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A bacia do Parnaíba é uma bacia intracratônica localizada no Norte/Nordeste do Brasil. Tem uma 

complexa história geológica com deposição de espessas sequências de rochas sedimentares, desde o 

Siluriano até o Triássico, representados em três grandes sequências deposicionais transgressivas-

regressivas – os grupos Serra Grande, Canindé e Balsase, intenso magmatismo básico associado. O 

magmatismo básico representados pelas formações Mosquito e Sardinha, respectivamente de, idades 

Eotriássica e Eocretácica, tem sua origem relacionada aos processos de ruptura de supercontinentes 

Pangeia e Gondwana, respectivamente. Poucos trabalhos, porém, dedicaram-se ao estudo desses 

magmatismos e, por essa razão, foi desenvolvido o presente trabalho que tem por objetivo estudar a 

interação entre a intrusão básica e o arenito encaixante, ambos identificados em subsuperfície no poço 

1UN30, perfurado no município de Anapurus (MA) pelo Projeto Carvão da Bacia do Parnaíba (1975). Os 

métodos adotados foram a análise petrográfica, em microscópico óptico de luz transmitida, de lâminas 

delgado-polidas do arenito na região de contato com a intrusão e a análise das mesmas em Microscópio 

de Varredura Eletrônica (MEV). Segundo os dados originados pelo Projeto Carvão da Bacia do 

Parnaíba, esta intrusão, com topo a 379,90 m de profundidade e, espessura mínima 3,40 metros,  

pertence à Formação Sardinha e o arenito intrudido à Formação Cabeças. O arenito possui 

granulometria fina a muito fina com grãos subangulosos a subarredondados apresentando contatos 

tangenciais e suturados, indicando que atingiu forte diagênese. É classificado como quartzo arenito a 

subarcóseo, possuindo arcabouço de quartzo, K-feldspato e minerais opacos. Nos interstícios desses 

minerais observa-se a presença de minerais fibrosos (0,05 a 0,1mm) com cores de interferência 

elevadas, relevo alto, leve pleocroísmo em tons de verde claro a incolor e duas direções de clivagem 

formando um ângulo de 60º identificados como tremolita. Também observou-se a presença de 

argilominerais, identificados como grãos submilimétricos, de cores de interferência altas e relevo baixo, 

organizados em aglomerados. Análises no MEV apontaram os argilominerais como sendo do grupo da 

esmectita. Também houve a identificação de minerais do grupo da clorita. A tremolita é um mineral que 

se estabiliza acima das condições diagenéticas e, a sua presença nas lâminas de arenito sugere que 

este mineral pode ser produto da interação com a câmera magmática em um processo denominado 

como diagênese de contato. Argilominerais do grupo da esmectita também podem se formar por esse 

mesmo processo. 


