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ABSTRACT

The sediments of the coastal area between Recife and Jofio Pessoa,
studied with the usual methods on grain size and sand character,
and in thin sections, are the following:

1) Beberibe Formation - fluvial and estuarine sandstones, la
goonal sil ts;

2) Gramame Formation - at its base calcarenites, at its top bio
micrites, sometimes dolomitized;

3) Maria Farinha Formation - micrites, fossiliferous micrites,
biomicrites, and pelmicrites, with some dolomitic layers;

4) Barreiras Group - mixed sands, silts and clays, chiefly depo
sited by sand and mud flows;

5) Recent sediments of rivers, estuaries, beaches and mangrove
swamps.

INTRODUgAO

o carater litol6gico das formacoes que constituem a faixa
costeira entre Recife e J08.0 Pessoa, foi determinado pelos me
todos sedimentol6gicos apropriados, isto e : para os sedimen
tos clasticos e calciclasticos usamos os metodos de granulome
tria, morfoscopia e morfometria das areias e, quando foi neces
sario, estudo sob 0 binocular, alem da descricao feita no cam
po. Para os calcarios foram usadas laminas petrograficas,
determinando-se 0 tipo segundo a classificacao de Folk (1959 ,
1962) .

A litologia das diversas f'ormacoes e a seguinte:

(" ) Trab alho r enli zado com auxil io do Cons elho Nacional de P esq u isas .
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1) Grupo Paraiba:
a) Formacao Beberibe - arenitos conglomeraticos ate

finos, de coloracao amarelada ate esbranquicada, localmen
te ocorrendo depositos silticos e argilosos;

b) Formacao Gramame - na base: arenitos calciferos
passando gradualmente para calcarenitos e calcarios arenosos ;
em cima: calcarios argilosos e margas, na parte baixa comu
mente dolomitizados;

c) Formacao Maria Farinha - calcarios clasticos, de
granulacao media e fina, na base muito recristalizados, em
diversos niveis dolomitizados.

2) Grupe Barreiras:
a) Formacao Guararapes areias, siltes e argilas va-

riegadas, com seixos em leitos ou espalhados no sedimento,
estratificacao horizontal ou em lentes;

b) Formacao Riacho Morno - depositos arenosos
(maioria) ate argilosos, de coloracao amarelada e brancacom
infiltracao vertical de oxides ode ferro vermelhos;

c) Formacao Macaiba - areias, siltes e argilas, comu
mente de cores brancas ate cinzas, com camadas silicificadas
em alguns lugares, sem infiltracao de ferro;

d) Formacao (?) Potengi - areias ate argilas averme
lhadas e alaranjadas, complexo homogeneo.

3) Sedimentos recenies:
a) 'I'erracos fluviais - areias com seixos;
b) Aluvi6es: areias e argilas fluviais, passando perto da

costa em mangues;
c) sedimentos Iitoraneos ; areias de praia e arenitos (re

cifes) ;
d) Serie das areias brancas.

GRUPO PARAIBA

Formaciio Beoerioe. - Trata-se de arenitos de origem
fluvial ou estuarina. Tais arenitos podem ser facilments de
terminados pelo seu carater granulometrico, com ajuda da
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forma, arredondamento e carater superficial dos graos de
areia. Da granulometria resultam curvas cumulativas tipi
cas para dep6sitos fluviais (zona FIE na fig. lA). Sao, na
sua maioria, distribuicoss S no sentido de Doeglas
(1946), com pequenas quantidades de material ReT,
isto e : uma fracao dominante de material saltants (S), com
material rolante e grosseiro (R) e material em suspensao e
fino (T). Segundo a interpretacao, os sedimentos fluviais
apresentam este tipo de distribuicao na SUa composicao gra
nulometrica, as parametros estatisticos confirmam tal inter
pretacao, sendo as medianas (Mde) 0,50-2.60ep, os indices
de selecao (Qdep) 0.65-2.30 - medianamente ate muito mal sele
cionado, e a assimtria (Skqe ) - 0 .90 - + 0.90 mais fre
quentemente - 0.10 - + 0 .25, sendo urn pOUCO mais de ma
teria fina do que de materia grossa.

