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RESUMO 

 

Esta pesquisa trata de um mapeamento geológico realizado em escala de 1:25.000, em uma 

área de 40 km2, a noroeste da cidade de Picos, no Estado do Piauí, porção leste da Bacia do 

Parnaíba. Tem como objetivos a confecção de um mapa geológico, detalhamento macro e 

microscópico com identificação das litologias e litoestratigrafia da região. As unidades 

litoestratigráficas identificadas, da base para o topo, foram: Fm. Cabeças e Fm. Sardinha, 

além de um importante magmatismo kimberlítico na área. A Fm. Cabeças, que constitui uma 

subdivisão do Grupo Canindé, é composta basicamente por arenitos distribuídos em quase 

90% da área mapeada, apresentando-se na forma de maciços na coloração vermelho-claro que 

ocorrem em paredões, lajedos e blocos. A Fm. Sardinha representa um dos episódios de 

vulcanismo basáltico que ocorreu na bacia e é composta por diques de diabásios toleiiticos de 

direção NW-SE que cortam o arenito, perfazendo 2% da área total do mapeamento, aflorando 

como blocos arredondados de coloração escura, cinzenta a esverdeada, com capa de alteração 

e revelando também estrutura maciça com granulação média a fina. O magmatismo 

kimberlítico é posterior ao magmatismo basáltico e são rochas que se apresentam 

extremamente alteradas, exibindo grande variação mineralógica e importância por 

constituírem a rocha matriz do diamante. Levando em conta o alto grau de susceptibilidade ao 

intemperismo, os kimberlitos apresentam baixa preservação da mineralogia, são maciços, 

coesos e possuem coloração acinzentada com tons esverdeados. A textura da rocha é 

inequigranular, composta por fenocristais de olivina e clinopiroxênio envoltos por uma matriz 

ígnea afanítica de coloração clara. Na Bacia do Parnaíba, os Kimberlitos foram identificados 

tanto na porção sul quanto na porção leste. Os corpos localizados na porção sul da bacia, 

foram classificados na Província Kimberlítica de Gilbués, enquanto que os situados na porção 

leste agruparam-se como Província Kimberlítica de Picos. Para um melhor caracterização e 

identificação dos kimberlitos, foi necessário o uso do MEV-EDS no auxílio da petrografia, em 

virtude da alteração das rochas. As análises mineraloquímicas por MEV-EDS foram essenciais 

por ser um método eficaz na certificação do mineral e definição dos principais elementos 

presentes na matriz ígnea, através das imagens geradas, revelando diversos tons e formas em 

função da composição, e análise química pontual semi-quantitativa. Por fim, pode-se concluir 

a presença de arenitos, diabásios e kimberlitos na área, os quais possuem idade Devoniana, 

Eocretacea e Neocretacea, respectivamente. 

 

Palavras-chave: Fomação Cabeças. Bacia do Parnaíba. Kimberlitos. 



 

ABSTRACT 

 

This research deals with a geological mapping conducted at a scale of 1: 25,000, in an area of 

40km2, northwest of the city of Picos, in the State of Piauí, eastern portion of the Parnaíba 

Basin. Its objectives are the preparation of a geological map, macro and microscopic detailing 

with identification of the lithologies and lithostratigraphy of the region. The identified 

lithostratigraphic units, from bottom to top, were: Fm. Cabeças and Fm. Sardinha, as well as 

an important kimberlitic magmatism in the area. The Cabeças Formation, which is a 

subdivision of the Canindé Group, is composed basically of sandstones distributed in almost 

90% of the mapped area, presenting in the form of masses in the light red coloration that 

occur in walls, slabs and blocks. The Sardinha Formation represents one of the episodes of 

basaltic volcanism that occurred in the basin and is composed of NW-SE tolematic diabatic 

dikes that cut the sandstone, making up 2% of the total area of the mapping, emerging as 

rounded blocks of dark gray to greenish color, with change cover and also revealing a massive 

structure with medium to fine granulation. The kimberlitic magmatism is posterior to the 

basaltic magmatism and are rocks that are extremely altered, exhibiting great mineralogical 

variation and importance because they constitute the matrix rock of the diamond. Considering 

the high degree of susceptibility to weathering, kimberlites present low preservation of 

mineralogy, are solid, cohesive and have a greyish coloration with greenish tones. The rock 

texture is unequigranular, composed of olivine and clinopyroxene phenocrysts enveloped by a 

faintly colored fiery matrix. In the Parnaíba Basin, Kimberlites were identified in both the 

southern and eastern portions. The bodies located in the southern portion of the basin were 

classified in the Kimberly Province of Gilbués, while those located in the eastern portion were 

grouped as the Kimberly Province of Picos. For a better characterization and identification of 

the kimberlites, it was necessary to use the MEV-EDS in the aid of the petrography, due to the 

alteration of the rocks. The mineralochemical analyzes by MEV-EDS were essential because 

it is an effective method for the mineral certification and definition of the main elements 

present in the igneous matrix, through the generated images, revealing several tones and 

shapes as a function of the composition, and semi-quantitative point chemical analysis. 

Finally, we can conclude the presence of sandstones, diabase and kimberlites in the area, 

which are Devonian age, Eocretacea and Neocretacea, respectively. 

 

Keywords: Cabeças Formation. Parnaíba Basin. kimberlites. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mapeamento tem por finalidade cumprir as normas da Universidade Federal do 

Ceará, relativas à conclusão da disciplina de Relatório de Graduação (Trabalho de Conclusão 

de Curso) da Graduação em Geologia. O presente relatório dispõe de um levantamento 

geológico realizado em uma área localizada a noroeste da cidade de Picos, situada na porção 

leste do Estado do Piauí, na qual foram caracterizados litotipos aflorantes na região. 

Os resultados dos estudos regionais e locais envolvendo arenitos da Formação 

Cabeças, kimberlitos intrudidos na referida formação e Diabásio da Formação Sardinha, no 

âmbito da Bacia do Parnaíba, adicionaram conhecimentos as pesquisas já existentes, com 

conseqüente evidência das relações entre as unidades, possibilitando assim uma proposta 

evolutiva da geologia da região.  

A ocorrência de kimberlitos na área é uma motivação a mais para o trabalho, visto 

que essas rochas sempre foram de grande importância para os estudos geológicos. São rochas 

raras ultramáficas de origem mantélica – abaixo de 200km de profundidade – de elevada 

importância, visto que podem ser portadoras de diamantes, mineral cristalizado em regiões 

específicas do manto e que possui alto valor econômico. 

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo principal do trabalho é realizar um mapeamento geológico na formação 

Cabeças da Bacia do Parnaíba, em uma escala de 1:25.000 de uma área de aproximadamente 

40km2, localizada na porção centro-leste do Estado do Piauí, dando ênfase também à 

caracterização da ocorrência kimberlítica identificada na região. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 a) reconhecer os distintos litotipos presentes na área de estudo, suas 

características mineralógicas e petrográficas; 

b) caracterizar as unidades litoestratigráficas e suas relações de contato;  

c) individualizar os corpos kimberlíticos reconhecidos na área mapeada; 

 

1.2 Localização e vias de acesso 

 

A área de pesquisa localiza-se no município de Dom Expedito Lopes, o qual faz 

parte da microrregião de Picos no Piauí, na parte centro-leste da Bacia do Parnaíba, distando 
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577 km da cidade de Fortaleza e 290 km de Teresina. 

O acesso à região, partindo de Fortaleza, se dá através da BR-020 até a cidade de 

Picos. A partir de Picos, toma-se a BR-230 até Dom Expedito Lopes. (Figura 1) 

 

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo. 
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O mapeamento da área será realizado com base nas folhas da SUDENE de 

INHUMA SB-24-Y-A–IV e SANTA CRUZ DO PIAUÍ SB-24-Y-C-I. A tabela 1 apresenta os 

vértices da área, representada cartograficamente pelo datum SIRGAS 2000 e Projeção UTM, 

zona 24 S. 

