicas. Os sistemas eólicos presentes na região incluem frentes parabólicas e rastros
lineares parabólicos subjacentes, além de depósitos evidentemente eólicos pertencentes à
unidade informal Pós-Barreiras, cujo posicionamento estratigráfico é vagamente reportado na
literatura. Com a análise de radarfácies e superfícies limitantes (SL) em profundidades de
cerca de 30 m, foi possível estudar a relação entre os sistemas eólicos, quantificar conjuntos
de estratos cruzados, espessuras e distribuição, definir estruturas sedimentares e avaliar a
cronologia relativa entre eles. Os resultados indicam a existência de diversos conjuntos de
estratificações cruzadas, que indicam períodos de acumulação, delimitados por SL de 2ª
ordem de caráter erosivo. Foram mapeadas três gerações de depósitos eólicos ativos (frentes
parabólicas), três de depósitos evidentemente vegetados (rastros lineares residuais)
subjacentes e possivelmente quatro de depósitos pertencentes à unidade Pós-Barreiras,
posicionados estratigraficamente abaixo das anteriores. Análises sedimentares ajudaram a
explicar que minerais pesados opacos originam os conjuntos de refletores de alta amplitude,
longos e progradantes correspondentes a frentes parabólicas ativas.
PALAVRAS-CHAVE: Dunas; GPR; Estratigrafia; Radarfácies; Superfícies limitantes.
ABSTRACT The stratigraphic evolution of coastal dunes in Pitangui, eastern coast of Rio
Grande do Norte was examined using GPR (Ground Penetrating Radar) products, with 200
MHz central frequency antenna, which imaged depths not reached by other techniques. The
eolian systems investigated include parabolic fronts and residual dune ridges behind parabolic
dunes, as well as eolian deposits from Pós-Barreiras informal unit, whose stratigraphic
positioning is vaguely reported in the literature. With the analysis of radar facies and
bounding surfaces at depths of about 30 meters, it was possible to analyze the relationship
between eolian systems, to quantify sets of cross-strata, thickness and distribution, to define
sedimentary structures and to evaluate the relative chronology between them. The results
indicate the existence of several sets of cross-stratification, which indicate periods of
accumulation, delimited by second order bounding surfaces with erosive character. Three
generations of active parabolic fronts, three of vegetated eolian deposits (residual trailling
ridges) and possibly four deposits from Post-Barriers unit were mapped, the last ones at the
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bottom of the sequence. Sedimentary analyzes have helped explain that opaque heavy
minerals give rise to long, prograding, high-amplitude reflector sets corresponding to active
parabolic fronts.
KEYWORDS: Dunes; GPR; Stratigraphy; Radar facies; Bounding surfaces.
1. INTRODUÇÃO
Sedimentos e rochas de origem eólica são geralmente resistivos e, quando na ausência
de fluidos condutivos, mostram-se apropriados para o imageamento com o Ground
Penetrating Radar (GPR) ou Radar de Penetração no Solo. Dependendo da frequência
utilizada pode suportar investigações com variáveis profundidades e diferentes resoluções
(Bristow et al., 2005), permitindo assim a identificação desde estruturas sedimentares até
grandes superfícies de caráter cronoestratigráfico. Duas abordagens diferentes e
complementares podem ser empregadas (Bristow, 2009) para a melhor compreensão dos
depósitos eólicos: a primeira, de caráter estratigráfico, envolve os conceitos de Estratigrafia
de Radar (Radar Stratigraphy) e Superfície Limitante (Bounding Surface) (Beres e Haeni,
1991; Jol & Smith, 1991; Gawthorpe et al., 1993), enquanto a segunda envolve os conceitos
de Radarfácies (Jol e Bristow, 2003), e aproxima a interpretação geofísica da interpretação
sedimentológica.
Na primeira abordagem, os radargramas podem ser a chave para a montagem de
arcabouços estratigráficos que permitam desde a simples identificação de uma cronologia
relativa de eventos (deposicionais e/ou erosivos) até a interpretação de superfícies limitantes
(SL) de diferentes ordens (Pedersen e Clemmensen, 2005; Bristow et al., 2005).
As radarfácies são consideradas como uma unidade sedimentar tridimensional,
composta por reflexões características, cujos parâmetros diferem de unidades adjacentes (Jol e
Bristow, 2003) e podem ser usadas, com restrições, para identificar diferentes fácies
sedimentares, principalmente onde afloramentos destas fácies estão presentes, tornando
possível correlacioná-las diretamente com as respectivas radarfácies. As restrições devem-se à
dependência do conhecimento da geometria 3D, do entendimento dos estratos adjacentes, da
frequência central das antenas usada e exagero vertical. De forma análoga às sismofácies, os
radargramas podem indicar as variações texturais, das geometrias deposicionais ou
deformacionais, das estruturas sedimentares e dos tipos litológicos (van Overmeeren, 1998;
Jol et al., 2002; Bristow e Jol, 2003).
Várias tentativas de classificação e/ou divisão dos sistemas eólicos do litoral oriental
do estado do Rio Grande do Norte foram feitas nas últimas décadas baseadas em critérios
como morfologia, textura, pedogênese, extensão, topografia, condições de fixação e migração,
idade relativa e de coloração (Tricart e Silva, 1969; Costa, 1971; Costa e Perrin, 1981;
Nogueira, 1981, 1982; Silveira e Vilaça, 1985). Estudos mais recentes incluem mapeamentos
e modelagens morfológicas feitos com auxílio de GPR em unidades geológicas com
características eólicas que preencheram algumas lacunas do conhecimento em locais
específicos do litoral oriental do estado (Silva, 2002; Fracasso, 2005; Araújo et al., 2006;
Moura et al., 2006).
O presente trabalho apresenta uma possível evolução estratigráfica dos campos de
dunas estudados em Pitangui, e de depósitos subjacentes, com a interpretação de radarfácies e
superfícies limitantes. Os dados adquiridos incluem perfis GPR de mais de 2 km de extensão
e profundidade de até cerca de 30 m, o que permitiu imagear diferentes sistemas eólicos e
caracterizá-los em termos de orientação, espessuras e comprimento. Dessa forma, o contexto
estratigráfico, a definição dos tipos de sistemas eólicos presentes na área e características
morfológicas, antes vagamente definidos, ficaram mais claros. Adicionalmente, foram feitas
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análises sedimentares que identificaram os minerais pesados presentes nesses depósitos e
permitiram explicar a origem dos padrões de refletores longos e de alta amplitude nos foresets
de dunas ativas.

