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RESUMO: Diabásios da Formação Sardinha (Cretáceo) da Bacia do Parnaíba afloram nas 
regiões de Piripiri (PI) e Colinas (MA), entre as coordenadas 9254409-9537639 e 563800-
902201 (WGS84). Os afloramentos são escassos e as rochas ocorrem predominantemente 
como blocos in situ. Os diabásios são predominantemente afíricos (Piripiri) ou inequigranulares 
porfiríticos (Colinas). Preliminarmente, puderam ser identificadas cerca de 20 soleiras com 
espessuras estimadas entre 7 m e 100 m, aproximadamente. Os diabásios são hipohialinos e 
constituídos de fenocristais de plagioclásio e clinopiroxênio imersos em matriz fina (<1mm) a 
afanítica desvitrificada. Os minerais opacos e a apatita são as fases acessórias, sendo esta 
última abundante nos diabásios de Colinas. Clorita e biotita são os produtos de alteração a 
partir do vidro. A abundância de intercrescimento micrográfico decorre das composições 
evoluídas desses diabásios. Os diabásios de Piripiri são quartzo toleítos 
(Qnor=8,21±1,37%peso; Hynor=13,91±1,51%peso), enquanto que os diabásios de Colinas são 
quartzo toleítos transicionais (Qnor=12,34±3,46%peso; Hynor=11,14±2,29%peso), sendo os 
últimos menos evoluídos (2,34<MgO<5,23%peso) que os primeiros (5,69<MgO<8,14%peso). A 
análise de diagramas de variação e a modelagem geoquímica utilizando a equação de 
Rayleigh mostraram que os diabásios das duas regiões constituem suítes magmáticas que 
evoluíram por AFC (assimilation and fractional crystallization), com fracionamento de olivina 
(críptica), clinopiroxênio, plagioclásio e óxidos de Fe-Ti (somente na suíte mais expandida de 
Colinas). Os diabásios de Piripiri e Colinas formam linhas de tendências subparalelas em 
diagramas de Harker, implicando em não cogeneticidade por processos de diferenciação 
magmática. Eles podem ser separados arbitrariamente em campos delimitados por um valor de 
TiO2 igual a 2%peso (TiO2=1,30±0,15%peso em Piripiri e TiO2=2,95±0,39%peso em Colinas), à 
semelhança do que ocorre em várias províncias basálticas continentais em todo o mundo. As 
razões La/Ybn de amostras representativas de magmas com mesmo grau de evolução (MgO ~ 
5,0%) diferem em cerca de três vezes (3,3 em Piripiri e 9,0 em Colinas). Essa diferença poderia 
ser explicada por processos de AFC muito distintos, implicando a existência de câmaras 
magmática muito diferentes nas duas áreas. Isto é pouco provável uma vez que estas câmaras 
devem ter sido construídas em rochas de composição semelhantes, no embasamento da 
bacia, em crosta superior. Assim, as diferenças nas razões La/Ybn devem representar ou 
diferentes quantidades de fusão parcial de uma mesma fonte ou geração a partir de diferentes 
fontes mantélicas. Modelos de fusão parcial em equilíbrio modal mostram que as razões La/Ybn 
de Piripiri e Colinas não podem ser geradas num intervalo de fusão parcial (25%-45%) 
necessário à formação de magmas basálticos toleíticos a partir de fontes lherzolíticas ou 
harzburgíticas. Portanto, os diabásios destas duas regiões da Bacia do Parnaíba se inserem 
em suítes geradas a partir de fontes mantélicas distintas. Isto implica em provincialidade 
geoquímica na Formação Sardinha, com mantos de composições diferentes a norte e a sul da 
latitude 5⁰, aproximadamente. 
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