 

Tabela 1 – Coordenadas em UTM da área de pesquisa. 

Vértices Coordenadas (UTM) 
1 195.800E; 9.232.642N 
2 201.224E; 9.232.642N 
3 201.224E; 9.225.087N 
4 195.800E; 9.225.087N 

 

1.3 Metodologia 

 

O método aplicado neste trabalho obedeceu a três etapas, as quais se 

desenvolveram segundo a sequência: 

 

1.3.1 Etapa Pré-Campo 

 

Esta fase de trabalho compreendeu pesquisas bibliográficas sobre a área estudada 

e o tema abordado. Foi utilizada a consulta de teses de doutorado, dissertações de mestrado e 

monografias de graduação desenvolvidas na região da Bacia do Parnaíba. Como base 

cartográfica, utilizaram-se cartas topográficas da SUDENE (Folha INHUMA SB-24-Y-A–IV 

e Folha SANTA CRUZ DO PIAUÍ SB-24-Y-C-I) cedidas pela CPRM, e mapa geológico do 

Estado do Piauí com escala de 1:1.000.000. Para a produção do mapa pré-campo na escala de 

1:25.000, foram utilizadas imagens do Google Earth Pró que serviu de auxílio para 

reconhecimento da área de mapeamento, de forma genérica, para visualização do relevo e Arc 

Gis 10.3, empregado na confecção dos vetores que correspondem tanto aos acessos, como 

também rede hidrográfica. 

 

1.3.2 Etapa de Campo 

 

Na etapa de campo foram identificados e descritos afloramentos através de perfis 

contínuos, perpendiculares aos possíveis contatos geológicos, com reconhecimento de 

estruturas primárias diversas, presentes na trama entre as litologias existentes na região. Cabe 
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ressaltar o reconhecimento e enfoque nos kimberlitos e sua mineralogia. Ao todo foram 

marcados 55 pontos na área de estudo, com 4 desses pontos sendo afloramentos de rochas 

kimberliticas. 

 

1.3.3 Etapa Pós-Campo 

 

1.3.3.1 Preparação de Amostras 

 

A partir da preparação das amostras coletadas em campo, foram confeccionadas 7 

seções delgadas, 5 referentes às amostras de kimberlito e 2 referentes cada uma ao arenito e 

diabásio. As seções delgadas foram confeccionadas pelo Laboratório de Laminação da 

Universidade Estadual de São Paulo – Campus Rio Claro (UNESP – Rio Claro) e também 

pelo Laboratório de Laminação da Universidade Federal do Ceará (UFC). Os estudos 

petrográficos foram realizados em detalhe em 7 seções delgadas, com o auxílio dos 

microscópios petrográficos do Laboratório de Microscopia do Departamento de Geologia da 

Universidade Federal do Ceará (DEGEO-UFC). 

 

1.3.3.2 Análises laboratoriais 

 

O material foi utilizado para análise no Laboratório de Microscopia Eletrônica de 

Varredura (LMEV) do Departamento de Geologia da UFC, com vistas à determinação 

aproximada da composição química, visto que o microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

juntamente com o Energy Dispersive X-ray Detector (EDS) o MEV é um aparelho que pode 

fornecer rapidamente informações sobre a morfologia e identificação de elementos químicos 

de uma amostra sólida (Dedavid, 2007).  

As descrições macroscópicas, estruturais e microscópicas foram inseridas no 

Software ArcGis 10.3, para a elaboração de uma carta geológica em escala de 1:25.000, que 

reuniu os resultados de todas as análises feitas. Com todos os dados integrados e 

interpretados, foi confeccionado o relatório final de pesquisa, reunindo todas as etapas durante 

o estudo. 
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1.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é um equipamento capaz de 

produzir imagens de alta ampliação e resolução de até 300.000 vezes. Seu princípio de 

funcionamento consiste na emissão de feixes de elétrons sobre a amostra com o propósito de 

realizar uma varredura sobre a superfície do material estudado e o sinal emitido é enviado 

para o detector ligado a um vídeo. 

A incidência do feixe de elétrons no mineral promove a emissão de elétrons 

secundários e retroespalhados, bem como de raios-X característicos e de catodoluminescência 

(REED, 1996). A imagem eletrônica de varredura representa em tons de cinza o mapeamento 

e a contagem de elétrons secundários (SE – secondary electrons) e retroespalhados (BSE – 

backscattering) emitidos pelo material analisado. 

As imagens de SE fornecem detalhes da superfície ionizada do mineral em tons de 

cinza. Os tons mais claros podem representar as faces do mineral orientadas para o detector, 

bem como defeitos da metalização e bordas do mineral. A resolução obtida em imagens de SE 

corresponde ao diâmetro do feixe de elétrons incidente, e pode variar de acordo com as 

especificações do equipamento utilizado na análise.  

As imagens BSE, geradas pela emissão de elétrons retroespalhados, são 

representadas em tons de cinza, onde os tons claros correspondem as porções constituídas por 

elementos com número atômico médio relativamente maior do que aquelas com tons mais 

escuros. Contudo, a resolução da imagem por BSE é menor que a de SE, pois as regiões de 

backscattering abrangem uma área maior que aquelas de liberação dos elétrons secundários na 

superfície analisada. O MEV (figura 2) pode ser acoplado com um sistema de EDS (Energy 

Dispersive System), possibilitando a determinação da composição qualitativa e 

semiquantitativa das amostras. O limite de detecção e da ordem de 1%, mas pode variar de 

acordo com as especificações utilizadas durante a análise, como o tempo de contagem, por 

exemplo. 

O sistema a ser empregado neste estudo é o de Espectroscopia por Dispersão de 

Energia (Energy Dispersive System - EDS. Com a imagem em backscattering os contrastes 

morfológicos e composicionais gerados referem-se ao número atômico principal de cada 

elemento. O EDS não detecta elementos químicos com número atômico inferior a quatro. Para 

a realização das análises, a lâmina ou seção polida deve ser metalizada com ouro (Au) ou 

carbono (C), dependendo do material analisado, com a finalidade de melhorar a sua 

condutividade, e depois condicionado em uma pré-câmara com vácuo. O microscópio 
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eletrônico de varredura foi utilizado com o objetivo de fotografar as feições da morfologia 

estrutural dos kimberlitos. 

 

Figura 1 – Esquema de funcionamento do MEV. 
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2 SÍNTESE DA GEOLOGIA REGIONAL 

 

A Bacia do Parnaíba, também conhecida como Bacia do Maranhão, Bacia do 

Meio-Norte ou do Piauí-Maranhão, insere-se na Província Estrutural Parnaíba (Hasui et al., 

1984), situando-se no nordeste ocidental do território brasileiro. Ocupa uma área de cerca de 

600.000 km², abrangendo parte dos estados do Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, Ceará e 

Bahia. A Bacia do Parnaíba desenvolveu-se sobre um embasamento continental durante o 

estágio de estabilização da Plataforma Sul-Americana (Almeida & Carneiro, 2004). Embora 

coberta por sedimentos epicontinentais e derrames basálticos mesozóicos, em grande extensão 

na sua parte norte e noroeste é constituída, essencialmente, por formações paleozóicas 

(Correia, 1990). Esta bacia foi classificada por Asmus & Porto (1972) como cratônica tipo I, 

por Brito Neves (1985) como intracratônica, e por Figueiredo & Gabaglia (1986) como 

fratura interior passando a sinéclise interior continental (Santos, 2005). 

Os limites da Bacia do Parnaíba são: a noroeste, Bacia de Marajó e Médio 

Amazonas; a norte, o Cráton São Luiz e Barreirinhas; a leste, Faixa de Dobramentos 

Nordeste; a sul e sudeste, Bacia Sanfranciscana e Cráton São Francisco e a oeste, Faixa 

Paraguai-Araguaia e Cráton Amazonas (Figura 3). 

 

Figura 3 – Mapa da Bacia do Parnaíba. 

 
Fonte: (adaptado de Santos & Carvalho, 2004). 

