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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo a descrição faciológica do membro Ipubi da Formação 

Santana, nas minas Pedra Branca e Conceição Preta, no município de Santana do Cariri, 

situado na Chapada do Araripe, porção Sul do estado do Ceará. A metodologia utilizada 

foi o levantamento de seções estratigráficas nas minas e a análise de um furo de 

sondagem com comprimento aproximado de 30 metros de comprimento. No trabalho, 

foram identificadas preliminarmente três conjuntos faciológicos: de composição gipsita-

anidrita, argilo-carbonática e anidrita-gipsita. Na base da seção ocorre uma camada 

anidríta-gipsita, com anidrita microcristalina alterada para gipsita segundo planos de 

estratificação e fraturas transversais. Logo acima ocorre uma camada de folhelhos com 

intercalações delgadas de calcários biomicríticos (ostracodes) e veios de gipsita fibrosa 

paralelos ao acamamento. Sobreposto a este, ocorre uma espessa camada de gipsita 

composta por gipsita micro e macro granular apresentando raras lentes de folhelhos e 

carbonatos. Enquanto a seção completa aflora na mina Conceição Preta, somente a 

seção superior gipsítica aflora na mina Pedra Branca. Possivelmente, a transformação 

anidrita-gipsita ocorreu durante um soerguimento do lençol freático, que hidratou a 

anidrita; assim, este fácies é diagênetico bem como o fácies gipsita-anidrita é sin-

deposicional, por haver transformação progressiva de gipsita em anidrita. Já o fácies 

argilo-carbonático trata-se de um evento com transição entre um clima mais temperado 

intercalado com climas mais secos e áridos durante o tempo da deposição da 

gipsita/anidrita. Sobre a gênese do deposito, não há dados suficientes para determinar o 

possível ambiente de sedimentação. 

Palavras chave: Formação Santana, Gipsita, Anidrita e Fácies. 
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ABSTRACT 

This present paper has as objective the faciologic description of the Ipubi member of the 

Santana Formation, in the Pedra Branca and Conceição Preta mines, the town of 

Santana do Cariri, setted in the Araripe Plateau, south portion of the Ceará state. The 

metodology used was the outsourcing of the mines estratigraphics sections and analisis 

of one hole poli with approximately 30 meters length. Was firstly identified in the work, 

three faciologic units: with gypsum-anhydrite, carbonatic-clay and anhydrita-gypsum 

compositions. In the section base occurs a anhydrite-gypsum, with micro-crystalline 

anhydrite altered to gypsum according to stratification plans and transversal fractures. 

Just above occurs a shale layer with thin and biomicritic (ostracodes) limestone 

intercalations, and fibered gypsum veins parallel to the bedding. Over covering these, 

occurs a thick gypsum layer compounded by micro- and macro-grained gypsum, 

presenting rare shale and cardonates lenses. While the complete section outcrops in the 

Conceição Preta mine, only the superior gypsum section outcrops in the Pedra Branca 

mine. Possibly, the anhydrite-gypsum transformation took place during a uprising of the 

groudwater which hydrated the anhydrite, so that facies is diagenetic, just like the 

gypsum-anhydrite facies is sin-depositional, by were progressive transformation of the 

gypsum into anhydrite. Meanwhile, the carbonate-clay facies corresponds a transition 

between a more tempered climate and a more dry and arid climate during the 

gypsum/anhydrite deposition time. About the deposit genetic model, there are no 

conclusive data to determinate the possible sedimentation environment. 

Keywords: Santana Formation, Gypsum, and Anhydrite Facies. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

1.1. APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho tem por finalidade a realização de um estudo estratigráfico 

nas minas de gipsita de Pedra Branca e Conceição Preta que se encontram no município de 

Santana do Cariri, na extremidade do sul do estado do Ceará. 

O referido estudo engloba atividades da disciplina CG499-Relatório de Graduação, a 

qual corresponde a um dos requisitos para a conclusão do curso de Graduação em Geologia da 

Universidade Federal do Ceará. 

1.2. LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

As áreas estudadas esta localizada ao sul do Estado do Ceará, na cidade de 

Santana do Cariri. Está situada na Folha Santana do Cariri (SB-24-W-U-I), e abrange uma 

área de 96 Km2, tendo 4 vértices de orientação norte-sul e leste-oeste (Tabela 1.1). 