Quanto ao carater dos graos de areia, pode-se constatar
que na maioria das amostras os graos de quartzo sao suban
gulosos e sacar6ides, 0 que indica urn transporte sem muita
agitacao e uma fonte numa distancia relativamente pequena.
Tambem isto e tipico para depositos fluviais. A facies estuari
na mostra, neste sentido, os graos mais arredondados e bri
lhantes, devido a agao das mares num atal embocadura, que
mantem 0 material em constante movimento. Tais tipos de
arenitos foram agora encontrados em muito poucos lugares.

Surgiu tambem a ideia dos arenitos da Formacao Beberibe
serem mais depositos de movimentos de massa do que se cor
rentes d'agua, devido a, por exemplo: ausencia de estratifica
gao cruzada e a angulosidade dos graos. Porem, comparando
os dados obtidos, com aqueles provistos por Buul (1963) sa
bre as diferengas nas caracteristicas deposicionais de sedimen
tos fluviais, de corridas de lama e de areia, e intermediarios,
pode-se concluir que uma origem fluvial parece ser mais pro
vavel (tabela I).

Dentro dos arenitos ocorre, as vezes, uma lente de ar
gila, de coloracao branca, acima da qual sai uma fonte de
agua. Tambem na base da sequencia arenitica foi encontra
da uma camada relativamente espessa de argila branca, cau-
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linica, com algumas manchas vermelhas de oxido de ferro.
Esta argila esta sendo usada como argila refrataria. 0 seu
aspecto e tipicamente de urn deposito fino resultando do re
trabalhamento de urn solo bern lixiviado e intemperizado do
cristalino.

GR UPO
B BARRE IRAS

A
FORMA CAO
BEBER IBE

-I -6 - 7 - 0

1....:::::~~~~~~-=::::=====.I2:::::. -L --l 0

Fig . 1 - A: Di ag ram a d e zona d e cu rvas cu mu la tivas da For macao B eb er ib e;
ElF - a re nl tos, flu via is e estuarinos, L - sl ltes lagunares ;

B : Di ag ram a d c zona de curvas cumulativas do Gru po Barrei r as, segu ndo
Mabesoone (1966).

A facies lagunar caracteriza-se pelos seus depositos mais
finos, dominantemente silticos (zona L na fig. lA). Tais de
positos foram encontrados num so lugar, onde tambem ocor
r em os fosseis que permitem datar a Formacao Beberibe.

FormagiiJo Gramame, - Esta formacao mostra duas fases
principais: uma primeira de transgressao e uma segunda de
bacia ou pelo menos de uma estabilidade relativa com uma
certa profundidade, talvez de plataforma continental. Sendo
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a transicao entre as duas facies resultantes gradativa, tambem
litologicamente e mais conveniente considerar este comple
xo como um so.

A facies de transgressao mostra assim uma serie de de
positos litoraneos. A zona do fosfato pertence a este tipo de
facies, pelo seu carater litologico semelhante, com apenas uma
maior percentagem de materia fosfatica, Geralmente, toda
seqiiencia litoranea tem um certo conteudo de fosfato, porem
nem sempre numa quantidade exploravel. Os depositos, de
baixa para cima, sao: areia de praia calcifera - arenito cal
cifero fossilifero - calcarenito fossilifero com pouca areia 
calcarenito fossilifero quase puro ate lumachela. 0 carater
granulometrico destes sedimentos e menos facilmente deter
minavel por razoes tecnicas, Mas, estudando as amostras num
binocular, observa-se 0 carater tipicamente litoraneo das mes
mas; a frac;ao areia esta comumente com pouco dispersao ou
melhor dito, os graos possuem um tamanho quase igual, 0
mesmo vale para os fragmentos dos fosseis, que resuItaram
da intensa ac;ao erosiva neste ambiente, selecionando os frag
mentos e depositando-os como graos clasticos, 0 perfil mais
completo encontra-se no vale do rio Gramame, na Fazenda
Alexandrina (Paraiba) , apresentado na tabela II. Naquela
localidade acham-se tambem os fosseis da antiga "Formacao
Itamaraca". A mesma serie pode ser encontrada em outros
lugares, seja aflorando (Alhandra), seja em furos, porem nem
sempre completa. Especialmente a areia de praia foi encon
trada apenas na Fazenda Alexandrina.

