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RESUMO: Durante a passagem Triássico-Jurássico, derrames basálticos marcaram a abertura 
do Oceano Atlântico no processo de fragmentação do supercontinente Pangea. Na Bacia do 
Parnaíba, este evento tectônico está registrado na Formação Mosquito, que faz parte da 
Província Magmática do Atlântico Central (CAMP). A área de estudo está localizada na região 
de Araguaína e Filadélfia, nordeste do Estado do Tocantins, e foi feita a descrição de 
afloramentos em cortes de estrada com a confecção de perfis e desenhos esquemáticos, além 
da caracterização da composição mineralógica, medição de estruturas e coleta sistemática de 
amostras para a confecção de lâminas delgadas. A Formação Mosquito é composta pelas 
fácies basaltos toleíticos maciços a amigdaloidais (Ba) e diabásios maciços (Dm), dispostos em 
forma de diques e soleiras, e camadas tabulares de dezenas de metros sobrepondo os arenitos 
da Formação Sambaíba. Os diques são constituídos por diabásios maciços de coloração cinza 
escuro a verde musgo, de granulação fina a média, apresentando direção preferencial NNS-
SSW, mergulhos de 40° a verticais/subverticais e dimensões de até 180 m de largura e alguns 
quilômetros de extensão. As soleiras (sills) ocorrem em camadas tabulares intercaladas aos 
estratos das formações Motuca e Sambaíba, apresentando composição semelhante aos 
diques. Diques de arenito com cimento de calcita ocorrem disseminados nestas rochas. 
Microscopicamente são holocristalinos, de granulação fina a média, equigranulares, subédricos 
a anédricos, apresentando contatos retos e irregulares. São compostos mineralogicamente por 
cristais de plagioclásio, clinopiroxênio, minerais opacos e celadonita. Os basaltos são de 
coloração cinza escuro, granulação muito fina, apresentando alternância cíclica de basaltos 
maciços e amigdaloidais. As amígdalas marcam o topo destes ciclos, exibindo formas 
esféricas/subesféricas a alongadas e diâmetros variando de 0,1 a 1,6 cm. Fenocristais de 
plagioclásio e vênulas podem ser frequentemente observadas. Microscopicamente são 
hipocristalinos, com textura porfirítica. Os fenocristais são de plagioclásio, com matriz de 
plagioclásio, clinopiroxênio e minerais opacos. O diabásio caracteriza-se por ser uma rocha 
subvulcânica ou hipabissal, de estrutura maciça, que se forma por diques e soleiras quando 
um magma de composição basáltica é injetado em fraturas e diáclases nas rochas 
encaixantes. Estas diáclases podem ser originadas pelo fraturamento hidráulico causado pelas 
intensas pressões do magma de uma câmara magmática. Macroscopicamente, observou-se 
que este diabásio possui variação granulométrica da borda ao centro da soleira, indo de uma 
granulometria muito fina, próximo as encaixantes, a fina a média no centro da soleira. Os 
diques seguiram a orientação do embasamento da porção oeste da Bacia do Parnaíba 
(aproximadamente N-S), enquanto que as soleiras ocorrem paralelamente aos planos de 
acamamento das unidades sedimentares, preferencialmente no contato entre as formações 
Motuca e Sambaíba. Os basaltos foram formados por derrames com características de fluxos 
subaéreos de lavas pahoehoe, marcados por zonas enriquecidas em vesículas e fraturas 
(crosta do fluxo) alternadas com zonas maciças desgaseificadas e expandidas. A crosta do 
fluxo foi formada pelo deslocamento e resfriamento de delgados lençóis de lavas enriquecidas 
em gases, enquanto o avanço e a expansão (inflation) de fluxos de lava sob estas crostas 
originam zonas maciças. 
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