Área de estudo 
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2.1 Arcabouço estrutural 

 

Por correlação com os litotipos existentes nas faixas de dobramentos e complexos 

adjacentes, infere-se que o substrato é constituído por rochas metamórficas, ígneas e 

sedimentares, cujas idades abrangem um longo intervalo – do Arqueano ao Ordoviciano – 

porém, possivelmente predominem rochas formadas entre o final do Proterozoico e o início 

do Paleozoico, que corresponde ao tempo de consolidação da Plataforma Sul-Americana. (Vaz 

et al., 2007) 

Estruturas grabenformes no substrato da bacia interpretadas a partir de sísmicas, 

gravimetria e magnetometria, teriam controlado o depocentro inicial dessa bacia (Oliveira e 

Mohriak, 2003). Tais riftes deposicionais seriam correlacionáveis ao Gráben Jaibaras e a 

outros (Jaguarapi, Cococi e São Julião), localizados na Província Borborema, gerados no final 

do Proterozoico – início do Paleozoico. 

As três feições morfo-estruturais principais da bacia são os Lineamentos Picos-

Santa Inês, Marajó-Parnaíba e a Zona de Falha Transbrasiliana, sendo essa última feição a 

mais proeminente, atravessando toda sua porção nordeste e sul-sudeste (Vaz et al., 2007) 

(Figura 4). Estas mesmas feições, segundo Carozzi (1975) e Cordani et al., 1994, atuaram na 

compartimentação da bacia durante o Paleozoico. 

Outras estruturas importantes na evolução desta bacia são o Arco Ferrer-Urbano 

Santos, feição flexural positiva relacionada com a abertura, no Mesozóico, do Oceano 

Atlântico Equatorial, o qual quebrou a ligação que ainda existia entre a sinéclise e as bacias 

análogas que hoje se encontram no noroeste da África (Milani & Thomaz Filho, 2000), e 

blocos falhados e pequenos rejeitos, dobras e outras estruturas resultantes da intrusão de 

corpos ígneos mesozóicos nas camadas sedimentares (Vaz et AL., 2007). 
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Figura 4 – Principais feições morfo-estruturais da Bacia do Parnaíba. 

 
Fonte: modificado de Santos & Carvalho, 2004. 

 

2.2 Arcabouço estratigráfico 

 

A Bacia do Parnaíba, quanto à litoestratigrafia (figura 5), é dividida nos grupos 

Serra Grande, Canindé e Balsas. Estratigraficamente acima destes grupos são encontradas as 

formações Pastos Bons, Itapecuru, Corda, Grajaú e Codó (Ferraz, 2015). Há também na bacia 

a ocorrência de rochas ígneas básicas na forma de derrames, diques e soleiras individualizadas 

em duas unidades estratigráficas: magmatismo Mosquito e Sardinha (Aguiar, 1971). A 

Formação Mosquito, formada por derrames e diques de idade Triássica a Jurássica, é 

encontrada aflorante na porção ocidental da bacia, enquanto que na porção oriental da bacia 

aflora a Formação Sardinha, disposta na forma de diques e soleiras de idade Cretácea. 

A evolução termo-mecânica da área resultou numa grande depressão ordoviciana, 

sobre a qual se depositaram sedimentos flúvio-deltaicos a marinhos rasos do Grupo Serra 

Grande. O final desta sedimentação reflete os efeitos da orogenia caledoniana, que causou 

uma discordância de caráter regional (Góes et al., 1990). 

Área de estudo 
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O desenvolvimento contínuo dos processos termais, aliado à influência de 

natureza flexural, resultou num notável aumento da sedimentação durante o Devoniano, 

registrado pela Formação Jaicós do Grupo Serra Grande. O término dessa sedimentação é 

caracterizado por uma expressiva discordância regional associada aos efeitos da Orogenia 

Eoherciniana ocorrida no Eocarbonífero, também representada na porção central da bacia por 

falhamentos normais e estruturas ligadas à falhas reversas (Góes et al., 1990). 

Acima desta discordância regional, a sedimentação recomeça durante o 

Neocarbonífero, com progressiva desertificação e deslocamento de depocentros para a parte 

mais central da bacia. Esta fase inicial de continentalização corresponde ao Grupo Balsas 

(Góes et al., 1990). No Jurássico, os efeitos da tectônica extensional entre os continentes sul-

americano e africano provocavam o magmatismo intrusivo e extrusivo, seguido da deposição 

clástica, do Grupo Mearim: formações Pastos Bons e Corda. O Cretáceo está representado na 

bacia por duas fases distintas. A primeira está relacionada a eventos tectônicos neocomianos, 

representada por falhas reversas e dobramentos compressivos com trends em direção noroeste 

(Góes & Feijó, 1994). A segunda fase é o encerramento do ciclo sedimentar, com uma 

deposição lacustre a continental das formações Codó/Grajaú e Itapecuru, limitadas à porção 

norte-noroeste da bacia (Góes et al., 1990). 

O preenchimento, sucessão de rochas sedimentares e magmáticas, desta bacia 

pode ser disposto em cinco supersequências: Sequência Siluriana – Grupo Serra Grande; 

Sequência Mesodevoniana-Eocarbonífera – Grupo Canindé; Sequência Neocarbonífera-

Eotriássica – Grupo Balsas; Sequência Jurássica – Formação Pastos Bons; Sequência Cretácea 

– Formações Codó, corda, Grajaú e Itapecuru; que são delimitadas por discordâncias que se 

estendem por toda a bacia ou abrangem regiões extensas (Vaz et AL, 2007) (figura 5). 
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Figura 5 – Carta estratigráfica da Bacia do Parnaíba. (Fonte: Vaz et al., 2007). 
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2.3 Sequência mesodevoniana-eocarbonífera 

 

A sequência Mesodevoniana-Eocarbonífera aflora nas regiões leste e sudoeste da 

bacia, embora em subsuperfície esteja presente em quase toda área da bacia, sendo o primeiro 

registro de tempestitos no Brasil (Goés et al., 1990). É representada pelo Grupo Canindé, o 

qual divide-se nas seguintes formações dispostas de acordo com a ordem de deposição: 

 
Formação Poti 

Formação Longá 

Formação Cabeças 

Formação Pimenteiras 

Formação Itaim 
 

2.3.1 Formação Cabeças 

 

A Formação Cabeças foi proposta por Plummer (1948, apud Caputo, 1984) para 

designar uma seção devoniana composta por arenitos de granulação média a grossa. Trata-se 

de um pacote sedimentar principalmente arenítico que se depositou concomitantemente à 

Formação Pimenteiras, com a qual se observa contato com passagem tipicamente gradacional 

(Della Fávera, 1990).  

Goés e Feijó (1994) a interpretam como depósito de ambiente nerítico 

plataformal, com ação de correntes e influência periglacial, aceita até hoje como de idade 

devoniana. Os litotipos predominantes na Formação Cabeças consistem em arenitos cinza-

claros a brancos, médios a grossos, com intercalações delgadas de siltitos e folhelhos. Podem 

ocorrer eventualmente diamictitos na porção superior da unidade (Vaz et al., 2007). Em 

subsuperfície, é composta por corpos de arenito separados por camadas de folhelho e siltito 

(rochas tipo varvito) e camadas de diamictitos (Caputo, 1984). Tem 300 metros de espessura, 

onde bancos espessos de arenitos resistentes alternam-se com outros de menor espessura e 

resistência. Apresenta aspectos maciços, com estratificações cruzadas e forma relevo em 

"cuesta" com outras formações, mergulhando para oeste. 

A formação Cabeças é subdividida em dois membros, quais sejam, Passagem e 

Oeiras. Os principais litotipos correspondem principalmente a arenitos micáceos bem 

selecionados, de granulação muito fina a grossa e coloração esbranquiçada a arroxeada, com 

intercalações de siltitos, arenitos conglomeráticos e raramente folhelhos, aflorantes nos 

flancos leste e oeste da bacia. No seu topo, ocorrem tilitos e ritmitos, principalmente no flanco 
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oeste, onde os corpos areníticos da Formação Cabeças são mais delgados, gradando 

lateralmente para os pelitos da Formação Pimenteira (Kegel, 1953; Caputo et al.,2005). Na 

área de estudo há ocorrência apenas do membro Oeiras. 

