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Resumo 
na porção mais superior da Formação Cabeças, de idade 
fameniana terminal, é evidenciada pela presença de clastos 
estriados, facetados e polidos em pavimentos estriados e 

Nos municípios de Brejo do Piauí e Canto do Buriti (Esta-

aquele nas proximidades do povoado Calembre, por sua 

citado pavimento é estriado, em parte polido, com cristas 
e sulcos subparalelos que apresentam espaçamentos deci-

ocorrem clastos, com tamanhos variando de seixos a 
blocos, alinhados ou dispersos e encravados no arenito, 

possuem uma orientação média de N60oW neste pavimen-

encravados, é coincidente com o sentido da paleocorrente 

-

embasamento pré-neo-ordoviciano, pavimentos resultan-

Palavras-chave: pavimento estriado; Formação 
Cabeças; idade neofameniana; tilito; Bacia do 
Parnaíba

Striated Pavement of Calembre, Brejo do Piauí, 
State of Piauí – Record of 360 million years old continental 
glaciers in Northeastern Brazil

Abstract - In the Parnaíba Basin, evidence of latest 
Famennian glacial influence is manifested in the uppermost 
portion of the Cabeças Formation, notably in the form 
of striated, faceted and polished clasts in tillites, striated 
pavements, rhythmites with dropstones, exotic basement 
boulders and deformed sandstones and tillites. Striated 
pavements are well-represented in the municipalities of 
Brejo do Piauí and Canto do Buriti (State of Piauí), particularly 
in outcrops near the locality of Calembre. This remarkably 
extensive and well-preserved pavement is polished and 
striated, with subparallel ridges and grooves that have 
irregular decimetric spacings and centimetric depths and 
are sculptured into massive conglomeratic or cross-stratified 
sandstones. Clasts occurring on the pavement surfaces vary 
in size from large pebbles to small cobbles; these are aligned 
or irregularly dispersed and embedded into the sandstone, 
some showing features of glacial abrasion. Striae, ridges and 
grooves generally trend N60oW. Southeast to northwest 
displacement of the glaciers, evidenced by the shape of 
some abraded clasts, coincides with the main paleocurrent 
direction of the upper Cabeças Formation’s fluvial system. 
Toward the western margin of the Parnaíba Basin, Devonian 
tillites overlap striated pavements, progressively older 
stratigraphic units, and basement rocks, indicating that 
glacial erosion produced a significant unconformity in 
the Parnaíba Basin. Although the glacial event affected 
all Brazilian Paleozoic sedimentary basins and the pre-
Late Ordovician basement, pavements resulting from this 
glaciation have only been identified in the Parnaíba Basin, 
thus providing direct evidence of latest Famennian glaciation 
on the Western Gondwana supercontinent.

Key words: striated pavement; Cabeças Formation; late  
Farmennian; tillite, Parnaíba Basin
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INTRODUÇÃO

-

-

disso, auxiliam no desenvolvimento de estudos sobre 
-

valorizada atualmente, devido ao crescente interesse da 

-

durante seu movimento sobre um substrato rochoso me-

raspando o substrato e produzindo uma “farinha” de ro-

de rocha podem apresentar estrias, facetas, polimento 

icebergs
em meio aquoso, que se incorporam aos sedimentos do 
fundo lacustre ou marinho e são denominados de seixos 

(Caputo, 1984a-b; Caputo 1985; Caputo & Crowell, 1985; 
Caputo et al et al

pavimentos estriados do Neodevoniano foram identi-

-

sedimentos são encontrados apenas em subsuperfície 
(Caputo et al

et al et al et al

et al

pesquisadores americanos reconheceram que a parte 

uma faixa com cerca de 400 km de extensão, desde o 

(Cecil et al et al
ainda não terem sido encontrados pavimentos estriados 

-

Ocidental e alcançando, inclusive, uma porção adjacente 
-
-

-

-

et al et al
2000b; Caputo et al

-
pios de Canto do Buriti e Brejo do Piauí (onde se loca-
liza o maior pavimento exposto, no povoado Calembre, 
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utilizado na ampliação do roteiro turístico do Estado 

turísticos e culturais são realizadas principalmente no 

-

LOCALIZAÇÃO

em questão ocorre no Município de Brejo do Piauí, na 
-

o o

O acesso a esta feição pode ser feito através de duas 

uma estrada de terra que comunica as rodovias estaduais 

O primeiro acesso ao pavimento localiza-se 21 km 

até a Escola Elesbão Marques e a partir desse ponto virar 

se a esquerda e percorre-se 2,5 km de estrada de terra 

HISTÓRICO

Figura 1 - Vista parcial do pavimento estriado de Calembre, com seixos e blocos esparsos encravados no arenito da parte 