Tabela 1.1 — Coordenada em SAD-69 24 Sul-UTM da área de pesquisa 

VÉRTICES COORDENADAS UTM(m) 

LATITUDE LONGITUDE 

1 416000 9214000 

2 424000 9214000 

3 416000 9202000 

4 424000 9202000 

O acesso a partir da cidade de Nova Olinda é feito pela CE 255, asfaltada, em 

direção a cidade de Santana do Cariri, por 7,00 km até a localidade de Pedra Branca e cerca 

de 6,5 km até a localidade de Conceição Preta no município de Santana do Cariri (Figura 1.1). 

Em ambas as localidades entram-se estradas vicinais até as áreas das minas. 
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1.3. OBJETIVOS DO TRABALHO 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver o estudo das fácies do Membro 

Ipubi (Formação Santana), nas minas Pedra Branca e Conceição Preta, que estão localizadas 

no município de Santana do Cariri, através do estudo de afloramentos, bancadas de minas e 

amostras de sondagens. Para tal, devem ser alcançados os seguintes objetivos específicos: 

• Defmir as principais fácies, com intuito de agrupá-los em associações faciológicas; 

• Coletar, analisar e caracterizar, em termos petrográficos, os diferentes tipos de 

minerais evaporíticos; 

• Identificar variações no estilo estrutural e estabelecer as possíveis correlações entre os 

minerais evaporíticos encontrados em cada mina, procurando esclarecer a sua gênese; 

• Sintetizar os resultados numa monografia sobre a geologia das ocorrências 

evaporíticas. 

1.4. JUSTIFICATIVA 

O conhecimento detalhado das reservas evaporíticas da região citada tem um 

importante valor econômico e científico, já que os corpos de gipsita têm sido explorados 

desde o início do século passado na região e as lavras têm propiciado várias exposições dos 

corpos gipsíticos e rochas encaixantes, adequadas a estudos faciológicos. 

CAPÍTULO II 

MATERIAIS E METODOS 

O trabalho a ser realizado ocorrerá em várias etapas que são próprias à execução 

de levantamentos geológicos e relatórios de campo, tais como: 

2.1. ETAPA INICIAL: 

✓ Levantamento bibliográfico de trabalhos publicados referentes à região da 

Bacia Sedimentar do Araripe, sul do estado do Ceará, com o objetivo de se 

entender a geologia da região; 

✓ Interpretação de imagens de satélite da região do tipo SRTM. 
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✓ Confecção de mapa base topográfico e geológico preliminar, a partir de 

produtos de sensoriamento remoto (SRTM). 

2.2. ETAPA DE CAMPO: 

✓ Mapeamento geológico das minas e regiões contíguas, além dos afloramentos 

encontrados no mesmo nível estratigráfico, entre as duas minas, com o intuito 

de estabelecer a litocorrelação entre elas; 

✓ Elaboração de seções colunares, a fim de determinar a disposição das camadas 

e os contados litológicos, bem como descrever as possíveis mudanças 

faciológicas encontradas tanto nos evaporitos como da encaixante em contato 

com eles; 

✓ Coletas seletivas de amostras das fácies sedimentares, além de amostras dos 

furos de sondagem, para estudo petrográfico e mineralógico. 

2.3. ETAPA DE LABORATÓRIO: 

✓ Confecção de lâminas delgadas para análises mineralógicas e petrográficas das 

amostras de cada tipo de rocha evaporítica e suas encaixantes presentes na 

área; 

✓ Reinterpretação das imagens de satélites. 

2.4. ETAPA FINAL: 

✓ Integração e interpretação dos dados adquiridos na etapa de campo; 

✓ Elaboração de gráficos de correlação entre as duas minas; 

✓ Elaboração do texto final do relatório de graduação. 
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CAPÍTULO III 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

3.1. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

3.1.1. CLIMA 

A área mapeada encontra-se situada na região fisiográfica do sertão nordestino. 

Compreende de acordo com a classificação de Koppen, dois tipos de clima: 

- o clima AW e AW', tropical úmido, com chuvas de verão se prolongamento pelo outono, 

com inverno seco. 

- o clima BSh, semi-árido, com duas estações distintas,uma chuvosa de janeiro a junho e outra 

seca, no restante do ano. 

Os valores de precipitações médias anuais variam de 600 mm a 1.300 mm. No inicio 

do período chuvoso as precipitações são esporádicas, de curta duração, com baixas taxas 

pluviométricas e quase sempre tempestuosas. 

3.1.2. GEOMORFOLOGIA 

A Bacia do Araripe se entende através da região limítrofe dos Estados do Piauí, 

Pernambuco e Ceará, tendo sua maior extensão neste ultimo. 

Geomorfologicamente é representada pela Chapada do Araripe, que é um grande 

planalto, com aproximadamente 160 km de extensão na direção Leste-Oeste, com 50 km de 

largura no sentido Norte-Sul a 900 m de altitude, limitado por escarpas abruptas, de origem 

erosiva, que são as margens da erosão do planalto, com mais ou menos 7.200 km2  de área 

total (IERZOG, 2008). 

