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RESUMO: Os depósitos da Formação Ipu (Grupo Serra Grande) registram períodos glaciais 

que afetaram a Bacia do Parnaíba durante o Siluriano. Os intervalos de recuo das geleiras 

estão registrados em depósitos arenosos de planície de outwash, caracterizados por canais 

rasos e de alta energia, e diamictitos. Os afloramentos estudados da Formação Ipu encontram-

se na região de Ipueiras, Serra Ibiapaba, no Estado do Ceará, o qual alcança 43,8 metros de 

espessura. Os depósitos de planície de outwash possuem 11 metros de espessura e são 

compostos de arenitos grossos a seixosos com estratificação cruzada acanalada e lags 

conglomeráticos. Localmente são observadas falhas sinsedimentares. O objetivo deste 

trabalho é a caracterização petrográfica destas rochas siliciclásticas e a determinação dos 

principais eventos diagenéticos. Foram descritas oito lâminas delgadas de arenitos nas quais 

foram contados, em média, 300 pontos por lâmina. Os arenitos possuem granulação de areia 

muito grossa a areia muito fina, são moderadamente a pobremente selecionados com grãos 

variando entre subangulosos a subarredondado com baixa esfericidade. Os contatos grão-grão 

são retos e pontuais e o volume intergranular destes arenitos varia entre 21,3% a 32,53% o 

que caracteriza um empacotamento variando de frouxo a normal. A porosidade primária varia 

entre 1,63% a 10,16%. Todos os arenitos estudados apresentam mais de 95% de quartzo 

sendo classificados como quartzo-arenitos. Foram observados também grãos de microclina e 

fragmentos de quartzitos, bem como zircão, hornblenda, turmalina, muscovita e minerais 

opacos. Os principais eventos diagenéticos observados nos arenitos foram: 1) compactação 

mecânica, constatada por muscovita contorcida e grãos fraturados; 2) infiltração de argilas, 

cutículas de argila observadas localmente; 3) cimento de hematita; 4) cimento de calcita 

espática e 5) cimento de sílica microcristalina. Depósitos de barras longitudinais entre canais 

entrelaçados na planície de outwash distal são geralmente caracterizados por arenitos grossos 

e cascalhosos pobremente selecionados. A ausência de poros secundários, feições de 

dissolução em grãos, compactação química e de feldspatos alterados sugerem que os 

sedimentos eram compostos predominantemente de quartzo. A alta maturidade mineralógica 

dos arenitos contrasta com sua imaturidade textural. Contudo, a abundância de quartzo nestes 

depósitos pode estar relacionada à natureza quartzosa que predominava nas áreas fontes. 

Corroboram com esta interpretação o fato de que as sequências silurianas das bacias 

sedimentares do Amazonas e Parnaíba registram depósitos de regiões costeiras e continentais 

ricas em quartzo-arenitos. Esta característica também explica as poucas modificações 

diagenéticas observadas nos arenitos da Formação Ipu. Nos quartzo-arenitos, apesar de 

apresentarem boa porosidade, os principais processos diagenéticos de caráter químico se 

resumem a precipitação pontual de cimentos de calcita, sílica microcristalina e hematita. Em 

resumo, podemos concluir que as características composicionais primárias dos sedimentos foi 

um dos principais fatores na evolução diagenética dos arenitos da Formação Ipu.     
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