2. ÁREA DE ESTUDO
A pesquisa foi desenvolvida em um campo de dunas siliciclásticas localizado na
margem oriental do estado do Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil, na praia de Pitangui,
cerca de 30 km ao norte da capital do estado (Fig. 1). A área está situada no extremo oriental
continental da Bacia Potiguar, cujo embasamento é constituído por rochas sedimentares
cretáceas, depósitos miocênicos da Formação Barreiras (Mabesoone et al., 1972; Bigarella,
1975; Alheiros et al., 1988) e depósitos pleistocênicos terrígenos da unidade informal PósBarreiras (Sá, 1969; Rossetti et al., 1989, 2001).

Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo em Pitangui – RN.
Na porção SE do campo de dunas foi identificada uma planície de deflação com
aproximadamente 515 m² sem construções eólicas significativas, que atua como zona de bypass para as frentes parabólicas que se acumulam na direção NW (Fig. 1). A falta de aporte
sedimentar é resultado da estreita faixa de praia influenciada por um regime de marés
semidiurno, agravada pela construção da rodovia entre a linha de costa e o campo de dunas e
consequente compactação de depósitos eólicos subjacentes. Além de grandes frentes
parabólicas dos tipos dunas grampo e hemicíclico, pequenas e médias dunas sombra e mega
ripples eólicos cavalgam sobre a área. Dunas densamente vegetadas ocorrem adjacentes a
estas, evidentemente de idade mais antiga. As parabólicas hemicíclicas chegam a mais de 200
m de largura (entre flancos) e a base a uma cota de 48 m acima do nível do mar atual. A cor
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avermelhada de algumas frentes de dunas parabólicas parece estar associada ao
retrabalhamento da porção superior às rochas Pós-Barreiras, cujos depósitos apresentam
fácies ricas em óxidos e hidróxidos de Fe. Ventos alísios vindos de SE definem o padrão de
circulação atmosférica sinótica (ou de grande escala) de grande parte da costa oriental do
nordeste do Brasil (Barros et al., 2013), forçando migração preferencial destas dunas para
NW. Estes ventos alcançam a maior intensidade entre os meses de julho e outubro (Barros et
al., 2013).
Depósitos rochosos friáveis com estratificações cruzadas de grande porte afloram
pontualmente na planície de deflação. Constituem gerações de dunas mais antigas que todas
as anteriormente mencionadas, de idade pleistocênica (Julio et al., submetido).
3. MATERIAIS E MÉTODOS
Os perfis GPR foram adquiridos com um equipamento da marca GSSI modelo SIR3000 ao longo de cerca de 3,4 km de extensão no sentido longitudinal do campo de dunas,
totalizando 33 segmentos alinhados (transectos parciais) de aquisição contínua, com uma série
de transectos perpendiculares complementares. A aquisição de perfis foi feita com antenas de
200 MHz de frequência central, seguindo a acessibilidade topográfica e a máxima
proximidade das dunas vegetadas. Os parâmetros de aquisição estão listados na Tabela 1. Os
radargramas resultantes foram georreferenciados e corrigidos topograficamente por
coordenadas obtidas com um equipamento DGPS Topcon modelo Hiper Lite Plus e
processados pelo software ReflexW.
MODO
FORMATO
ESPAÇAMENTO ENTRE TRAÇOS
JANELA TEMPORAL DE AMOSTRAGEM
NÚM. DE AMOSTRAGENS
SCANS/METRO
CONSTANTE DIELÉTRICA

