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RESUMO: O presente trabalho trata do estudo petrográfico dos mármores da região de 
Canindé, CE, que se encontram inseridos no contexto geológico regional do Complexo Ceará. 
A finalidade deste trabalho é discriminar petrograficamente os mármores e as suas rochas 
encaixantes, associados à zonas de cisalhamento, e os diferentes níveis de controle destas 
transcorrências sobre os litotipos estudados, com isso procurou-se analisar feições 
microtectônicas e texturais. Utilizaram-se lâminas delgadas das amostras mais representativas, 
retidas do corpo rochoso localizado ao longo da zona de cisalhamento Palmatória, Unidade 
Independência, sendo lâminas de rochas metacalcárias marjoritariamente, além das rochas 
encaixantes calciossilicáticas e anfibolitos. Os mármores apresentam uma textura 
granoblástica com contatos retos entre os minerais e granulação média a grossa. Os 
carbonatos apresentam nitidamente as suas linhas de clivagem em duas direções, formando 
ângulos de 60 e 120 graus, maclas coloridas e pleocroísmo de relevo foram observados. 
Apresentam uma mineralogia principal de calcita, dolomita e muscovita, e ainda minerais 
opacos, diopsídio, e clinozoisita como minerais metamórficos de um evento secundário. As 
muscovitas apresentam-se completamente alteradas, sendo a modificação tardia das 
condições metamórficas sugestivas para alteração dos minerais micáceos a partir da 
percolação de fluidos que permearam fraturas e descontinuidades locais. Ocorre ainda 
mármores de composição mineralógica diferente, com epidoto, clinozoisita, muscovita, minerais 
opacos e microclínio. Observou-se k-feldspato mostrando cores de interferência fortes e com 
pequenas inclusões de muscovita. A mudança das cores de interferência nesses minerais 
também são sugestivas de circulação tardia de fluidos. Os minerais opacos estão distribuídos 
na rocha de maneira dispersa com tamanhos e formas variados ocorrendo também associados 
aos feldspatos e carbonatos. Os opacos, por vezes, aparecem preenchendo algumas fraturas 
da rocha e observa-se, frequentemente, grafitas inequigranulares dispostas aleatoriamente.  
Os minerais secundários do grupo do epidoto foram formados possivelmente pela 
desestabilização e decomposição de fases ricas em Ca e Fe. Estes minerais, localmente, 
apresentam-se intercrescidos com minerais opacos. As biotitas mostram-se muito 
avermelhadas, indicando alto teor de titânio e cristalização em altas temperaturas, com uma 
possível difusão química na biotita pela diminuição da temperatura, onde Mg, Fe e Ti podem ter 
sido liberados para formar os opacos microgranulares xenoblásticos. As rochas encaixantes 
mostram uma ampla variedade mineral, texturas do tipo granolepidoblástica, indicativas de que 
estas passaram por mais de um evento tectônico que reorientou os minerais micáceos ao 
sentido do último evento cisalhante. Fraturas indicativas de um evento tectônico posterior à 
formação da rocha encaixante estão preservadas em algumas porções da rocha, minerais 
fragmentados e angulosos de tamanhos variados e sem orientação preferencial foram 
observados, além de feições do tipo extinção ondulante em quartzo que evidenciam eventos de 
deformação ocorridos após a formação da rocha. 
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