 

2.3.2 Kimberlitos 

 

Kimberlitos são rochas raras ultramáficas de origem mantélica, ricas em voláteis 

(principalmente CO2), formadas pela fusão parcial do manto a profundidades superiores a 200 

km, que se caracterizam como a principal fonte de diamantes. O kimberlito pode trazer 

diamante até a superfície desde que tenha passado por regiões no manto/crosta que sejam 

ricas neste mineral, e que sua velocidade de ascensão seja rápida o suficiente para não 

desestabilizar a estrutura do diamante, que caso contrário se converteria em grafite (polimorfo 

estável do carbono na pressão ambiente). Os kimberlitos hospedam várias inclusões de 

material peridotítico (olivina, granada, ortopiroxênio, clinopiroxênio) e eclogítico 

(ortopiroxênio e clinopiroxênio), provenientes do manto superior (Pasteris, 1984), as quais 

permitem a inferência, por parte dos estudiosos, das condições de pressão, temperatura e 

estresse do manto (Nixon & Boyd, 1973, Dawson, 1980). Apresentam normalmente textura 

inequigranular, resumindo-se em fenocristais, xenocristais e xenólitos inseridos em uma 

matriz de grãos finos. 

Kimberlitos ocorrem em todos os principais continentes e são encontrados 

principalmente nas zonas de crátons, porções da crosta terrestre que estão tectonicamente 

estáveis desde o período Pré-Cambriano, e usualmente aparecem em núcleos ou províncias 

(Pasteris, 1984). Kimberlitos são rochas potássicas-ultrabásicas, oriundas de magmas 

geralmente de pouco volume, cuja ascensão, rápida, relaciona-se a pequenas extensões na 

crosta e trazem consigo informações do manto litosférico profundo, onde são gerados (Wilson 

& Head, 2007) e das rochas encaixantes de vários níveis mantélicos e crustais, por onde 

passaram durante a sua ascensão (Adrião, 2011). 

As rochas kimberlíticas são divididas em três fácies litológicas, propostas por 

Mitchell (1986): hipabissal, diatrema e cratera (Figura 6). A fácie hipabissal se trata da parte 

mais profunda de uma “chaminé” kimberlítica, cristalizada a partir de um magma rico em 

voláteis, exibindo texturas ígneas e diferenciação magmática. As rochas são compostas por 

xenocristais relativamente grossos e fenocristais, os quais estão inseridos em uma matriz fina, 

cujos minerais foram cristalizados no magma durante sua ascensão (Fipke et al., 1995). 

Diatrema caracteriza-se como a fácies mais conhecida e estudada por ocasião da exploração 
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do diamante. Possui formato de cenoura e conteúdo tufístico e brechado. A fácie cratera 

constitue-se a expressão superficial da intrusão, e é definida pelos raros depósitos 

piroclásticos e epiclásticos. 

 

Figura 6 – Modelo idealizado do sistema magmático 
kimberlítico e suas fácies. 

 
Fonte; modificado de Mitchell, 1986. 

 

Os magmas kimberlíticos beneficiam-se de estruturas tais como falhas profundas 

e extensas zonas de cisalhamento para sua ascensão. São magmas de altas temperaturas com 

origem comumente relacionada a processos de larga escala tectônica como, por exemplo, 

rifteamento de continentes (Phillips et al., 1988), subducção de litosfera oceânica 

(McCandless, 1999). Quanto ao intemperismo, são rochas muito susceptíveis à ação do 

mesmo alterando-se drasticamente já em subsuperfície, o que pode vir a dificultar seu estudo 

em campo. São rochas, em sua maioria, de caráter intrusivo e ocorrem em pipes ou diques, e 
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raramente em sills (Pasteris, 1984). 

Datações realizadas em diversas regiões do mundo indicam que os kimberlitos 

possuem idade que varia do Arqueano ao Terciário. Segundo Janse (1984), as tentativas de 

estabelecer ciclicidade nas intrusões não tiveram êxito. Entretanto, há intervalos de tempo 

onde há maior concentração de intrusões, como por exemplo, entre o Jurássico Inferior (175-

190 Ma) e o Cretáceo Superior (65-80Ma). A maioria dos kimberlitos no Brasil concentra-se 

entre 80 e 125 Ma (Pereira, 2001). Em diversas partes do mundo notam-se intrusões de idades 

diferentes na mesma área. A tendência de idades menores à medida que se afasta dos blocos 

cratônicos estaria ligada ao movimento destes sobre hot spot. 

Quanto à petrografia, os kimberlitos são classificados em dois grupos: Grupo I, 

são Kimberlitos tipicamente ricos em CO2 e empobrecidos em potássio, quando comparados 

aos do Grupo II. Corresponde à rocha original encontrada em Kimberley, na África do Sul. 

Grupo II são kimberlitos ricos em H2O, que apresentam matriz rica em micas e também 

calcita, diopsídio e apatita. São classificados como kimberlitos micáceos. 

 

2.3.2.1 Histórico 

 

Os Kimberlitos são a mais importante fonte de diamantes, entretanto sua 

existência só se tornou conhecida no ano de 1866, ano que foram descobertos depósitos na 

região de Kimberley, na África do Sul. Foram os primeiros depósitos conhecidos e deram 

origem ao nome da rocha. 

As principais definições de kimberlito basearam-se em descrições de intrusões 

diamantíferas situadas nas proximidades de Kimberley, África do Sul. Estas definições, 

inicialmente, abrangiam uma grande variedade de brechas, o que acabava trazendo confusão à 

literatura sobre o termo Kimberlito. No entanto, as definições recentes, baseadas na 

composição da matriz e química da rocha, proporcionam uma distinção entre o kimberlito e 

outras brechas, como, por exemplo, lamproíto (Dawson, 1967; Clement et al., 1977; Smith, 

1983). 

Os principais pipes kimberlíticos descobertos na África do Sul, foram 

Koffiefontein e Jagersfontein, onde os diamantes foram encontrados em pequenas drenagens. 

Os diamantes provenientes destes depósitos foram classificados como de aluviões, até que, 

anos depois, confirmou-se que estes dois garimpos estavam assentados sobre kimberlitos 

(Wilson, 1982). No entanto, Draper (1905), afirma que o primeiro garimpo encontrado de um 

pipe kimberlítico se deu na fazenda Bultfontein em novembro de 1869, onde os diamantes 
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eram encontrados no barro de uma depressão denominada Du Toit’s Pan. Este tipo de 

garimpo, em contraste com os aluviões, foi denominado de garimpo seco e possuía sua 

origem envolta em mistério, até que, em 1872, o professor alemão Ernst Cohen mencionou 

que os garimpos secos consistiam em colunas cilíndricas, representando condutos vulcânicos. 

Escreveu também sobre pipes de tufos eruptivos, nos quais os diamantes se achavam envoltos 

(Janse, 1984). Por fim, o nome kimberlito foi proposto para tais rochas pelo americano Henry 

Carvill Lewis, professor da Academy of Sciences Institute de Filadélfia (Pereira, 2007). Cerca 

de quinze intrusões kimberlíticas foram descobertas ao redor de Kimberley, algumas contendo 

diamantes. 

A busca por diamantes levou à descoberta de novas intrusões fora da África do 

Sul e do continente africano. Em 1939, foi descoberto no nordeste da Tanzânia o kimberlito 

diamantífero Mwdui. Neste mesmo ano, o geólogo russo V. S. Sobdev destacou a 

possibilidade de kimberlito diamantífero na Plataforma Siberiana, quando comparou as 

características geológicas entre as regiões onde ocorrem os kimberlitos na África do Sul e os 

peneplanos elevados sobre o embasamento antigo na Sibéria. As buscas se intensificaram por 

parte das empresas prospectoras, ocasionando na descoberta de centenas de kimberlitos na 

Tanzânia, como também em Serra Leoa, Guiné e Costa do Marfim. 