contínuo
16 bits
2 cm
400 ns
2048
50
5

Tabela 1- Parâmetros de aquisição de dados GPR.
O primeiro processamento executado, a correção estática, serve para tirar o tempo zero
dos radargramas (em que a antena transmissora emite ondas e a receptora ainda não recebeu
de volta estes sinais). Em seguida, foram aplicados o background removal, que remove sinais
provenientes das ondas aéreas e terrestres diretas, o DEWOW que remove o ruído de baixa
frequência gerado pela indução eletromagnética entre as bobinas do GPR, e o filtro passabanda, para a remoção dos ruídos de alta e baixa frequência que estão fora da banda de
frequência do sinal das antenas utilizadas. Outros processamentos aplicados foram o filtro
“remoção de ganho”, que remove o ganho que a unidade de controle do GPR aplica
automaticamente em campo e o filtro energy decay, para suprir a remoção de ganho anterior.
Como últimos processamentos, foram aplicados a correção topográfica e a conversão tempoprofundidade. Em seguida, os refletores e as superfícies limitantes foram vetorizados usando
o software CorelDRAW.
A interpretação dos radargramas baseou-se na metodologia utilizada em estratigrafia
sísmica, em que terminações sistemáticas de refletores definem a subdivisão de perfis
sísmicos em sequências sísmicas (que, por sua vez são divididas em fácies sísmicas), e
superfícies de descontinuidade, equivalentes a discordâncias ou concordâncias correlativas
(Mitchum et al., 1977). Tendo em vista o caráter hierárquico das unidades deposicionais, que
variam de bacias sedimentares a lâminas (Miall, 1991), os termos “fácies de radar” e
“superfícies de radar” são usados de forma equivalente, porém em escala muito menor, na
“estratigrafia de radar” (Jol e Smith, 1991; Neal, 2004). Fácies de radar (ou radarfácies)
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podem ser definidas como unidades sedimentares bi ou tridimensionais mapeáveis compostas
de reflexões caracterizadas por distintas configurações (continuidade, amplitude, formato,
mergulho, entre outros) (Mitchum et al 1977; Jol e Bristow, 2003; Neal, 2004) Superfícies de
radar são identificadas em ordens hierárquicas pelos padrões de terminação, que podem ser
onlap, downlap, toplap ou truncamento erosivo (Mitchum et al., 1977) (Fig, 2b e 2c). No caso
de sistemas eólicos, as superfícies de radar são equivalentes às superfícies limitantes de
Stokes (1968), Brookfield (1977) e Kocurek (1981, 1988, 1996), entre outros (Gawthorpe et
al 1993; Corbeanu et al, 2001; Heinz e Aigner, 2003).
Neste trabalho, foi utilizada a classificação de superfícies limitantes (SL) em
sequências eólicas de Kocurek (1981, 1988, 1991) em primeira, segunda e terceira ordens,
com adaptações a depósitos eólicos recentes (Fig, 2). As SL de primeira ordem são
geralmente longas e suaves (Kocurek, 1988) e foram atribuídas, neste trabalho, ao limite entre
depósitos eólicos ativos (frentes parabólicas) com os depósitos colonizados por vegetação, e
entre estes últimos e depósitos eólicos mais antigos, por estes limites apresentarem grande
lapso temporal e geralmente amplitude alta nos radargramas. As SL de segunda ordem,
chamadas de superfície de superposição, são formadas em faces de deslizamento (sotavento),
no processo de cavalgamento de uma duna sobre outra, sendo truncadas pelas SL de primeira
ordem (Brookfield, 1977; Kocurek, 1991). Representam diferentes pulsos de sedimentação ou
mudança na direção dos ventos, no caso de dunas simples. Assim, separam conjuntos
individuais de estratos cruzados e, por isso, devem marcar a migração de dunas separadas
(Kocurek, 1981, 1991). As SL de terceira ordem são menos comuns e geralmente mais
íngremes do que as anteriores. São chamadas de superfícies de reativação e ocorrem quando a