3.1.3. PEDOLOGIA 

Os solos nesta região têm características distintas. Nas partes baixas, predomina 

solo areno-argiloso, de cor cinza-creme a marrom-amarelado, profundo, denominado 

massapé. Apresenta boas condições fisico-químicas, em que sua utilização depende apenas 

das condições climáticas. Chama a atenção pelo fato da evaporação consumir em pouco 
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tempo as águas infiltradas, e o solo fica ressecado durante o período seco, originando gretas 

de contração, estruturas muito comuns para este tipo de solo (IPECE, 2009). 

Nas partes topograficamente mais altas, de cotas superiores a 500m, tem-se um 

solo arenoso, de cor vermelho-amarelado que localmente confunde-se com a rocha original. 

3.1.4. HIDROGRAFIA 

De acordo com 1PECE (2009), no nordeste em geral, o clima é um dos principais 

fatores de regime fluvial, pois apenas as chuvas concorrem decisivamente para a alimentação 

dos rios. Os estudos das redes hidrográficas assumem especial importância nos meios semi-

áridos, onde as bacias hidrográficas constituem por essência, unidade do planejamento dos 

recursos d'água. Existem também outros fatores que contribuem para os rios possuírem um 

regime irregular e que devem ser levados em consideração, como vegetação, distribuição das 

chuvas, evaporação, estrutura do terreno e topografia. 

As águas superficiais da região em apreço são praticamente dominadas pela bacia 

do Jaguaribe, que é a mais extensa entre todas as bacias do estado e muito importante, 

ocupando mais de 50% do território cearense, com aproximadamente 80.000km2. Os seus 

principais afluentes são: Banabuiú, Salgado, Riacho do Sangue, Bastiões, Cariús e Jucás. 

Destacamos aqui o rio Cariús e seus tributários de segunda ordem, exemplificando 

pelo riacho Pedra Branca e os de terceira ordem, que juntos compõe a drenagem da área 

trabalhada. O rio Cariús apresenta uma drenagem dentritica e bastante densa, devido à elevada 

impermeabilidade dos terrenos cristalinos que cobrem a maior parte da região. 

O aspecto da bacia do Jaguaribe é o de uma vasta depressão ocupada por extensa 

glacis e pedimentos nas altitudes de 100 a 250m, bordejada por relevos residuais de altitudes 

de 600 a 900m. A transição entre os relevos elevados e as depressões ocupadas pelo Jaguaribe 

é marcada por um nível de pedimento dissecado. 

3.1.5. VEGETAÇÃO 

A vegetação da região apresenta-se relacionada com o relevo e os aspectos 

topográficos do terreno. Suas variações dizem respeito ao porte e densidade, de acordo com as 

condições climáticas. 
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A caatinga apresenta-se, essencialmente, de formação arbustiva e herbácea, com 

poucos remanescentes arbóreos. Os arbustos e arvores são de modo geral baixos 

multigalhados e de folhas miúdas, muitas vezes transformadas em espinhos como forma de 

proteção. 

A distribuição da vegetação no Araripe modifica-se um pouco em função do 

relevo de costas altas, onde a influencia do meio físico é menos atenuada, dando condições 

mais favoráveis à sobrevivência vegetal. A insolação nestes locais é menos causticante e a 

umidade do ar não sofre variações tão acentuadas nas duas estações como nas áreas arrasadas, 

resultando numa fito-fisionomia mais constante durante todo ano. 

Dentre as vegetações mais dominantes se destacam: marmeleiro, aroeira, juazeiro, 

jurema, xerófitas e coroa de frade como representação das cactáceas (IPECE, 2009). 

3.1.6. ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

O Município de Santana do Cariri possui uma área de 923 km2, ocupados por uma 

população de 18.248 habitantes, distribuídos na sede e nos sete distritos: Anjinhos, Araponga, 

Brejo Grande, Dom leme, Inhumas e Pontal de Santa Cruz (IPECE, 2009). 

Verifica um predomínio de mais de 60% da população da área urbana sobre a 

rural. A economia da região em grande maioria é baseada na agricultura familiar, e na 

extração mineral, calcário laminado (Pedra Cariri) e gipsita. 
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CAPÍTULO IV 

ARCABOUÇO GEOLÓGICO REGIONAL 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A Bacia do Araripe está situada no interior do Nordeste do Brasil, na região 

limítrofe dos estados do Ceará, Piauí, Paraíba e Pernambuco, entre as coordenadas 

geográficas 07°00' e 08°00 de latitude sul, e 38°00 e 41°00 de longitude oeste, ocupando uma 

área de mais de 8.000 Km2. 