Esta facies, sendo de transgressao, ocorre interdigitada
com os arenitos da Formacao Beberibe, como mostram di
versas perturacoes, especialmente no Estado de Pernambuco.
o criterio Iitologico da sua distincao e a presenca (Gramame)
ou ausencia (Beberibe) de materia calcaria. 'I'eoricamente
uma tal Interdigitacao pode continuar ate nas camadas da
Formacao Maria Farinha, sendo que a invasao marinha nun
ca cobriu totalmente a facies continental da Formacao Bebe
ribe, a qual continuou se depositando durante todo Cretaceo
Superior e talvez ate no Paleoceno.
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A facies calcaria da Formacao Gramame e caracterizada
pela sua relativa homogeneidad.e de sedimentos. Sempre se
trata de calcarion margosos, com finos filmes de argila, rela
tivamente finos e com muitos microf6sseis, os quais ate do
minam. A coloraeao e creme ou cinza, dependendo do grau de
intemperismo. Esta homogeneidade destaca-se tambem nas
laminas petrograf'icas dos depositos, No sentido de Folk
(1959, 1962) pode-se denominar estes calcarios de "biomicri
tos", sem excecao. Sao calcarios compostos de pelo menos
10% de restos f6sseis, - sendo no caso de Gramame quase
sempre microf6sseis completos -, espalhados numa massa
de calcita finamente cristalina (cristais nao maiores que 4
microns) . A parte basal da sequencia e caracterizada por
uma forte dolomitizacao ; encontram-se ate dolomitos quase
puros. 0 res.duo insoluvel atinge geralmente 15-25%, sendo
a maior parte argila e a outra parte quartzo de tamanho silte.
A argila compoe-se de caulinita (40-60%), montmorilonita
(20-40%) e ilita (15-35%). Em proporcao menor foram
determinados os seguintes minerais acess6rios: pirita e bari
ta; glauconita nao foi encontrada nos calcarios da Formacao
Gramame.

F,ormayao Maria Farinha. - A justif'icativa de separar
esta sequencia regressiva da invasao marinha na area entre
Recife e J oao Pessoa no fim do Mesozoico e no comeco do Ter
ciario, nao e somente a idade de Paleoceno com 0 respectivo
conteudo f6ssil, mas tambem 0 carater litol6gico desta uni
dade. Com uma certa experiencia distingue-se, ja no cam
po, os calcarios detriticos Maria Farinha dos calcarios mar
gosos Gramame.

Os calcarios Maria Farinha possuem carater detritico, sen
do que no perfil rna is completo a parte nao-calcaria aumenta
de baixo para cima, assim evidenciando uma fase regressiva
bem nitida. Porem, em nenhum lugar de ocorrencia desta for
macae, foi encontrado qualquer deposito litoraneo, como foi
o caso da transgressao na base da Formacao Gramame. A
sequencia consiste em uns quatro grandes tipos de sedimen
toscalcarios: em baixo calcarios litograficos ate sublitogra-
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ficos (0 chamado "calcaria vidro") e para cima primeiramente
calcarios detriticos finos e puros, calcarios detriticos bastante
dolomitizados e no topo calcarios detriticos argilosos e mes
mo argilas calcarias, Quase todas estas camadas sao fossili
feras, tanto macro, como microfosseis,