sedimentação é temporariamente interrompida ou a taxa de migração diminuída ou ainda
quando ocorrem períodos de deflação seguidos de deposição sob regime de vento e deposição
diferentes (Kocurek, 1988, 1996).
Foram coletadas amostras de sedimentos eólicos em 18 pontos diferentes ao longo da
planície de deflação e início das dunas parabólicas (Fig. 1), algumas das quais divididas em
amostra da calha e amostra da crista de marcas onduladas, resultando em 31 amostras. As
amostras foram peneiradas e separadas em 11 classes granulométricas, das quais utilizou-se as
frações mais finas (de 0,125 a 0,063 mm), para separar os minerais pesados em líquido denso
(bromofórmio, com ρ = 2,89 g/cm³). Quatro amostras foram fracionadas por um separador
magnético (Frantz), que dividiu cada uma em 4 amostras de composições minerais diferentes
para facilitar a identificação dos minerais.
Todas as amostras foram analisadas com lupa binocular para identificação e contagem
de minerais pesados. Procedeu-se uma contagem de 100 a 200 minerais pesados (recalculados
para 100%), com exceção dos micáceos e opacos, seguindo o método ribbon counting
(Galehouse 1971). Cinco lâminas delgadas, cada uma contemplando um intervalo
granulométrico de areia média (0,355 a 0,25 mm) a areia muito fina (0,125 a 0,063 mm) e
duas seções polidas foram confeccionadas com os minerais pesados da amostra P14. As
primeiras foram descritas com o auxílio de lupa binocular e as últimas ao microscópio de luz
transmitida. Algumas amostras foram submetidas a uma análise por Microscópio Eletrônico
de Varredura (MEV) de bancada modelo TM3000 da marca Hitachi e seu sistema integrado
de Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS). Uma amostra superficial com alto teor de
óxidos/hidróxidos de ferro foi analisada por Difratometria de Raios-X (FRX).
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Figura 2 – Critérios utilizados na interpretação de depósitos de origem eólica em radargramas
(a) radargrama original; (b) SL e padrão de terminação dos refletores; (c) interpretação sem
radargramas para melhor visualização.
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6. RESULTADOS
4.1 Minerais pesados presentes no campo de dunas de Pitangui
Os minerais pesados que compõem os sedimentos de uma duna contribuem para a
geração de reflexões de alta amplitude nos radargramas, conforme explanado à frente.
Análises sedimentares foram feitas a fim de identificar as principais formas minerais
presentes no campo de dunas de Pitangui.
Nas lâminas delgadas e à lupa binocular, foram identificados zircões, turmalinas,
rutilos, estaurolitas, monazitas, titanitas, epidotos, granadas, hornblendas e sillimanitas. Nas
seções polidas foram identificados os opacos, dentre os quais, ilmenita, hematita, magnetita,
cromita e columbita-tantalita, além de limonita. MEV e EDS auxiliaram com imagens de até
6000 vezes de aumento e uma análise qualitativa dos minerais, respectivamente (Fig. 3). Os
minerais pesados separados de cada amostra foram pesados em balança analítica de precisão e
seus pesos recalculados para porcentagem em relação ao peso total das respectivas amostras.
A quantidade de opacos em cada amostra é relativamente baixa (Fig. 4). O que contribui para
que haja reflexões significativas, de alta amplitude, é o contraste entre as constantes
dielétricas dos minerais pesados opacos e o quartzo, que representa a maior parte da
composição de dunas eólicas recentes. A porcentagem de minerais pesados foi calculada para
cada amostra em relação ao peso total. A maior porcentagem calculada é de 2,01% (na calha
do ponto P17) e a média é de 0,60% (Fig. 5).
A análise por FRX em uma amostra superficial indicou a presença de óxidos e
hidróxidos de ferro (goetita/hematita e alguma caolinita) típicos de lateritas (Tab. 2).
ÓXIDOS
PORCENTAGENS
D.P.