No Brasil, foram descobertos centenas de intrusões kimberlíticas e rochas 

relacionadas, dentre as quais cerca de duas dezenas continham teores baixos de diamantes e 

apenas um kimberlito foi avaliado como economicamente viável. As buscas ao redor do 

mundo continuaram, e alguns anos depois foi descoberto um importante kimberlito 

denominado Venetia, localizado no nordeste da África do Sul. 

Na Austrália, em 1979, mais precisamente na porção norte, foi encontrado o pipe 

Argyle, considerado até hoje a maior mina de diamante do mundo (Pereira, 2007). Mais tarde, 

na década de noventa, numerosos kimberlitos diamantíferos foram descobertos em várias 

partes do mundo. Dentre eles, destacam-se a Província de Guaniamo na Venezuela (Silva e 

Pereira, 1991), Província de Archangelsk na Rússia (Sinitsyn et al., 1992), na Finlândia 

(Griffin et al., 1995) e em Lac de Gras na Província Slave no Escudo Canadense (Schiller, 

1992; Jennings, 1993). Com essa última, o Canadá tornou-se nos últimos anos, um país 

extremamente atrativo na produção de diamante (Pereira, 2007). 

O desenvolvimento de novos métodos de prospecção, tais como geofísica e 

geoquímica, além de novas informações sobre a origem do diamante, possibilitaram o avanço 

na descoberta de novos kimberlitos (Mitchell, 1991). 

 



 
30 

2.3.2.2 Kimberlitos no brasil 

 

No Brasil, kimberlitos são mais comuns na região central, distribuindo-se ao 

longo de dois lineamentos: o AZ 125º, principal lineamento em número de manifestações 

vulcânicas deste tipo, o qual cruza estados como Mato Grosso e Minas Gerais. O segundo é o 

Lineamento Transbrasiliano NE-SW, conhecido pelas diversas faixas móveis presentes. 

Entretanto, pouquíssimos kimberlitos são diamantíferos e economicamente viáveis no Brasil 

(Adrião, 2011). 

Os primeiros trabalhos de prospecção de kimberlitos começaram a partir dos anos 

sessenta, quando a empresa SOPEMI iniciou uma prospecção sistemática de kimberlitos, 

utilizando o rastreamento de minerais pesados na região do Alto Parnaíba (MG), que 

culminou na descoberta de um grande número de intrusões kimberlíticas. Nos anos seguintes, 

a mesma empresa estendeu os estudos a mais estados brasileiros aumentando com isso o 

número de corpos conhecidos. Fazendo uso de métodos geofísicos e do avanço dos estudos, 

foram identificados corpos isolados de kimberlitos em vários estados, assim, tornaram-se 

conhecidos os kimberlitos do Redondão e Açude, respectivamente no sul e leste do Piauí; 

Pimenta Bueno no leste de Rondônia, Batovi no Mato Grosso e Janjão em Santa Catarina 

(Svisero et al., 1975; Svisero& Meyer, 1986; Scheibe, 1980; Svisero et al., 1984). Fora os 

relatados corpos, há menção por parte de Barbosa (1985) de vários kimberlitos em Minas 

Gerais, Rondônia, Piauí e Mato Grosso, além de Fragomeni (1976) mencionar a existência de 

corpos em Paranatinga (MT). 

Embora, no Brasil, as pesquisas referentes à kimberlitos tenham começado 

tardiamente, pode-se afirmar o conhecimento de pelo menos doze Províncias Kimberlíticas, 

sejam elas: Alto Parnaíba (MG), Bambuí (MG), Amorinópolis (GO), Paranatinga (MT), 

Fontanilas (MT), Pontes e Lacerda (MT), Pimenta Bueno (RO), Urariquera (RR), Gilbués 

(PI), Picos (PI), Lages (SC) e Jaguari (RS). 

Atualmente, o único kimberlito diamantífero, com potencial econômico conhecido 

no Brasil, é o pipe Canastra I, localizado na extremidade nordeste da Serra da Canastra 

(Minas Gerais), próximo à Cachoeira das Antas, nascentes do Rio São Francisco. Esta 

chaminé, pesquisada pela SOPEMI (DeBEERS), é uma pequena intrusiva (0,6 ha de área), 

com nove fácies kimberlíticos reconhecidos, dos quais apenas quatro com valor. A 

importância econômica deste kimberlito está mais relacionada à qualidade superior dos 

diamantes que ao seu teor, o qual é considerado muito baixo (Cetem, 2005). 
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2.3.2.3 Kimberlitos na bacia do Parnaíba 

 

O primeiro kimberlito encontrado no Brasil foi o kimberlito Redondão, situado na 

região de Gilbués na Bacia do Parnaíba (Correia, 1990). Apesar dessa importante descoberta, 

e mesmo após estudos realizados por parte da CPRM em 1968 quanto a diamantes, a Bacia do 

Parnaíba despertou pouco interesse para a exploração dos kimberlitos. Entretanto, anos 

depois, após o DNPM realizar um estudo aeromagnético da parte sul da bacia, onde se 

encontra a Província Kimberlítica de Gilbués, empresas se interessaram em desenvolver 

trabalhos na área objetivando a descoberta de fontes primárias ou de aluviões diamantíferos. 

A região de Gilbués apresenta-se favorável à ocorrência de kimberlitos, já que a 

mesma situa-se na borda da bacia por onde passa o cruzamento de dois importantes 

lineamentos, sejam eles o Transbrasiliano e o Belmonte-Xambioá. Assim, não é de se 

surpreender que essa seja a área onde se concentram as ocorrências mais importantes de 

diamantes da bacia (Correia, 1990). 

Na Bacia do Parnaíba, os kimberlitos foram identificados tanto na porção sul 

quanto na porção leste. Os corpos localizados na porção sul da bacia, foram classificados na 

Província Kimberlítica de Gilbués, enquanto que os situados na porção leste agruparam-se 

como Província Kimberlítica de Picos, na qual a área de estudo está inserida. 

A Província de Gilbués possui quatro ocorrências conhecidas: os kimberlitos 

Redondão, Largo, Riachão e Cabeceiras, situados no cruzamento de duas importantes e 

extensas faixas de fraqueza estrutural definidas pelos lineamentos Transbrasiliano e 

Belmonte-Xambioá. A Província de Picos (Figura 7) localiza-se na porção centro-leste da 

bacia. Os kimberlitos dessa região são intrusivos nos terrenos paleozoicos, representados 

pelas formações Pimenteiras, Cabeças, Longá e Poti (Correia, 1990). Tal qual na Província de 

Gilbués, a Província de Picos é controlada por grandes alinhamentos e falhas regionais, tendo 

seus kimberlitos situados no cruzamento dos lineamentos Senador Pompeu, Canindé e Paraíba 

(Correia, 1990). 
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Figura 7 – Esboço geológico da Bacia do Parnaíba.  

 
Fonte: Correia, 1990. 

 

2.3.2.4 Diamantes 

 

O diamante natural é constituído de carbono, com pequenas quantidades de 

impurezas (<0.2% de Nitrogênio) e é usado comercialmente como gema, no mercado de jóias 

e como diamante industrial. O diamante natural industrial é aquele que devido às suas falhas 

em cor ou estrutura, tamanho ou forma, é inadequado para uso como gema, no entanto, sua 
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dureza o permite ser usado em brocas, esmeril, cortadores de vidros, instrumentos cirúrgicos, 

serras de diamantes, etc. Quanto ao uso como gema, sua dureza, seu índice de refração e sua 

raridade natural o tornam uma pedra de interesse gemológico ímpar. 