As principais cidades localizadas sobre a bacia sedimentar, ou nas imediações são: 

Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Missão Velha, Milagres, Brejo Santo, Jardim e Maurití, 

no estado do Ceará; Araripina e Exu, em Pernambuco. 

Inclui-se contexto de pequenas bacias interiores do Nordeste, as quais são 

fortemente controladas pelas estruturas do embasamento pré-cambriano/Eopaleozóico, que 

foram reativadas ao longo do Fanerozóico, em especial durante os eventos tafrogênicos do 

Eocretáceo, culminando com o rifteamento do Gondwana e a abertura do Oceano Atlântico 

Sul (BRITO NEVES, 1990). 

Poucos trabalhos sobre a geologia da Bacia do Araripe e quase que 

exclusivamente os de cunho paleontológico, foram desenvolvidos até 1950. Ainda no século 

passado, nas décadas de 60 e 70, destacam-se os trabalhos da Universidade Federal de 

Pernambuco, principalmente os de Beurlen (1962, 1963, 1966, 1971 a, b), e trabalhos técnicos 

da SUDENE, com mapeamento de algumas folhas cartografadas na escala de 1:50.000 

(ANJOS, 1963; VEIGA, 1966; CALDASSO, 1967 a,b). 

Na década de 1980, o conhecimento sobre os evaporitos da Formação Santana e 

os dados gravimétricos obtidas por Rand & Manso (1984), despertaram o interesse para as 

potencialidades petrolíferas da bacia, levando seis empresas nacionais, lideradas por 

AZEVEDO & TRAVASSOS PETRÓLEO S/A e ANDRADE GUTIERREZ ENERGIA 

LTDA., a assinarem contrato com a PETROBRAS, para exploração de petróleo com cláusula 

de risco. Nessa década foi dada grande ênfase à litoestratigrafia na bacia. Finalmente, na 

década de 1990 e até os dias de hoje, é crescente o interesse sobre um maior entendimento 
11 
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acerca dos processos sedimentares e de ambientes deposicionais, que atuaram na Bacia do 

Araripe, em especial à Formação Santana, pela sua variedade faciológica e vasto conteúdo 

fossilífero. 

Diversos trabalhos foram realizados na região que delimita a Bacia do Araripe, 

tanto em escala regional quanto em escala local nos últimos anos, o que contribui muito para 

uma uniformização de conceitos referentes à sua origem e formação, tornando mais fácil uma 

compreensão dos aspectos geológicos desta região. Estes trabalhos enriquecem o banco de 

dados sobre a bacia e, desta forma, contribuem para um aproveitamento econômico de 

algumas das formações que compõem o pacote sedimentar (PON I 	E & PONI 	E FILHO 

1996). 

4.2. ESTRATIGRAFIA 

A primeira proposta de divisão estratigráfica para o preenchimento sedimentar da 

Bacia do Araripe foi efetuada por Small (1913), que reconheceu três seqüências distintas: a) 

arenito inferior, com um conglomerado basal; b) calcário Santana; c) arenito superior. 

Posteriormente, vários autores propuseram uma compartimentação estratigráfica mais 

detalhada para a bacia (Figura 4.1.), entre os quais, Beurlen (1962, 1971), Braun (1966), 

Mabesoone & Tinoco (1973), Silva (1976), Lima (1978), Silva (1983, 1986), Ghignone et al. 

(1986), Assine (1990, 1994), Viana (1990), Viana & Cavalcanti (1991), Ponte & Appi (1990), 

Martill (1993), Neumann (1999), Neumann & Cabrera (1999), Sales (2005) e Assine (2008). 

Até o início da década de 1990, a proposta mais aceita era a de Beurlen (1971), que fez os 

maiores avanços no entendimento da seqüência pós rifle, com a definição de nomes utilizados 

ainda hoje, com pequenas alterações conceituais. 

A proposta de Neumann & Cabrera (1999) reconhece cinco seqüências tectono-

sedimentares na Bacia do Araripe, com base no que foi definido por Ponte & Appi (1990): 

seqüência Beta (siluro-devoniana?); seqüência Pré - rifle (neojurássica); seqüência Sin - rifle 

(berriasiana a valanginiana); seqüência Pós - rifle (aptiana a albiana); e seqüência Zeta 

(cenozóica). 