Fe2O3 Al2O3 SiO2 TiO2 SO3 ZrO2 CaO V2O5 MnO Cr2O3
70,599 14,609 12,298 1,057 0,610 0,495 0,103 0,084 0,074 0,072
0,053 0,102 0,056 0,009 0,008 0,005 0,003 0,005 0,004 0,003

Tabela 2 - Resultado da análise por FRX, com porcentagens de óxidos e respectivos desvios
padrões (D.P.). Destaque para os óxidos com altos teores na amostra. Goetita (90% de
Fe2O3,10% de H2O), hematita (70% de Fe, 30% de O) e caolinita (39,5% Al2O3, 46,5%
SiO2 e 14,0% H2O)
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Figura 3 – Minerais pesados identificados em Pitangui cujas constantes dielétricas apresentam
valores consideravelmente constrastantes em relação à do quartzo: (a) Turmalina; (b)
Estaurolita; (c) Ilmenita; (d) Hematita e (e) Monazita (todos da amostra P11 CRCA).
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Figura 4 – Tipos e porcentagens de minerais pesados identificados nos sedimentos eólicos da
área de estudo. Localização das amostras na Fig. 1.

Figura 5 – Porcentagens de minerais pesados nas amostras contempladas. CA: calha de marca
ondulada; CR: crista de marca ondulada. Localização das amostras na Fig. 1.
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4.1.2 Relação entre minerais pesados e reflexões de alta amplitude nas dunas
Alguns estudos sobre propriedades físicas das rochas sedimentares e depósitos eólicos
têm demonstrado que as propriedades que podem alterar a resposta do meio à emissão de
ondas eletromagnéticas (EM) são: o teor de umidade (Totoreanu e Malaescu, 2012), o teor de
argila (Kirsch, 2009), a distribuição do tamanho dos grãos (Bagnold, 1941; Lancaster, 1989;
Bristow et al., 1996; Wang et al., 2003), a compactação (Hunter, 1977; Guillemoteau et al.,
2012), o formato dos grãos (Sen et al., 1981; Guillemoteau et al., 2012), presença de
precipitados de óxido de ferro (Van Dam e Schlager, 2000; Van Dam, 2001) e/ou de minerais
pesados (Harari, 1996; Galgaro et al., 2000; Buynevich et al., 2007).
De acordo com Harari (1996), não parece possível que o GPR detecte interfaces, como
estratificações e foresets, marcadas apenas pelas variações na densidade de empacotamento
dos grãos como as que ocorrem em superfícies limitantes. Antes, os refletores mais fortes são
atribuídos a limites de estruturas com contraste significativo na impedância, e estas são
causadas pela presença de minerais pesados depositados nessas áreas.
As dunas parabólicas em geral apresentam faces de deslizamento com foresets de alto
ângulo e estratificação cruzada que podem ser formadas por intercalações de queda de grãos e
fluxo de grãos (Hunter, 1977; McKee e Bigarella, 1979). O fluxo de grãos no sotavento
produz planos de cisalhamento movendo minerais pesados em direção à base do fluxo por um
mecanismo chamado pressão dispersiva (Bagnold, 1954). Estes processos dão origem a
planos de cisalhamento paralelos à face de deslizamento com concentração de minerais
pesados. Sendo assim, a composição e modo de deposição desses sedimentos contribuem para
que o GPR gere reflexões longas e bem marcadas em forsets eólicos.
A potência de refletividade define se uma reflexão será passível de ser vista no
radargrama e depende da diferença entre as constantes dielétricas (K) dos meios envolvidos.
Os valores de K dos minerais pesados variam de 6,09 (zircão) a mais de 81 (hematita). Areias
de dunas secas e maturas têm K por volta de 5. Em contraste, os maiores valores de K são dos
minerais pesados, em especial os opacos (p. ex., magnetita e ilmenita: 33,7 a 81; hematita:
>81) (Rosenholtz e Smith 1936; Parfenoff et al., 1970). Isso ajuda a explicar porque os
refletores são bem marcados especialmente nos foresets das frentes parabólicas da área. Outro
fator que contribui é que, por serem as primeiras camadas a serem imageadas, recebem as
ondas GPR com maior energia, que tende a se dissipar conforme a frente de ondas atinge
profundidades maiores (Annan et al., 1991; Schenk et al., 1993).
4.2 Radarfácies e superfícies limitantes
Os radargramas adquiridos e processados mostraram boa profundidade de penetração
do sinal, favorecida pelo meio resistivo de dunas e o consequente nível freático mais profundo
(Zuk et al., 2017), chegando a mais de 20 m. Três radarfácies (Tab. 2) e três tipos de
superfícies limitantes foram identificadas (Figs. 2, 6 e 7).
Nos perfis paralelos ou quase paralelos à direção de migração atual das dunas, a
radarfácies 1 (RF1) é caracterizada por refletores com padrão paralelo a subparalelo,
suavemente ondulado, com mergulho para NW, de baixo ângulo (cerca de 14º) e média a
baixa amplitude. Em perfis perpendiculares ao fluxo eólico, padrões similares se repetem,
porém, com mergulho de 26º, na média, na direção NE.
A radarfácies 2 (RF2) apresenta, em seções paralelas ao fluxo eólico, refletores
descontínuos a moderadamente contínuos, oblíquos, hiperbólicos, progradantes para NW com
médio a alto ângulo, e amplitude média a baixa (Fig. 7a; Tab. 2). Nos perfis perpendiculares,
os refletores são descontínuos a contínuos, oblíquos e apresentam padrão hiperbólico bem
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marcado por reflexões muitas vezes contínuas e de amplitude média (Fig. 7b). O padrão
hiperbólico da RF2 é a resposta esperada do sinal GPR para estratos perturbados por arbustos
enterrados (McKee e Bigarella, 1979), em função do contraste entre propriedades dielétricas
dos meios atravessados (Buynevich et al., 2009; Bristow, 2009).
A terceira radarfácies identificada é composta de refletores bem contínuos, paralelos,
oblíquos com mergulho para NW, com baixo a médio ângulo e de alta amplitude (Figs. 6 e 7a,
Tab. 2); nos perfis quase perpendiculares ao fluxo, os refletores são horizontais ou oblíquos, e
neste último caso, progradam aparentemente para NE ou para SW com baixo a alto ângulo,
mantendo as demais características (Fig. 7b). Esta radarfácies está presente nos topos dos
radargramas, nos locais que correspondem às cristas das frentes parabólicas, concentradas a
NW do campo de dunas.
Em relação às SL, as de 1ª ordem são formadas por conjuntos de refletores paralelos
ou subparalelos, longos e de amplitude alta, ou, quando esta última característica não ocorre,
pelo padrão de terminação em truncamento erosivo abaixo e downlaps e onlaps em cima. Às
vezes apresentam notáveis difrações hiperbólicas. Além de arbustos enterrados, superfícies
muito rugosas também podem causar estas hipérboles (Bristow, 2009). São suavemente
onduladas em perfis paralelos à migração eólica e bem onduladas em perfis perpendiculares.
Superfícies limitantes de 2ª ordem são, em geral extensas, horizontais ou levemente
oblíquas com formato levemente côncavo para cima em conjuntos de refletores de baixa a alta
amplitude (Fig. 2). Em perfis perpendiculares à migração do vento, conservam estas
características, com exceção do seu formato que se apresenta ondulado.
Superfícies limitantes de 3ª ordem são menos extensas que as de 1ª e 2ª ordens,
oblíquas e levemente convexas para baixo com direção de mergulho para NW (Fig. 2). São
reconhecidas por refletores de baixa amplitude ou pelas terminações em truncamento erosivo
acima e downlaps mergulhando abaixo.
RADARFACIES