Os primeiros diamantes encontrados em rochas, segundo Janse (1984), foram em 

1839, não em kimberlito, mas em uma rocha metamórfica próxima de Diamantina no Estado 

de Minas Gerais. O diamante tem sua origem no manto da Terra, sendo os kimberlitos e 

lamproítos os únicos meios pelos quais eles ascendem até níveis crustais (Richardson et al., 

1984; Mitchell, 1986). Além da importância econômica que os diamantes possuem, o fato de 

serem provenientes do manto lhe atribue também uma enorme importância cientifica 

(Mitchell & Bergmam, 1995). 

Conforme registros encontrados em textos Sânscritos “Arthasastra e 

Ratnapariska”, os diamantes foram supostamente descobertos na Índia, vários séculos antes de 

Cristo (Janse, 1996). A Índia, até o século XVII, constituía-se o único país produtor mundial 

de diamantes (Barbosa, 1991). Após a descoberta do diamante no Brasil, no ano de 1714, em 

um garimpo de ouro próximo à Diamantina-MG, novas e importantes descobertas surgiram 

em diversos distritos do país fazendo com que o Brasil passasse a ocupar o primeiro lugar 

como produtor mundial de diamantes. Posição que manteve por cerca de 150 anos. De acordo 

com Cassedanne (1989), estima-se que nesse período tenham sido produzidos cerca de 13 

milhões de quilate de diamantes de qualidade. No entanto, todas as regiões produtoras de 

diamantes no Brasil, mesmo as mais recentes, são de depósitos secundários (aluviões, 

coluviões, terraços), não havendo registros de produção de diamantes no Brasil, até hoje, 

provenientes de depósitos primários (kimberlitos) (CETEM, 2005). 

Na África do Sul, em 1866, houve o primeiro relato de descoberta de diamante 

(Janse, 1995) que se limitou a terraços e aluviões dos rios, desencadeando assim uma 

“corrida” de prospectores e “garimpeiros”. A produção da África do Sul logo desbancou o 

Brasil como fonte preferencial destas gemas (CETEM, 2005). Anos depois, ainda na África 

do Sul, foram descobertos diamantes em terrenos argilosos de cor amarela nomeados de 

“yellowground”, o qual, posteriormente, viria a ser reconhecido como o saprolito do 

kimberlito. Logo abaixo do yellowground encontra-se uma rocha dura de coloração cinza-

azulada, denominada de “blueground”. O blueground também é portador de diamantes. Essa 

descoberta tornou a África do Sul o principal produtor de diamante no mundo. 

Quase um século depois, em 1954, a empresa General Electric conseguiu produzir 

diamantes artificiais para fins industriais. Eram diamantes sob a forma de pequenos cristais 

(CETEM, 2005). Atualmente, o diamante sintético é produzido em 17 países, tendo como 
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principais produtores EUA, Irlanda, Rússia e África do Sul (UENF, 2004). No Brasil a 

produção de diamantes sintéticos teve início em 1987 com a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. 

A produção mundial de diamantes, em 2002, foi de 115 milhões de quilates. Os 

principais produtores são: Austrália, Botwana, Rússia, Congo e África do Sul, os quais detém 

80% das reservas mundiais contribuindo com 88% da produção de diamante do mundo. A 

produção de diamante sintético é dez vezes a de diamante natural (Oliveira, 2003). A 

produção brasileira de diamantes naturais varia muito, sendo atualmente dominada pelo ramo 

de garimpagem, o qual correspondeu, em 2002, à produção de 40 mil quilates. Produção que 

pode vir a aumentar diante do elevado número de alvará de pesquisas interessadas na 

descoberta de diamante em depósitos primários (kimberlitos). 
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3 PETROGRAFIA 

 

Neste capítulo será apresentado o estudo dos principais litotipos encontrados na 

área de estudo. Na área mapeada, a partir dos dados coletados em campo e análises 

petrográficas, foram identificadas três litotipos: Arenito da Fm. Cabeças e, em menores 

escalas, ocorrências de rochas kimberlíticas e ainda ocorrências de magmatismo diabásico. 

 

3.1 Arenito 

 

Arenito é a litologia dominante, encontrando-se distribuído em quase 90% da área 

mapeada (Anexo, mapa geológico). Macroscopicamente, são arenitos maciços, de cor 

vermelho-claro e ocorrem sob a forma de paredões, lajedos e blocos (Figura 8). Os arenitos 

estudados neste trabalho compõem a Fm. Cabeças exposta, em sua maioria, na borda leste da 

Bacia do Parnaíba. 

 

Figura 8: A) Arenito em amostra de mão; B) Modo de ocorrência do arenito na área de estudo.  

 
Fonte: autora. 
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Microscopicamente, apresenta 89% de arcabouço, 5% de matriz, 5% de cimento e 

1% de poros. Cerca de 90% dos grãos do arcabouço representam quartzo, sendo o restante 

representado por grãos de feldspatos (7%) e, com menor frequência, opacos (3%), sendo 

classificada como Arenito Subarcósio, segunso Folk (1968). 

A granulometria modal varia de areia média a grossa, com grãos mal-selecionados 

e desvio padrão em torno de 1.5. Os grãos de quartzo são pobremente selecionados, com 

esfericidade média a alta e exibindo formas irregulares subangulosas a subarrendodandas, que 

mantém contatos longos a suturados. A amostra possui empacotamento fechado a normal com 

compactação mecânica moderada e compactação química forte. Cerca de 90% dos grãos de 

quartzo apresentam extinção ondulante. 

Feldspato é o segundo elemento detrítico mais abundante depois do quartzo. Do 

grupo dos feldspatos, foi identifcado facilmente o plagioclásio pela geminação polissintética, 

sendo o único tipo encontrado. Além da geminação polisséntica, foi observado que esses 

cristais apresentam indicatriz ótica biaxial.  

A matriz é do tipo protomatriz e ortomatriz constituída por quartzo (95%) e, 

subordinadamente, por opacos (5%). Apresenta 5% de cimentação, sendo cimento silicoso 

tardio formado pela dissolução do grão no arcabouço na diagênese, e também cimentação por 

óxido de ferro em forma de manchas intersticiais (Figura 9). 

Pelo conteúdo mineralógico a amostra pode ser classificada como Quartzo-

Arenito segundo Dott (1964). As caracteristicas petrográficas revelam que é um arenito 

submaturo texturalmente, em consequência de ser mal-selecionado, e maturo 

mineralogicamente (Figura 9). 
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Figura 9 – A) e B) seção delgada evidenciando arredondamento e esfericidade dos grãos de 
quartzo no arcabouço das amostras de arenito à luz polarizada; C) seleção granulométrica no 
arenito à luz polarizada; D) cimentação de óxido de ferro no arenito a à luz natural.  

 
Fonte: autora 

 

3.2 Kimberlito 

 

Macroscopicamente, levando em conta o alto grau de susceptibilidade ao 

intemperismo, os kimberlitos apresentam baixa preservação da mineralogia, são maciços, 

coesos e possuem coloração acinzentada com tons esverdeados (Figura 10). A textura da 

rocha é inequigranular, composta por fenocristais de olivina e clinopiroxênio envoltos por 

uma matriz ígnea afanítica de coloração clara. 

Microscopicamente, as lâminas evidenciam textura inequigranular com 

fenocristais anédricos de olivina e clinopiroxênio, que por virtude do alto nível de alteração 

das amostras, apresentam-se total ou parcialmente serpentinizados. A rocha é constituída por 

aproximadamente 60% de matriz e 40% de macrocristais. 
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Figura 10 – Imagens da rocha em campo.  

 
Fonte: autora. 

 

Na matriz afanítica,foram identificadas as seguintes fases minerais: granada-

piropo, perovskita, cr-espinélio, enstatita, apatita, zircão e ilmenita (Figura 11). Para a 

visualização e identificação dos minerais supracitados e melhor caracterização da litologia foi 

utilizado o Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), já que as amostras encontram-se em 

avançado estado de alteração, dificultando assim a identificação dos mesmos ao Microscópio 

Petrográfico. 
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Figura 11 – A) mineral de cr-espinélio (Esp) com uma borda de alteração de óxido de 
manganês à luz natural; B) Granada (Grt) em meio a uma matriz serpentinizada, à luz natural; 
C) Mineral de Zircão (Zr), à luz natural; D) Perovskita (Prv) com formas retas e preservadas 
em meio à matriz serpentinizada, a à luz natural; E) Perovskita (Prv) à luz polarizada.  