Pode-se tambem distinguir estes quatro tipos de calcarios
nas laminas petrograficas, adotando a classificacao de Folk
(1959, 1962): (1) os calcarios inferiores, - calcario vidro
- , sao micritos azoicos ou calcarios microcristalinos, ho
mogeneos, com uma aparente recristalizacao e sem fosseis ;
(2) os calcarios inferiores da parte media sao biomicritos
(com 10% de fosseis) e micritos fossiliferos (1-10% de
fosaeis) , sem dolomita, mas com muita pirita e tambem glau
conita preenchendo os microf'osseis ; (3) os calcarios supe
riores da parte media podem ser chamados de pelmicritos ou
calcarios com uma matriz microcristalina e como parte ala
gena "pellets" (bolotas) totalmente compostas de calcita fina
sendo algumas camadas dentro deste complexo fortemente
dolomitizados, assim chamados de dolomitos biogenicos ; (4)
os calcarios superiores sao biomicritos e micritos fossilife
ros, pouco argilosos, com fosseis piritizados e pouca dolomi
tao A parte insohivel de todos estes calcarios esta composta
de quartzo de tamanho areia media a fina, anguloso e, mui
tas vezes, com superficie fasca.

GRUPO BARREIRAS

Dentro deste grupo, estabelecido como tal par Bigarella
& Andrade (1964), distinguimos umas quatro unidades, das
quais tres podem ser chamadas de formacao : Guararapes,
Riacho Morno e Macaiba. No caso da chamada Formacao
Potengi (S i 1va, trabalho inedito) , ainda nao determi
nada sua descricao da localidade titpica e, par isso, nao esta
definida, si se trata de uma formacao ou de um simples
coluvio, : " , i!

Como ja disse Mabesoone (1966) , e extremamente dif'i
cil a distincao entre estas unidades pelo carater granulome
trico dos depositos. Tada esta sequencia foi depositada pel os
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meios de transporte do clima semi-arido, - corridas de la
ma e de areia, (Bigarella & Andrade 1964) que os sedi
mentos devem, necessariamente, possuir 0 mesmo carater,
Na figura 1B sao apresentadas as zonas das diversas com
posicoes granulometricas, em quatro grupos (segundo Ma
besoone 1966). Sedimentos pertencendo a cada grupo po
dem ser encontrados em cada formacao, Na tabela I sao
tambem mencionados os valores Qdtf> dos depositos do Gru
po Barreiras, em comparacao com os dados sobre corridas
de lama e depositos intermediaries provistos par Bull (1963).
Das zonas C e D nao podiam ser calculados os indices de se
lecao por serem os sedimentos demasiado argilosos; mas
tudo indica que tambem eles pertencem ao grupo de depo
sitos de corridas de lama, como e 0 caso do grupo B. Ape
nas a zona A e mais parecida com os depositos fluviais ou
talvez intermediarias, mas 'isto e bem compreensivel por
ser muito improvavel a total ausencia de correntes de agua
durante a deposicao desta serie,

Assim, deve-se voltar para a descricao de campo para
fazer uma distincao entre as diversas formacoes do Grupo
Barreiras, considerando 0 acamamento, a cor e a presenca de
discordancias regionais.

Eormactio Guararapes. - Esta formacao possui sua lo
calidade tipica nos Montes Guararapes, perto do aeroporto
da cidade do Recife, descrita por Bigarella & Andrade (1964).
No campo, a Formacao Guararapes e facilmente reconhecida
pelas seguintes caracteristicas: deposicao em camadas hori
zontais e lentes; sedimentos na sua maioria argilosos e sil
ticos com varias cores, entre as quais predominam vermelha,
roxa e amarela; os seixos quando presentes espalhados den
tro do material mais fino; uma extrema variabilidade entre
os diversos afloramentos, causando a impossibilidade de cor
relacao a base de camadas-guias,

Eo rmaciio Rusche Morno. - Acima dos depositos varie
gados da Formacao Guararapes, separada dest apor uma des
conformidade, muitas vezes caracterizada por uma camada
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de seixos (paleopavimento), acha-se a Formacao Riacho Mor
no, tambem descrita por Bigarella & Andrade (1964). Esta
unidado apresenta-se, no campo, bem caracteristica como um
complexo de sedimentos esbranquicados a cinzas claros com
uma infiltra~ao vertical de oxides de ferro vermelhos. Nas
praias, estes oxides de ferro constituem, as vezes, verdadei
ras camadas d earenitos ferruginosos (Mabesoone 1965). De
vido a sua ampla extensao e seu aspecto homogeneo em gran
des areas, - foi encontrada em t6da zona costeira desde
Sergipe ate Para, esta formacao e facilmenta reconhecivel.