ESPESSURA

RF1

>7m

RF2

> 20 m

RF3

> 15 m

DESCRIÇÃO
DOS
REFLETORES
Subparalelos,
descontínuos a
moderadamente
contínuos,
progradante
oblíqua
tangencial
Oblíquos com
padrão
hiperbólico,
descontínuos a
moderadamente
contínuos,
amplitude
média a baixa
Plano-paralelos,
bem contínuos,
mergulhos
baixo, médio e
alto para NW,
geom. interna
progradante
oblíqua
tangencial

PADRÃO EM SEÇÃO PARALELA OU QUASE PARALELA À
DIREÇÃO DE MIGRAÇÃO ATUAL

CORRESPONDENTES EM CAMPO
Depósitos de dunas
pleistocênicas
pertencentes à
unidade PósBarreiras

Frentes parabólicas
vegetadas e rastros
lineares vegetados

Dunas parabólicas
ativas, de grande
comprimento de
onda e baixa
amplitude,
dispostas em
frentes parabólicas
progradantes a NW

Tabela 2 – Radarfacies identificadas nos radargramas paralelos à direção de migração atual de
dunas na área.
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4.3 Sistemas eólicos identificados em campo e nos radargramas
A etapa de campo identificou três diferentes sistemas eólicos (sensu Barreto et al.
2004): i) sistema de dunas incluindo frentes parabólicas ativas; ii) sistema de dunas com
vestígios de vegetação, evidentemente parabólicas, e iii) depósitos de origem possivelmente
eólica e idade pleistocênica (Julio et al, submetido) pertencentes à unidade Pós-Barreiras. O
sistema de frentes parabólicas ativas são chamadas de domínio morfológico de dunas ativas
em Barreto et al. (2004) e o de parabólicas vegetadas são referidas como domínio morfológico
de dunas inativas de morfologia tênue.
O imageamento desta parte do campo de dunas em Pitangui evidenciou que a maior
parte da espessura depositada é de parabólicas vegetadas, separadas entre si por SL de 2ª
ordem e posicionadas estratigraficamente abaixo das frentes parabólicas ativas. O limite entre
o sistema de frentes parabólicas vegetadas e o de parabólicas ativas é observado nos
radargramas por uma SL de 1ª ordem bem marcada (Kocurek, 1988, 1991), ampla, com
formato suavemente ondulado e amplitude alta, tanto em seções paralelas quanto em
perpendiculares ao fluxo eólico (Figs. 6 e 7). O mesmo não se verifica na interface entre os
sistemas eólicos pleistocênicos e os eólicos vegetados, em que uma SL é parcialmente
inferida em função de seus refletores serem descontínuos, sinuosos, de baixa a média
amplitude (Fig. 6). Por cerca de 2 m abaixo desta SL, verifica-se um padrão de refletores
sinuosos, que pode indicar que esta seja uma superfície irregular ou rugosa (van Dam et al.,
2002; Bristow, 2009).
Cerca de 25 conjuntos de refletores longos, progradantes e de alta amplitude
delimitados por SL de 2ª ordem foram interpretados nos perfis GPR, representando dunas
individuais. As que ocorrem no topo dos radargramas longitudinais ao fluxo eólico
geralmente tem baixa amplitude e radarfácies compostas por refletores geralmente amplos e
de baixo ângulo (Fig. 7a). Abaixo deste padrão, ocorrem radarfácies com refletores típicos das
dunas vegetadas, limitados por refletores côncavos para baixo de curvatura suave. Trata-se de,
no mínimo, três gerações de dunas vegetadas (RF2) que circundam o campo de dunas. Seus
topos são marcados nos radargramas por refletores de alta amplitude (Fig. 6). Abaixo da SL
de 1ª ordem inferida entre a RF1 e a RF2, há três SL de 2ª ordem inferidas, em razão de seus
refletores serem muito descontínuos, ondulados e às vezes de muito baixa amplitude,
dificultando sua definição acurada. As radarfácies entre elas são muito semelhantes à RF1, o
que implicaria em quatro conjuntos de possíveis estratos cruzados.
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a

b

Figura 6 - Trecho dos radargramas onde ocorre a interface entre depósitos eólicos pleistocênicos/ dunas vegetadas e dunas vegetadas/
dunas ativas. Detalhe da interpretação de cada interface, respectivamente (a) e (b) com definição das SL.
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Figura 7 – Radargramas longitudinais (a) e perpendiculares ao fluxo eólico (b) com respectivas delimitações de SL e radarfácies (a1 e b1).
Algumas SL de 2ª e de 3ª ordens são inferidas (pontilhadas).
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5. DISCUSSÃO