 
Fonte: autora. 

 

As análises mineraloquímicas por MEV-EDS (figuras 12 e 13) foram essenciais 

por ser um método eficaz na certificação do mineral e definição dos principais elementos 

presentes na matriz ígnea, através das imagens geradas, revelando diversos tons e formas em 

função da composição (Tabela 2), e análise química pontual semi-quantitativa. 

 

Tabela 2 – Composição dos minerais encontrados no kimberlito por EDS. 
Minerais Na2O MgO Al2O3 SiO2 MnO CaO TiO2 P2O5 Fe2O3 ZrO2 
 -----------------------------------------------%----------------------------------------------- 
Perovskita 1,4 10,2 6,9 - - 35,4 39,0 - 7,1 - 
Zircão 0,4 2,3 0,5 24,0 - 1,0 - - 0,8 32,4 
Apatita 1,0 3,1 1,5 16,1 - 40,3 2,8 33,1 1,4 - 
Granada 0,4 5,0 11,5 27,7 0,8 1,2 - - 16,2 - 
Clinopiroxênio 9,8 2,6 16,2 68,5 - 1,2 - - 1,1 - 
Rutilo 0,8 4,4 2,5 - 4,3 8,7 72,2 - 6,8 - 
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Figura 12 – Imagens de MEV-EDS dos cristais de A) e B) Granada (Grt) e C) Zircão (Zr). 

 

Figura 13 – Imagens do MEV-EDS dos cristais de D) Apatita (Ap), E) Perovskita (Prv) e F) Rutilo (Rt). 
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Os minerais comuns em kimberlitos identificados foram a olivina e clinopiroxênio 

dispersos na lâmina como fenocristais e envoltos pela matriz. Além desses, também foram 

identificados, a perovskita, cr-espinélio e o ortopiroxênio. E como minerais acessórios, a 

apatita, o zircão e a rutilo. 

 

3.3 Diabásio 

 

O diabásio representa a terceira ocorrência aflorante na área de estudo, perfazendo 

um total de 2% da área total de mapeamento. Afloram como blocos arredondados em forma 

de diques de coloração escura, cinzenta a esverdeada possuindo uma capa de alteração. 

Revelam também estrutura maciça com granulação média a fina (Figura 14). 

 

Figura 14 – Diabásio em amostra de mão.  

 
Fonte: autora. 

 

Microscopicamente, o diabásio estudado apresenta textura afírica, ou seja, não 

possue fenocristais. São afaníticos, com tamanho relativo dos cristais de caráter 

inequigranular. Quanto ao arranjo dos cristais, apresenta-se com textura ofítica a subofitica. 
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Texturas intersticiais ocorrem em abundância, onde cristais de clinopiroxênio aparecem 

ocupando os intersticios deixados pelos grãos de plagioclásios. 

Quanto à mineralogia, o diabásio compõe-se de plagioclásio (labradorita e 

bytonita) identificados de acordo com o método de Michel Levy (no qual a identificação do 

tipo de plagioclásio é feita combinando-se o ângulo de extinção médio e o sinal óptico), 

clinopiroxênio (augita), feldspato (sanidina), minerais opacos e minerais acessórios (apatita). 

Os grãos de plagioclásio compreendem cerca de 60% do volume total, somados a 

clinopiroxênio (25%), minerais opacos (10%), feldspato (4%), apatita (1%). 

Os cristais de placioclásios são incolores, subédricos, colunares de granulação 

média e ocorrem parcialmente inclusos por grãos de clinopiroxênio, representando a textura 

subofítica já relatada. Enquanto isso, os cristais de clinopiroxênio são marrons claro, de relevo 

alto, anédricos a subédricos, alguns tabulares e quase todos afetados por processos de 

alteração nas bordas de seus cristais (Figura 15), no caso, uralitização, processo no qual há 

transformação de piroxênio em afibólio. 

 

Figura 15 – Cristal de clinopiroxênio sofrendo alteração nas suas bordas, à luz polarizada. 

 
Fonte: autora. 

 



 
43 

Os grãos de clinopiroxênio apresentam-se também englobados por minerais 

opacos anédricos, indicando que houve cristalização tardia por parte dos opacos e apontando 

para uma série magmática de caráter toleítico. 

Os minerais opacos (Figura 16) ocorrem em forma subédrica a anédrica, as vezes 

tabular quadrático, tanto em contato com clinopiroxênio quanto com plagioclásio. Há também 

grãos esqueléticos e espinha-de-peixe. A apatita ocorre como grãos incolores, aciculares, 

inclusos nos plagioclásios e, subordinadamente, nos clinopiroxênios. 

 

Figura 16 – A) Minerais de apatita inclusos no mineral de plagioclásio à luz natural; B) 
Mineral opaco à luz natural; C) Minerais opacos englobando clinopiroxênio à luz polarizada; 
D) Plagioclásio com macla albita à luz polarizada. 

 
Fonte: autora. 

 

Para a classificação modal da rocha, utiliza-se a percentagem de volume dos 

minerais presentes na mesma. De acordo com a composição mineralógica supracitada, o 

diagrama de Streckeisen para rochas vulcânicas classifica a rocha estudada como basalto 

(Figura 17). 
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Figura 17 – Diagrama de Streckeisen para rochas vulcânicas. A amostra foi 
classificada como basalto. 
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4 LITOESTRATIGRAFIA E EVOLUÇÃO 

 

Após todas as análises terem sido realizadas, pode-se montar a litoestratigrafia da 

área de estudo. As unidades litoestratigráficas (Tabela 3) que compõem a região estudada são 

as seguintes: 

 

Tabela 3 – Coluna litoestratigráfica da área de estudo. 

E
R

A
 

 
ÉPOCA IDADE GRUPO FORMAÇÃO LITOLOGIAS 

M
E

S
O

Z
Ó

IC
O

 

C
R

E
T

Á
C

E
O

 

NEO   
Magmatismo 
Kimberlítico 

Kimberlito 

EO BARREMIANO 
 

SARDINHA Diabásio 

P
A

L
E

O
Z

Ó
IC

O
 

D
E

V
O

N
IA

N
O

 

NEO 
FAMENIANO 

CANINDÉ 
FORMAÇÃO 

CABEÇAS 
Arenito 

FRASNIANO 

MESO 
GIVETIANO 

EIFELIANO 

 

4.1 Embasamento 

 

Segundo Cunha (1986), o embasamento da Bacia do Parnaíba compõe-se de 

dobramentos, maciços, medianos e algumas descontinuidades crustais aflorantes em suas 

bordas. É constituído de rochas metamórficas, ígneas e sedimentares de idade 

mesoproterozoica. 

A Bacia do Parnaíba é embasada por duas unidades sedimentares, a Formação 

Riachão, composta por grauvacas, arcósios, siltitos, folhelhos vermelhos e ignimbritos, sendo, 

estes depósitos, considerados de idade proterozoica média ou superior e Grupo Jaibaras, 

depósitos continentais de idade cambro-ordoviciana (Oliveira e Mohriak, 2003), aflorante no 

leste-nordeste da bacia, que ocorre preenchendo calhas grabenformes sugeridas por dados 

geofísicos. Este último pacote registra atividades finais do Ciclo Brasiliano (Vaz et al., 2007). 
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4.2 Arenito 

 

O arenito estudado faz parte da Fm. Cabeças, a qual se constitui uma subdivisão 

do Grupo Canindé que, litoestratigraficamente, corresponde à Sequência Mesodevoniana-

Eocarbonífera (Caputo, 1984). A Formação Cabeças trata-se de um pacote sedimentar, 

sobretudo arenítico que, inicialmente, foi proposta por Plummer (1948), designando uma 

seção devoniana constituída por arenitos de granulação média a grossa. 