Formaciio Macaiba. - Embora ainda nfio sendo descri
to 0 perfil padrao desta formacao, ja se pode considerar suas
caracteristicas principais. Primeiramente reconhecida no
Estado do Rio Grande do Norte (Silva, trabalho inedito ) ,
foi encontrada sua ocorrencia ate na praia de Pitimbu (Pa
raiba) entre Joao Pessoa e a foz do rio Goiana. Mais para
o sul, ate agora nao foram achados seus sedimentos. Trata
-se de uma serie de sedimentos brancos, sem a titpica infil
tracao dos oxides de ferro , as vezes com algumas camadas
silicificadas, repousando sobra os depositos da Formacao Ria
cho Morno e separada dela por uma desconformidade. As
poucas amostras, ja analizadas, revelaram que se trata tam
bern de uma serie depositada sob condicoes de clima semia
rido, caindo suas curvas cumulativas da granulometria den
tro das zonas distinguidas na figura lB.

"Eormaciio Poienqi", - Tambem esta unidade reconhe
cida pela primeira vez perto de Natal (Rio Grande do Norte) .
Os depositos atribuidos a esta formacao sao arenosos ate
argilosos, muito homogeneos, com cores vermelhas ate ala
ranjadas. Tais depositos ocorrem tambem na area entre
Recife e Joao Pessoa, acima dos sedimentos da Formacao
Riacho Morno. Ainda nao e certa si se trata de uma forma
~ao separada ou simplesmente de uma unidade coluvial; sua
espessura, entretanto, e clemasiado grande para se consti
tuir uma zona de Intemperismo da Formacao Riacho MOrno.
A ocorrencia acima de terraces fluviais faz concluir numa
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idade muito recente para estes depositos. Porem, 0 carater
granulometrico das amostras analizadas nao indica um de
posito fluvial, mas possivelmente tambem de transporte em
massa; a sugestao desta unidade ser constituida de dunas des
feitas deve ser excluida pelo carater sedimentologico das
amostras.

No caso desta "formacao" ser encontrada acima de ter
races fluviais, devera ser considerada como sedimento recen
te, excluida por tanto do Grupo Barreiras.

SEDIMENTOS RECENTES

Os sedimentos recentes sao varios, encontrados como
terraces dos rios nos vales atuais, como aluvi6es argilosos
no fundo destes vales passando em mangues perto do lito
ral na zona das mares, como areias de praia na costa, e co
mo "recifes" ou arenitos de praia (beach rock) nas praias
e nas zonas metalitorais recentes. Ja sua ocorrencia da con
clus6es decisivas sabre a sua origem, servindo os seus depo
sitos como exemplos para uma comparacao com depositos
mais antigos. Foram publicados alguns trabalhos sabre estes
sedimentos, por exemplo de Ottmann & outros (1959) sa
bre as praias, de Ottmann & Ottmann (1959, 1960) sabre os
aluvioes do rio Capibaribe e sabre os mangues, respectiva
mente, e de Mabesoone (1964a) sabre os recifes de arenito.

Mais problematicas sao as areias brancas encontradas
comumente no topo dos tabuleiros e chapadas e acima das
praias elevadas. Sao muito recentes, especialmente devido
a sua ocorrencia acima destas praias antigas. Mabesoone
(1964 b) fez um estudo comparativo sabre uma area rela
tivamente grande, concluindo que se trata de produtos de
lixiviacao de depositos arenosos, sedimentos ou solos are
nosos do cristalino, transportados sabre uma pequena dis
tancia em riachos e, as vezes, retrabalhados perto da costa
em estuaries ou praia.
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CONCLUSoES PALEOGEOGRAFICAS

Da descricao litol6gica e do carater sedimentol6gico dos
dep6sitos podemos agora tirar algumas conclusoes sobre os
eventos que causaram esta deposicao e sobre os resultados.
As idades mencionadas sao conclusoes dos estudos paleonto
Iogicos (Beurlen, 1967) e micropaleontologicos (Tinoco, 1967).