A seqüência Beta é representada pela Formação Mauriti (ANJOS, 1963). As 

unidades das demais seqüências foram agrupadas numa unidade maior, chamada Supergrupo 
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Araripe, que reúne os grupos Vale do Cariri e Santana. O primeiro grupo engloba as 

formações Brejo Santo (Pré-rifle), Missão Velha e Abaiara (Sin-rifte), e o Grupo Santana, as 

formações Rio da Batateira, Crato, Ipubi, Romualdo e Arajara (Pós-rifle). Ainda neste grupo, 

mas separada por uma discordância regional, tem-se a Formação Exu (Zeta), que dá 

sustentação à chapada, entretanto há uma diferença significativa na proposta de Neumann 

(1999), pois, não há consenso na elevação da Formação Santana de formação para grupo 

como também dos membros Crato, Ipubi e Romualdo para Formação, assim como da 

proposta de Assine (2008) que rebaixo o membro Ipubi para apenas uma camada entre os 

membros Crato e Romualdo. Neste trabalho será utilizada a coluna estratigráfica adotada 

neste trabalho é a de Ponte & Appi (1990) . (Figura 4.2.). 
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Figura 4.1. - Mapa Geológico da Bacia do Araripe. (Assine, 1990). 
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43. EMBASAMENTO PRÉ-CAMBRIANO 

Foram selecionados alguns trabalhos de caráter regional, aqui considerados mais 

relevantes com relação à área pesquisada, destacando-se Moraes (1960), Barros (1964), 

Dantas (1974), Brito Neves (1975). Os três primeiros autores atribuem ao Pré-Cambriano 

indiferenciado uma seqüência basal, gnáissica, com exposições na porção norte da Bacia do 

Araripe, nos municípios de Assaré e Farias Brito. 

Cruz & França (1970) estabeleceram a seqüência de rochas Pré-Cambrianas, 

tendo como unidade basal os anatexitos da região de Lima Campos e Assaré, seguidos dos 

migmatitos da região de Dom Quintino e da seqüência gnáissica de Trindade. 

Dantas (1974) denominou de complexo gnáissico-migmatítico do Pré-Cambriano 

Indiviso a área a norte e a nordeste da Bacia do Araripe, constituído de gnaisses leucocráticos, 

gnaisses brechóides e gnaisses-migmatíticos, todos de origem granitóide, subordinadamente 

intrafoliados, e veios aplíticos. 

Gomes (1981) denomina de Complexo Trindade as rochas circunvizinhas à Bacia 

do Araripe, constituídas por uma associação polimetamórficas predominantemente gnáissico-

granítica-migmatítica. Com  relação à petrografia predominam os gnaisses, seguidos dos 

granitos e migmatitos homogêneos e em menor escala, lentes de quartzitos, mármores, 

ortoanfibolitos, metabasitos e zonas de rochas cataclásticas. 

Campos et al. (1976) denominam de Complexo Caicó as rochas do embasamento 

da seqüência identificada por Dantas (1974). Tendo estabelecido seu posicionamento no Pré-

Cambriano Indiferenciado. 

Brito Neves et al.(1990)., posicionam esta unidade, do ponto de vista 

geotectônico, como pertencente às faixas de dobramentos Jaguaribana e Piancó — Alto 

Brígida. 

Do ponto de vista estrutural o embasamento cristalino da Bacia do Araripe 

desenvolve-se tanto no Domínio Cearense (Maciço de Santa Quitéria e Maciço do Rio 

Piranhas) quanto no Domínio Transnordestino (Subdomínio Seridó, Piancó — Alto Brígida e 

Riacho do Pontal) aflorando na porção sul da bacia, Brito Neves (1990) e Cordani et al. 

(1984), esquematizaram os principais traços de falhas, relacionando-as às principais bacias 

interiores do nordeste do Brasil, tendo ao norte da área deste trabalho o ramo principal do 
16 
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4.4.1. TECNONO - SEQUÊNCIA BETA (NEO-ORDOVIVTANA A SILURIANA) 

4.4.1.1. FORMAÇÃO MAURITÍ 

A Formação Maurití é a unidade basal da coluna estratigráfica da Bacia do 

Araripe. Foi individualizada, pela primeira vez, por Small (1913), sob a designação de 

"Arenito Conglomerático". Beurlen (1962; 1963), batizou-a de Formação Cariri. Gaspary & 

Anjos (1964), a rebatizaram como Formação Maurití, nome derivado de sua localidade-tipo. 

Braun (1966), baseado em correlações estratigráficas regionais e com o objetivo 

de reduzir o numero de denominações litoestratigráficas, propôs duas alternativas de 

nomenclatura para esta formação: (1) Formação Taracatu, nome transposto das Bacias de 

Jatobá (PE/BA) e (2) Formação Serra Grande, da Bacia do Parnaíba (PI e MA). 