Segundo Della Fávera (1990), há predominância de estratificação cruzada tabular 

ou sigmoidal, e ocorrência de tempestitos na transição da formação em questão para a Fm. 

Pimenteiras. Enquanto que Goés & Feijó (1994), interpretam os litotipos desta unidade como 

sendo principalmente oriundos de um sistema plataformal sob a influência preponderante de 

correntes de marés, podendo ocorrer também fácies flúvio-estuarinas. 

Atualmente a Formação Cabeças é dividida nos membros Passagens e Oeiras. O 

arenito encontrado na região possui características que o classifica no Membro Oeiras. 

Segundo Plummer (1948), são arenitos maciços, cinzentos, que se decompõem em vermelho-

acizentado-claro. São arenitos maciços médios e pouco micáceos (Beurlen, 1965). Embora 

apresente aparência maciça, também possuem alguns níveis conglomeráticos, estratificação 

cruzada de baixo ângulo e ausência de macrofósseis. Os arenitos da Fm. Cabeças apresentam-

se também com intrusões de basaltos correspondentes ao magmatismo Sardinha predominante 

na sequência mesodevoniana-eocarbonífera. 

 

4.3 Diabásio 

 

Os diabásios encontrados na região de estudo pertencem à Formação Sardinha, 

constituída por rochas de cor escura cinzenta a esverdeada, com grão médio a fino e frequente 

disjunção esferoidal. Ao microscópio, essas rochas são constituídas por augita, plagioclásios 

cálcicos (labradorita e/ou bytownita), apatita, opacos e, mais raramente, feldspato alcalino, 

biotita e carbonatos. Os diques possuem tamanhos irregulares, variando de 10 a 20m. Os 

diabásios são, em geral, hipocristalinos, inequigranulares de textura porfirítica. 

A Fm. Sardinha consiste do segundo pulso magmático na bacia durante o 

Mesozóico, possuindo idade Eocretácea, entre 110 e 134 Ma, compatíveis com a sua posição 

geográfica. Estas rochas cortam os arenitos da Fm. Corda, do Jurássico Superior e são mais 

antigas que as da Fm. Codó-Grajaú. Os diabásios que a constituem são mapeados na porção 

centro-leste da bacia, em uma ampla faixa de distribuição que acompanha parcialmente o eixo 
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NE-SW do Lineamento Transbrasiliano (Chamani, 2015). 

Os eventos magmáticos da Fm. Sardinha foram associados aos processos de 

quebra da litosfera que culminaram com a abertura do Atlântico Sul, e seria correlata da Fm. 

Serra Geral da bacia do Paraná e do Enxame de Diques do Rio Ceará-Mirim na Província 

Borborema. 

 

4.4 Kimberlitos 

 

Os kimberlitos da Bacia do Parnaíba são posteriores ao magmatismo basáltico 

manifestado na mesma, e os kimberlitos da Província de Picos, segundo (Correia, 1990), são 

mais jovens que os encontrados na Província de Gilbués, sendo da ordem de 80 a 87 Ma. 

As rochas kimberlíticas, de uma maneira geral, apresentam-se extremamente 

alteradas, com materiais estranhos exibindo grandes variações mineralógicas e texturais. 

Diante da facilidade em alterar-se, a caracterização dessas rochas como kimberlito apoia-se 

sempre, pelo menos, na presença de certos minerais como ilmenita magnesiana, piropo 

cromífero e magnesiano e de diopsidio cromífero nos concentrados. 

São rochas ultrabásicas ricas em voláteis, que ocorrem em pequenas chaminés, 

diques e soleiras e possuem textura inequigranular, resultante de macrocristais dispersos em 

uma matriz granular fina. Os kimberlitos são rochas intrusivas que geralmente contém 

inclusões de rochas ultrabásicas oriundas do manto superior, além de xenólitos e xenocristais 

de origem crustal. Pode ocorrer também a presença de diamante, mas apenas como um 

constituinte muito raro. 

 

4.5 Evolução 
 

A Bacia do Parnaíba é constituída, em sua maioria, por sedimentos paleozoicos, e, 

subordinadamente, por derrames basálticos e sedimentos mesozoicos. A evolução da bacia 

processou-se durante três megaciclos de deposição (Mesner & Wooldridge, 1964), induzidos 

por movimentação tectônica de natureza epirogênica, iniciada no Ordovicico/Silúrico 

(Mendes & Petri, 1971). O primeiro destes ciclos, que se iniciou após a estabilização da 

Plataforma Brasileira (Almeida, 1967), proporcionou a formação das sequências nas quais 

está inserida a formação referente à área estudada. 

A história geológica da região, na qual a área de pesquisa está inserida, inicia-se 

com a Fm. Cabeças pertencente ao Grupo Canindé e composta por arenitos grossos a médios 
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com intercalações de siltito e folhelho. Os arenitos da referida formação evidenciam ambiente 

de deposição regressivo e relacionados a plataformas sob ação de correntes de marés e 

tempestade (Della Fávera, 1990; Góes & Feijó, 1994), como também ocorrência de fácies 

flúvio-deltaicos (Ponciano & Della Fávera, 2009). Possuem idade meso-neodevoniana, 

baseada nos invertebrados marinhos, trilobitas e braquiópodas abundantes na formação (Góes 

& Feijó, 1994). 

Durante o Mesozóico, ocorreram na bacia alguns episódios de vulcanismo 

basáltico, iniciados por ativações tectônicas. O segundo destes episódios se deu durante o 

Eocretáceo, originando as rochas da Formação Sardinha encontradas nas regiões centro-leste, 

leste e nordeste da bacia. A Fm. Sardinha consiste de diques e soleiras de diabásio toleiitico, 

os quais a partir de datações radiométricas, revelam idades de 110 a 134 Ma. 

Ainda durante o Mesozóico, após os extensos derrames basálticos, houve um 

magmatismo kimberlítico na região representando uma evolução levada ao extremo no ciclo 

magmático e constituindo-se o fecho deste mesmo ciclo. As intrusões kimberlíticas estão 

associadas a estruturas de falhas e manifestam-se em pulsações que vão decrescendo de idade 

até chegar a 80-87 Ma, no caso dos kimberlitos situados na área pesquisada. A localização 

geográfica dos kimberlitos e sua constância relacionam-os com a provável existência de 

pontos quentes de plumas sob as placas continentais durante a abertura do Atlântico-Sul 

(Correia, 1990). 
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5 CONCLUSÃO 

 

A realização do mapeamento geológico em escala de 1:25.000, integrado com 

estudos petrográficos, permitiu concluir que a área de estudos está inserida, em sua maioria, 

na Fm. Cabeças, pertencente ao Grupo Canindé da Bacia Fanerozoica do Parnaíba. 

Em termos petrográficos, foram reconhecidos os litotipos que fazem parte da área 

de estudo, os quais correspondem ao arenito, diabásio e kimberlito. O arenito constitui 

litologia mais representativa da região e faz parte da Fm. Cabeças, enquanto que os diques 

diabásios ocorrem cortando os corpos areníticos. 

As unidades litoestratigráficas que compõem a área estão posicionadas desde o 

Devoniano com os arenitos da Fm. Cabeças, passando pelo Eocretáceo com os diabásios 

(110-134 Ma) da Fm. Sardinha, até o magmatismo kimberlítico (80-87 Ma) logo após o 

vulcanismo no Eocretáceo. 

Em virtude do elevado grau de vulnerabilidade ao intemperismo, o corpo 

kimberlítico presente na área encontra-se bastante alterado, o que acabou gerando dificuldade 

na identificação de minerais ainda em suas fases primárias. Apesar da identificação de alguns 

minerais indicadores de diamante, tais como perovskita e zircão, faz-se necessário estudos 

mais profundos para que seja possível diagnosticar ou não que o corpo é mineralizado. 
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APÊNDICE A – MAPA GEOLÓGICO DA ÁREA DE ESTURDO. 

 