Durante provavelmente 0 Santoniano, urn rompimento
do equilibrio causado par movimentos tectonicos, resultou
num levantamento do antigo continente, composto principal
mente por rochas cristalinas intemperizadas. Este material
intemperizado foi erodido e transportado, porem sobre uma
distancia nao tao grande. Depositou-so a camada argilosa
da base da Formacao Beberibe, perto do limite com 0 cris
talino. Entretanto, rios chegando do interior transporta
ram material mais grosseiro, areia e seixos, para 0 litoral,
formando uma grande planicie aluvial. Onde se achava a
costa naquele tempo, nao pode ser reconstituido por nao se
encontrarem depositos marinhos ou litoraneos santonianos.
Estes processos perduraram durante 0 Campaniano e ate
o Maestrichtiano, respectivamente. Que 0 mar estava nas
proximidades, mostra a facies lagunas com seus f6sseis de
agua salobra. Talvez, as camadas rna is inferiores da facies
Iitoranea da Formacao Gramame, encontradas nas perfura
goes, interdigitando-se com os depositos fluviais, ja tinham
sido depositadas nestas epocas.

No comeco do Maestrichtiano, porem, 0 mar comecou a
invadir a area mais intensamente. Penetrou ate a metade da
faixa onde se encontram atualmente expostos os sedimen
tos, como mostra, por exemplo, 0 afloramento da Fazenda
Alexandrina, a uns 25 km da costa. Existiam naquela epoca
algumas depressoes no lugar, onde estao agora os grandes
rios, encontrando-se as camadas de transgressao penetrando
no continente numa maior distancia que em outros lugares
(por exemplo: nos vales dos atuais rios Paraiba e Goiana).
A transgressao realizou-se bastante rapidamente, deixando
apenas uma serie pouco espessa de camadas calciclasticas. A
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area inundada transformou-se numa extensao da entao, pla
taforma continental, com profundidade moderadas, como tam
bern foi confirmado pelos estudos dos microfosseis (Tinoco,
1967). A materia mais grosseira nao atingiu esta regiao,
depositando-se dentro do material calcario apenas argila. Po
rem, na outra metade 0 ambiente continental persistiu e a de
posicao dos sedimentos fluviais da Formacao Beberibe conti
nuou. As vezes, ocorreu uma certa invasao deste material na
plataforma Gramame, provada pela ocorrencia de arenitos
dentro dos calcarios em alguns lugares. 0 clima nestas epocas
nao pode ser definido, a menos que 0 mesmo tinha sido quen
te, concluido pela presenca de depositos calcarios e os fosseis,
A admissao de urn clima seco ou umido, nao pode ser fixada
ja que os sedimentos nao fornecem bastante informacao, A
camada de fosfato nesta sequencia maestrichtiana indica ape
nas um ambiente perto do litoral favoravel para sua forma
Qao.

Coincidindo com a transicao para 0 Terciario, comeeou
a regressao do mar. Este processo foi mais lento, assim dei
xando uma espessa seris de depositos calciclasticos de agua
rasa e bastante agitada. Na base da Formacao Maria Fari
nha, aquels ambiente era ainda bastnte profundo, resultando
num calcilutito, agora encontrado como 0 micrito azoico do cal
carlo vidro. Porem, 0 mar recusou lentamente, tornando-se
os depositos cada vez mais clasticos, Isto pode ser continuado
ate mesmo no Eoceno Inferior. A f'racfio insoluvel forneceu
indicios de que 0 clima, alem de ser quente, tambem foi seco,
mostrado pelo quartzo do tamanho silte e sendo os graos maio
res foscos. Finalmente, a area tornou-se novamente continen
tal, comecando uma epoca de erosao,