Uma SL de 1ª ordem de alta amplitude foi interpretada como interface entre a RF2 e a
RF3; já a interface entre a RF1 e RF2 é sutil, não sendo observado o mesmo padrão de SL de alta
amplitude formada por conjuntos de refletores longos da interface anterior (Fig. 6). Os dados de
campo e os diferentes mergulhos de refletores das duas radarfácies envolvidas contribuíram para
inferir esta SL de 1ª ordem. O aumento deste ângulo aparente nos perfis perpendiculares ao fluxo
eólico atual indica maior proximidade com a seção do mergulho verdadeiro. Afloramentos
consolidados pontuais de depósitos possivelmente eólicos com mergulho a NE e de idade
pleistocênica (Julio et al, no prelo) são os responsáveis pela radarfácies com maior ângulo de
mergulho na direção perpendicular à da migração atual de dunas. Assim, pôde-se verificar que as
diferenças de mergulho entre os refletores das radarfácies ajudam a diferenciar os depósitos
imageados em questão.
Os conjuntos de refletores típicos de dunas eólicas delineados nos radargramas foram
delimitados com base no reconhecimento de SL de 2ª ordem. Cada conjunto representaria uma
duna individual. Este procedimento aparentemente fácil de individualização de dunas se torna
complicado devido à dificuldade de determinar onde uma duna acaba e outra começa e a
diferença no modo de interpretar que cada observador tem (Bernhardson & Alexanderson, 2017).
Portanto, a contagem de 25 desses conjuntos é até certo ponto arbitrária. Mesmo assim, este
modo de interpretação, utilizando SL, tem sido amplamente utilizado (Bristow et al., 2000; Neal
e Roberts, 2001; Bristow et al., 2010; Shuckla et al., 2013; Costas et al., 2016; Zuk et al., 2017).
Levando em conta o significado geológico das SL e dos refletores intercalados, que indicam
pausas na acumulação eólica e estratificações cruzadas eólicas, a interpretação de radargramas
em Pitangui parece concordar com estudos sobre o paleoclima no nordeste brasileiro, que
indicam a existência de episódios semiáridos alternados com períodos úmidos (Arz et al., 1998;
Behling et al., 2000; Jaeschke et al., 2007). A existência de várias gerações de dunas empilhadas,
limitadas por SL de 2ª ordem, reforça a consideração da ocorrência de eventos climáticos
intercalados, possibilitando o registro da acumulação e da estabilização destes depósitos.

6. CONCLUSÕES
O campo de dunas de Pitangui foi imageado com sucesso usando GPR com antena de
frequência central de 200 MHz, ficando claro, através dos padrões dos refletores, a existência de
sistemas eólicos morfologicamente diferentes. Nessa história evolutiva estão inclusas no mínimo
três gerações de frentes parabólicas atuais (ativas), posicionadas estratigraficamente acima de
pelo menos três gerações de dunas vegetadas e, abaixo dessas, aparentemente, quatro gerações de
depósitos possivelmente eólicos pleistocênicos pertencentes às rochas Pós-Barreiras.
O padrão de empilhamento imageado revela estruturas internas complexas com muitas SL
de 2ª ordem de baixo ângulo limitando acumulações de areia de até 17 m de altura e até 500 m de
extensão. Essas superfícies têm caráter erosivo, evidente pelo corte no topo na duna subjacente,
resultando em acumulação de sedimentos mais densos, inclusive minerais pesados, e SL bem
marcadas nos radargramas. Com base nessas SL de 2ª ordem, foram delimitados cerca de 25
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conjuntos formados por refletores plano-paralelos e progradantes, que representam foresets
eólicos.
Dentre os minerais pesados opacos mais frequentes em Pitangui, os que apresentam
valores mais contrastantes da constante dielétrica em relação ao quartzo, são a hematita, ilmenita,
magnetita e secundariamente a cromita. Este fato, atrelado à configuração dos foresets nos
radargramas, indicam que este contraste composicional é um dos principais causadores dos
padrões de refletores longos, plano-paralelos e de alta amplitude correspondentes aos foresets de
sistemas eólicos recentes.
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6. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

A pesquisa com GPR no campo de dunas de Pitangui evidencia uma história geológica
intrincada, que registra a deposição de sistemas fluviais e eólicos e reflete a ocorrência de eventos
pleistocênicos e holocênicos relacionados a variações do nível relativo do mar e flutuações
climáticas.
A utilização do GPR com antenas de 200 e 400 MHz de frequência central permitiu a
aquisição contínua de imagens de excelente resolução com profundidades de até quase 30 m,
resultando na caracterização das radarfácies da área. Com o auxílio de dados de um furo de
sondagem, os radargramas foram calibrados e comparados às fácies sedimentares, obtendo-se a
definição de ambientes deposicionais da unidade informal Pós-Barreiras e do contexto
estratigráfico e geológico dos depósitos eólicos sobrejacentes.
A análise da configuração das reflexões internas, radarfácies e os padrões de terminação
dos refletores, calibrados pelos dados litofaciológicos da sondagem, indicam que a unidade
correspondente às rochas Pós-Barreiras na região de Pitangui inclui, além de depósitos de origem
eólica, dunas costeiras e lençóis de areia, também depósitos fluviais continentais com migração
de barras arenosas laterais e frontais em canais amplos e rasos de um paleocanal que migrou a
NEE ao longo do tempo.
Os dados litofaciológicos provenientes da sondagem mostram o predomínio de sistemas
fluviais a SE da área pesquisada (mais próxima da costa), com intercalação com sistemas eólicos,
que predominam a NW nos perfis geofísicos. Tal intercalação entre sistemas eólicos e fluviais na
unidade informal Pós-Barreiras ocorre também em unidades correlatas em outras regiões do
Norte e Nordeste do Brasil, especialmente na região costeira do estado Paraíba (Rossetti et al.
2011), em que a unidade sucessão basal (PB1) é, em grande parte, de origem fluvial e marinha
rasa com intercalação de eólicos. As rochas Pós-Barreiras neste estudo contemplam fácies
fluviais exclusivamente continentais, indicando que a transgressão holocênica não foi
contemplada nesta área, além de boa contribuição de depósitos eólicos mais antigos bem
preservados.
Os dados cronológicos dos depósitos Pós-Barreiras em Pitangui se referem ao final do
Pleistoceno e são cronocorrelatos aos estratos mais antigos das unidades basais (ou PB1) do Pós97