Figure 1 - Partial view of the striated pavement of Calembre, with sparse pebbles and cobbles embedded in sandstone of the 
uppermost part of the Cabeças Formation. Scale indicated by hammer in center of photo. Photo: L.C.M.O. Ponciano, 2008. 
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da Bacia do Parnaíba, os diamictitos foram interpretados 

estrada  (atualmente abandonada)  de Canto do Buriti para 

permaneceu incerta por muitos anos, e variou desde a 

(Malzahn, 1957; Barbosa et al

Barbosa et al
realizado no sudeste da Bacia do Parnaíba, situou o tilito de 

-
tica, caracterizando a Formação Cabeças como composta 

-

de arenito (5-10 m), que localmente podem estar ausentes, 

Na parte sudeste da Bacia do Parnaíba ocorrem 

1985; Caputo et al
-

et al
et al -

mesmos, correlacionando-os com as zonas de 
esporos Retispora lepidophyta–Indotriradites 
explanatus (LE) e Retispora lepidophyta–
Verrucosisporites nitidus (LN) da Europa 

-
praesulcata de 

-

et al

Gradstein et al

-

Os sedimentos eram considerados como resultantes de 

detritos relacionados a falhas por Lima (1978) e Lima & 
et al

-

(1974) contestaram a deposição desses sedimentos em 
-

tando que a fauna da Formação Cabeças era incompatível 

era demasiado raso para o desenvolvimento de correntes 

-

Pimenteira (como visto, por exemplo, na localidade 
Barreiro Branco, Estado do Piauí), sendo provavelmente 

Figura 2 - Mapa índice e localização do sítio Pavimento estriado de 

Figure 2 - Index map showing site location of the striated pavement of 
Calembre, Brejo do Piauí Municipality, State of Piauí. Figure: M.V. Caputo 
& L.C.M.O. Ponciano.
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separados do restante da Formação Cabeças (fameniana) 

que durante todo este período o clima manteve-se quente 

-

-

terminal dos tilitos (Loboziak et al

e apresentadas por Caputo (1984, 1985) e Caputo et al
(2005, 2008) sobre os tilitos presentes em superfície 

-

depositados em paleoambientes continentais e marinhos 

DESCRIÇÃO DO SÍTIO

tipo de feição na borda sudeste da Bacia do Parnaíba, 
2

No local encontra-se um pavimento horizontal, rela-
tivamente plano, polido e estriado, com cristas e sulcos 

-

situados na porção superior da Formação Cabeças, de 

-
tivada) e por um riacho, que em épocas de cheia extravasa 
por sobre o pavimento, ora lavando, ora cobrindo com 

Estão presentes na superfície do pavimento clastos de 
tamanhos diversos, variando de seixos a blocos, alinhados 

Figura 3 - 

Figure 3 - Cross-section of massive conglomeratic or cross-stratified sandstone beds at the top of the Cabeças Formation, 
with striae and grooves on the surface. These strata are probably of proglacial origin. Photo: L.C.M.O. Ponciano, 2008.
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Figura 4 - 

Figure 4 - Hardened striated surface showing ridges and grooves with embedded, aligned or dispersed clasts. 
Photo: L.C.M.O. Ponciano, 2008.

Figura 5 - 
no pavimento, indicando o sentido do transporte do 

o

Figure 5 - Glacially beveled pebble embedded in the 
pavement, indicating the direction of ice transport from right 
to left (N60oW). Photo: M.V. Caputo, 1998.