Ponte & Appi (1990) adotaram a designação de Formação Mauriti, em detrimento 

das demais, pelas seguintes razões: (1) O nome deriva de uma localidade-tipo bem definida, 

onde ocorrem as mais vastas e típicas áreas de afloramentos da formação; (2) O nome 

Formação Cariri, embora tenha prioridade, decorrente da precedência na data de publicação, é 

uma designação "imprópria, pois se refere a uma extensa região, onde afloram outras 

formações, e não a uma localidade-tipo" (BRAUN, 1966). Neste caso, a simples prioridade de 

um termo inadequado, não deve inibir a sua substituição por uma designação mais exata e 

apropriada (IIEDBERG, 1976). (3) Os termos Formação Taracatu, e Formação Serra Grande, 

por serem termos de outras bacias, são impróprios para designar uma unidade estratigráfica 

semelhante, na Bacia do Araripe. O argumento de que todas pertencem a uma mesma unidade 

tectono-sedimentar, com uma continuidade pretérita entre essas bacias, não é suficiente, por 

se tratar de uma conclusão interpretativa, por melhor que ela seja; (4) Todas essas designações 

têm sido usadas em publicações relevantes, de tal modo que o critério de prioridade, devido à 

consagração pelo uso, não é privilégio particular de qualquer delas, isoladamente. 

A Formação Maurití é constituída de quase que exclusivamente de arenitos, 

feldspáticos ou quartzosos, com níveis descontínuos de siltitos brancos com tonalidades 

arroxeadas exibindo uma sequência litilogicamente monótona, com estratificações cruzadas 

de médio porte. 
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A Formação Maurití, repousa sobre o Embasamento Pré-Cambriano e é 

superposta discordantemente pela Formação Brejo Santo, de idade neojurássica. A unidade é 

afossilífera, de modo que sua presumível idade neo-siluriana a eo-devoniana é inferida. 

4.4.2. TECTONO- SEQUÊNCIA PRÉ-RIFTE (NEO-JURÁSSICA E 
EOCRETACICA).  

4.4.2.1. FORMAÇÃO BREJO SANTO 

A autoria do termo Formação Brejo Santo é atribuída a Gaspary & Anjos (1964). 

A designação foi usada para individualizar a parte basal da Formação Missão Velha de 

Beurlen (1962), constituída de arenitos finos a médios, argilosos, siltitos e argilitos 

vermelhos, marrons e esverdeados bem estratificados. 

O nome deriva da localidade-tipo, situada nos arredores da cidade de Brejo Santo, 

no Estado do Ceará. A formação assenta-se discordantemente sobre a Formação Mauriti 

(siluro-devoniana) e é superposta, em contato concordante e transicional, pela Formação 

Missão Velha. 

O conteúdo paleontológico inclui uma paleofauna de ostracodes, da biozona de 

Bissulcocypris pricei (RT-001) indicativa do Andar Dom João, atribuído ao neojurássico; e 

conchostráceos fósseis: Bairdestheria mawsoni, B. mirandibensis, R.C. e 

Palaeolimnadiopsis barbosai, R.C. (BRAUN, 1966). 

4.4.2.2. FORMAÇÃO MISSÃO VELHA 

O termo Formação Missão Velha foi definido por Beurlen (1962), com uma 

abrangência muito ampla, sendo posteriormente restringida por Gaspary & Anjos (1964), com 

o desmembramento de sua parte basal. Posteriormente Braun (1966) usou para esta unidade a 

designação de Formação Sergi, transposta da formação correlata das bacias do Recôncavo, 

Tucano e Jatobá. Deste modo, ao substituir a Missão Velha pelas formações Aliança e Sergi, 

Braun (1966) restringiu mais ainda a abrangência da unidade litoestratigráfica. E sem se dar 
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conta, aquele autor excluiu a parte superior da unidade, originalmente definida por Small 

(1913) e por Beurlen (1962). 

A litoestratigráfica da Formação Missão Velha apresenta na base os arenitos 

conglomeráticos, cinza avermelhados, com fragmentos de feldspato e rochas do embasamento 

cristalino. Na porção intermediária passam a arenitos finos lenticulares, carbonáticos, com 

estratificação cruzada. O topo da formação exibe folhelho arenoso fossilifero(troncos 

silicificados de tamanhos variados), cinza-esverdeado carbonático e friável. 

A localidade-tipo da formação situa-se nos arredores da cidade de Missão Velha, 

no Ceará, com ótimos afloramentos na localidade de Grota Funda e também ao norte da 

cidade de Abaiara. 