Barreiras do estado da Paraíba (Rossetti et al. 2011, Gandini et al. 2014), da zona costeira de São
Luís, Maranhão (Rossetti et al. 2013) e dos estratos mais novos da mesma unidade PB1 do
nordeste do Pará, com idades similares às adquiridas na Praia do Amor (Ilha do Outeiro) (Tatumi
et al. 2008).
Os estratos datados registram deposição entre o Último Interglacial e o Último Máximo
Glacial, após a Transgressão Pleistocênica de cerca de 120.000 anos A.P. Depósitos eólicos
relativamente bem preservados reiteram a atividade eólica no final do Pleistoceno e se tornam os
depósitos mais antigos de origem eólica datados até então pertencentes à unidade Pós-Barreiras.
A deposição dos eólicos ocorreu após a Transgressão de cerca de 120.000 anos A.P., quando o
nível do mar subiu e erodiu grande parte dos depósitos Pós-Barreiras. Nesta época, ocorreram
altas taxas de aumento do nível do mar, que poderiam estar ligadas a eventos transgressivos e
consequente disponibilização de sedimentos na linha de costa para alimentação de tais campos de
dunas. As fases regressivas-transgressivas seguintes induziriam a estabilização destas dunas. Os
depósitos de origem fluvial estiveram ativos também no final do Pleistoceno, e sua deposição
ocorreu em um momento de queda do nível relativo do mar, em um contexto paleoambiental que
produziu paleocanais pouco competentes provavelmente refletindo eventos de nível de mar
relativo regressivo de baixa amplitude.
Apesar de não visualizado o contato entre a Formação Barreiras e os eólicos da unidade
Pós-Barreiras, ficou claro, pelas idades adquiridas nesta pesquisa, que os sistemas eólicos são
mais antigos ou ocorrem intercalados com os fluviais da referida unidade.
Estudos adicionais poderiam explicar as causas da direção de migração de antigos
depósitos eólicos pertencentes ao Pós-Barreiras, que diferem significativamente da direção de
migração de dunas atuais da costa oriental do estado.
As frentes parabólicas do campo de dunas de Pitangui também foram imageadas com
sucesso usando GPR com antenas de frequência central de 200 MHz, ficando clara a existência
de diversas gerações de dunas ativas e vegetadas, também parabólicas, além dos depósitos
evidentemente eólicos subjacentes pertencentes à unidade Pós-Barreiras. Nessa história
deposicional estão inclusas no mínimo três gerações de frentes parabólicas atuais (ativas), pelo
menos três de dunas vegetadas mais antigas e quatro gerações de depósitos eólicos pleistocênicos
pertencentes à unidade Pós-Barreiras, separadas por superfícies limitantes.
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O padrão de empilhamento imageado através dos perfis GPR revela estruturas internas
complexas com muitas SL de baixo ângulo (de 2ª ordem) limitando grandes acumulações de
areia. Com base nessas SL de 2ª ordem, foram delimitados cerca de 25 conjuntos formados por
refletores plano-paralelos e progradantes, que representam foresets eólicos, alcançando até 20 m
de altura e até 500 m de extensão.
Os minerais pesados opacos mais frequentes em Pitangui, hematita, ilmenita, magnetita e
secundariamente a cromita, que apresentam valores mais contrastantes de constante dielétrica em
relação ao quartzo, indicam que este contraste composicional é um dos causadores dos padrões de
refletores longos, plano-paralelos e de alta amplitude correspondentes aos foresets de sistemas
eólicos recentes.
Apesar de o reconhecimento de descontinuidades em depósitos eólicos facilitar a
distinção de unidades litoestratigráficas ou de gerações de dunas e permitir sua separação por um
hiato de tempo, estes sistemas são mais locais em seus processos, caracterizados por flutuações
na taxa de acumulação e episódios periódicos de acumulação e erosão, resultando em variações
espaciais no registro (Leighton et al. 2013). Assim, essas descontinuidades podem representar
mudanças rápidas e as unidades que as cercam estar intimamente relacionadas tanto em processos
deposicionais quanto em tempo de formação (Hughes 2010).
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