(Estado do Tocantins), onde dois níveis de diamictito estão 

uma orientação média de N60o -
-

encravados, é coincidente com o sentido da paleocorrente 
-

profundidade e o diamictito apresenta uma espessura 

consolidados e bastante alterados, com coloração cas-
tanha amarelada ou avermelhada, que capeiam também 

-
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na Bacia do Parnaíba (Loboziak et al

a porção arenosa da Formação Cabeças, abaixo dos 

ocorre em Colinas do Tocantins 

-

-

- Estado do Maranhão), passa pelo 

-
tos na estrada Belém-Brasília (Estado 
do Tocantins), onde também ocorrem 

-

-
tes camadas da Formação Pimenteira, 
sotopostas aos tilitos, mostra que elas 

(Loboziak et al
-

veis inferiores da Formação Pimenteira 
foram erodidos e incorporados ao tilito, 
enquanto que em outros locais, o mes-

Figura 6 - 

Figure 6 - Faceted pebble embedded in the pavement of the 
Cabeças Formation. The glacier planed the pebble surface. 
Photo: M.V. Caputo, 2010.

Figura 7 - 

Figure 7 - Toward the western margin of the Parnaíba Basin, Devonian tillites 
overlap striated pavements, increasingly older stratigraphic units, and basement 
rocks. Figure: M.V. Caputo.

Os tilitos e ritmitos da borda oeste também exibem 
uma proporção muito elevada (até 95%) de palinomor-
fos eifelianos a famenianos retrabalhados, oriundos de 

et al
et al et al

-

como a de que existiriam tilitos de diferentes idades, ou 

das areias da Formação Cabeças, sob os diamictitos, 

SINOPSE SOBRE A ORIGEM, EVOLUÇÃO 
GEOLÓGICA E IMPORTÂNCIA DO SÍTIO

quando o nível do mar apresentou uma das maiores 

-
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2 da atmosfera 
e do mar, o qual foi incorporado na forma de matéria 

em CO2 atmosférico causou um efeito anti-estufa que 
-

acentuadamente, e a parte ocidental do Continente 

-

(lepidophyta-literatus) por praticamente toda a extensão 

-

portadores da Palinozona LE (lepidophyta-explanatus) 
e parte da Palinozona LN (lepidophyta-nitidus -

com as zonas de conodontes neodevonianos da Europa 
et al et al

escalas de Gradstein et al
-

iniciando a acumulação dos folhelhos da Formação 

-

unidade também é observada, na borda leste, através da 
presença de pavimentos estriados e tilitos com clastos 

-
et al

-
sivamente na Bacia do Parnaíba, onde se localizam os 

No Município de Brejo do Piauí, os pavimentos 
estriados apresentam maior dimensão e melhor quali-

-

Calembre encontra-se um extenso pavimento polido, 
com estrias, cristas e sulcos subparalelos, esculpido em 
arenitos da porção superior da Formação Cabeças, de 

com o sentido da paleocorrente principal do sistema 
-

-
tos estriados neodevonianos e os tilitos presentes em 

-

MEDIDAS DE PROTEÇÃO

Vulnerabilidade do Sítio

-
pectivas de desenvolvimento urbano ou industrial 

-

-

o pavimento ainda se encontra em bom estado, pois o 

-

Sugestões dos Autores

Pretende-se iniciar um trabalho de conscientização 

do sítio, durante os trabalhos de campo e através de 
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Figura 8 -
P)

plotado sobre uma reconstituição continental devoniana 

Figure 8 - Western Gondwana area under glacial influence 
in Famennian time. Striated pavement (P) plotted on a 
Continental Devonian assembly prepared personally by C. 
R. Scotese.
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SIGEP 052 - PAVIMENTO ESTRIADO DE CALEMBRE, BREJO DO PIAUÍ, PI

PROPOSTA DA ÁREA DE PROTEÇÃO

Fonte: Google Earth 

VÉRTICE COORDENADAS GEOGRÁFICAS

1 8º15’04,84’’S 42º52’59,56’’W

2 8º15’03,41’’S 42º52’58,76’’W

3 8º15’04,28’’S 42º52’56,88’’W

4 8º15’06,41’’S 42º52’58,58’’W

749 m