A Formação Missão Velha repousa sobre a Formação Brejo Santo, em contato 

normal e gradacional, sendo superposta, de mesmo modo, pela Formação Abaiara. 

4.4.3 TECTONO — SEQUÊNCIA SIN-RIFTE (EOCRÉTACICA-NEOCOMIANA) 

4.4.3.1 FORMAÇÃO ABALARA 

De acordo com Ponte & Appi (1990), esta formação é constituída por 

intercalações bem estratificadas de arenitos finos, argilosos, micáceos, friáveis, laminados; 

siltitos e folhelhos, de cores variadas desde amarelos, avermelhados, cinza e esverdeados. O 

conteúdo paleontológico inclui ostracodes de biozonas indicativas dos andares Rio da Serra 

/Aratu, (Neocomiano). A litologia e o conteúdo fossilífero desta formação são indicativos de 

sedimentação em ambiente lacustre raso e fluvial. 

O nome deriva da cidade de Abaiara, no Ceará, escolhida como localidade-tipo 

em virtude dos afloramentos encontrados ao sul da cidade, notadamente nas margens da 

estrada carroçável Abaira-Olho d'Água do Milho, a partir do riacho do Camelô. 

O contato inferior da Formação Abaiara, sobre a Formação Missão Velha é 

normal e gradacional. O contato superior é formado por uma discordância de idade pré-

aptiana, sobre a qual se assenta a Formação Rio da Batateira ou a Formação Santana, ambas 

do Grupo Araripe (PONTE, & APPI, 1990). 
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4.4.4. TECTONO - SEQUÊNCIA PÓS-RIFTE INIESOCRETÁCICA 

4.4.4.1 FORMAÇÃO RIO DA BATATEIRA 

Na localidade tipo temos na base, esta formação se inicia por espessos bancos de 

arenitos brancos e amarelos, médios e grossos, mal selecionados, com estratificações 

cruzadas, acamamento irregular, exibindo, com frequência, clastos alóctones. Intercalam-se 

arenitos médios a finos, e siltitos argilosos, bem estratificados amarelos, avermelhados e 

acinzentados (ASSINE, 1992a). 

Ocorrem também, com menor frequência, arenitos finos, brancos, limpos, bem 

selecionados, laminados, com estratificações cruzadas de grande porte. Os folhelhos escuros, 

e em particular a camada de folhelho betuminoso, são bastante fossilíferos, contendo 

fragmentos de peixes, conchostráceos, ostracodes e pólens de biozonas indicativas da parte 

superior do Andar Alagoas (PONTE & APPI, 1990). 

A Formação Rio da Batateira, ocorre apenas nas depressões estruturais, tais como 

no rifle e do Cariri e no rifle e soterrado sob a Chapada do Araripe, onde foi perfurado o poço 

2-AR-1-CE (PONTE & APPI, 1990). Em ambos os locais a espessuras da formação é da 

ordem de 200 metros. 

4.4.4.2 FORMAÇÃO SANTANA 

O nome desta formação deriva da localidade-tipo localizada nos arredores da 

cidade de Santana do Cariri, no Ceará, e foi individualizada estratigraficamente sob a 

denominação de "Calcáreo de Sat'Anna" por Small (1913). Barros et al. (1963), dividiram a 

Formação Santana em dois membros, designados informalmente de inferior e superior. 

Beurlen (1963) desmembrou a parte inferior da unidade, sob o nome de Formação Crato. Este 

procedimento foi contestado por vários autores, como Moraes et al (1963), Braun (1966), 

Santos & Valença (1968). 
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Mais tarde o próprio Beurlen (1971) reconsiderou sua proposta e voltou a admitir 

a definição original de Formação Santana, subdividindo-a em três membros: Crato, Ipubi e 

Romualdo. 

Do ponto de vista estratigráfico, Assine (1992) conclui, em análise faciológica e 

de sequências, que o regime de deposição dos sedimentos da formação Santana ocorreu de 

forma contínua, sem intervalos ou hiatos deposicionais, evidenciando um ciclo transgressivo-

regressivo com ingressão marinha de curta duração. 

Ponte (1992) no estudo da origem e evolução das bacias cretáceas do interior 

nordestino considerou a Formação Santana como de origem marinha litorânea e reforça o 

postulado de Beurlen (1963), de que o mar tenha ingressado através da Bacia do Parnaíba. 