No resto do Terciario e continuando no comeco do Qua
ternario, a sedimentacao foi determinada pelas mudancas eli
maticas num ambiente continental. Isto e, que houve periodos
alternantes de climas mais umidos com um intenso intem
perismo quimico formando solos espessos, e de climas semi
-aridos que causaram 0 transporte e a deposicao dests ma
terial como sedimento. Bigarella & Ab'Saber (1964), Bi-
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garella & Andrade (1964) e Andrade & Lins (1965) explica
ram ampIamente estes processos morfoclimaticos, os quais de
terminaram a sedimentacao e a denudacao na maior parte do
Brasil. Formaram-se durante os periodos semi-aridos exten
sos pedipIanos, chamados de Pd3 , Pd2 e Pd., e no Quaternario
pedimentos menos extensos, chamados de P 2 e Pl. Apenas do
primeiro pedipIano (Pd3 ) nao ha (mais?) residuos sedimen
tares na area entre Joao Pessoa e Recife. Sendo a idade deste
pedipIano suposta Terciario Inferior, pode-se pensar que du
rante este periodo na area em apreco ainda houve um ambien
te marinho, representado pela Formacao Maria Farinha. Do
pediplano Pd2 resultou entao a Formacao Guararapes e do pe
diplano Pd, a Formacao Riacho Morno, (Bigarella & Andra
de 1964). As respectivas idades sao Terciario Medio (Mioce
no?) e Plio-PIeistoceno (Vilafranchiano?), expIicadas por Ma
besoone (1966). Durante as epocas glaciais do Pleistoceno,
o clima nesta area foi tambem semiarido, resultando nos pe
dimentos P 2 e Pl. Seus depositos correIativos poderiam ser,
neste caso, as Formacoes Macaiba e Potengi, fato que ainda
deve ser confirmado.

Mais recentemente varias oscilacoes do nivel do mar cau
saram a deposicao dos sedimentos recentes, resultando em
terraces fluviais, praias elevadas, linhas de recifes, etc. Urn
estudo detaIhado destes processos ainda deve ser feito. 0
unico fato confirmado ate agora, e 0 mar avancado, mostrado
peIo recuo da costa, - causando a intervencao do homem
na defesa da mesma -, pela existencia de estuaries e peIa
formacao de novos recifes de arenito nas praias mais atacadas.
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TABELA I

Caracteristicas deposicionais de sedimentos fluviais, decor
ridas de lama e de depositos intermediaries (segundo Bull
1963), comparadas com os arenitos da Formacao Beberibe e

os sedimentos do Grupo Barreiras.

indice de seler;iio (Qdcf»

Corridas de lama .
Depositos Intermediaries ..
Dep. de rios anastomosado
Depositos de leitos de rios .
Depositos fluviais mixtos
Arenitos Formacao Beberibe

Depositos Grupo Barreiras:
A - ..

B - ..

C - ..

D-

TABELA II

gama

2.30-4.70
1.40-2.30
0.15-1.40
0.42-2 .30
0.15-2.30
0.65-2.30

0.60-2.00
2.80-5 .00
nao determinavel
nao determinavel

3 .10
2 .00
0 .60
1.10
0.79
1.00

1.18
3 .29

Perfil completo da base da Formacao Gramame, na Fazenda
Alexandrina (mun. Joao Pessoa, Paraiba).

acima de 51 m - areias brancas e depositos da Forma
~ao Riacho Morno, separados por uma
disconformidade de:

51

44

44

39

calcario pouco argiloso, cinza a rosea,
sem fosseis, dolomitizado;

- calcarenito medic-fino, branco a cre
me, pouco fossilifero, aumentando a
quantidade para baixo;
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39 35

35 31

31 - 25

25 - 21

21 - 20

abaixo de 20 m

- calearenito ate calcirudito, branco a
creme, multo fossilifero, sem quartzo;

- calcarenito medic-fino, branco a cre
me, muitos fragmentos de fosseis,
19% quartzo;

- calcarenito medic-fino, creme escuro,
bastante restos de fosseis, 30%
quartzo;

- calcarenito medio-f'ino, branco a cre
me, poucos fragmentos de fosseis,
35% quartzo;

- areia branca, media-fina, alguns res
tos de fosseis, 70% de quartzo;

- arenito continental da Formacao Be
beribe.