No presente trabalho, optou-se pela manutenção do termo Formação Santana, 

conforme originalmente definido e consagrado pelo uso, compreendendo os três membros: 

Crato, Ipubi e Romualdo (Beurlen, 1963.), em contraposição das propostas de Neumann 

(1999) e Assine (2008). 

a) Membro Crato 

O Membro Crato, na parte inferior da formação, é composto da base para o topo, 

por folhelhos cinza e castanhos escuros e negros, calcíferos e laminados; calcários micríticos, 

cinza claro e creme, argilosos e fmamente estratificados em lâminas paralelas e uniformes. A 

espessura média deste membro é da ordem de 50 metros, estimando-se que possa atingir 

espessuras máximas de até 80 metros. 

Estes calcários estão presentes em grande parte da área pesquisada, e apresentam 

contato inferior gradual com os folhelhos interestratificados da Formação Rio da Batateira, 

cor amarelo a creme e no topo com os evaporitos do Membro Ipubi e lentes arenosas 

carbonáticas. 
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b) Membro Ipubi 

O Membro Ipubí é formado principalmente por gipsita e anidrita, com leitos de 

folhelhos pretos ou verdes (betuminoso) intercalados subordinadamente. Esta camada 

evaporítica representa o clímax de uma sequência sedimentar em um lago interior, cujas águas 

se tornaram progressivamente salinas devido às altas taxas de evaporação (SILVA, 1983, 

1988). 

Assenta-se sobre o Membro Crato, onde seu contato com este membro é normal e 

gradacional e sob Membro Romualdo, apresentando contato nítido e brusco (ASSINE,1992a). 

c) Membro Romualdo 

É constituído por intercalações de folhelhos, margas, calcários e lentes de arenitos 

friáveis esbranquiçados. Os folhelhos e margas são de coloração cinza-esverdeada, 

destacando-se um horizonte com muitas concreções fossilíferas ictiólitos (ASSINE 1992a). 

Sua ambientação marinha é revelada pelas concreções carbonáticas com fósseis 

marinhos, indicativo de deposição em regime calmo e raso. Hospeda grande quantidade e 

variedade de fósseis nos folhelhos e nas concreções carbonáticas, podendo estes apresentar 

pirita na parte inferior da unidade, em meio às suas estratificações, laminação plano paralela. 

Apresenta também concreções carbonáticas, representada por bivalves, peixes, gastrópodes, 

ostracodes, vertebrados, etc. 

De acordo com Cavalcanti & Viana (1991) seu limite inferior com o membro 

Ipubí é, notavelmente, discordante, tendo sido definido na base da camada de arenito 

conglomerático. O limite superior com a Formação Exú, entretanto Ponte & Appi (1990) 

citam em sua proposta a Formação Arajara com contato superior. 
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4.4.4.3 FORMAÇÃO ARAJARA 

O termo Formação Arajara é utilizado para designar a sequência de siltitos 

argilitos e arenitos fmos argilosos e arenitos finos argilosos, bem estratificados e apresentando 

estruturas sedimentares do tipo de marcas onduladas e laminações cruzadas, podendo 

apresentar também estruturas de fluidização (PON1E & APPI, 1990) 

Sua coloração é variada, mas com a predominância dos tons de vermelho e 

amarelo. 

O nome "Formação Arajara" deriva da localidade-tipo de Arajara, no Ceará, em 

cujos arredores ocorrem bons afloramentos desta unidade (PONTE & APPI, 1990). 

4.4.4.4 FORMAÇÃO EXU 

Small (1913) atribuiu o nome inicial de Arenito Superior do Araripe, denominado, 

a seguir, de Formação Exu. Posiciona-se no topo de toda a chapada, com espessura de até 

300m, e corresponde a um arenito de cor avermelhada, matriz argilosa, textura fina à média 

com significativa presença de seixos de quartzo de até 5 centímetros (ASSINE, 1992a). 

Anjos et al.(1963), propuseram a denominação de Formação Feira Nova, 

justificando que a cidade de Exu está posicionada sobre o embasamento cristalino, não 

apresentando mudança que justifique o novo nome. 

Assine (1990) posicionou-a e definiu uma idade Albiano-Cenoniano para os 

sedimentos da Formação Exu, atribuindo sua origem ao regime de deposição aluvial com base 

nas paleocorrentes com mergulho deposicional para oeste. 
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CAPÍTULO V 

EVOLUÇÃO GEOTECTÔNICA 

5.1. ESTRUTURAÇÃO E EVOLUÇÃO DA BACIA DO ARARIPE 

O processo evolutivo do sistema de riftes sul atlântico, que foi responsável pela 

formação da margem continental brasileira, consta de cinco estágios evolutivos sucessivos, 

designados como pré-rifte, sin-rifle, Golfo Proto-Oceânico, Oceano Estreito e Oceano Aberto. 

Os riftes neocomianos da Bacia do Araripe (Figura 5.1), formados 

simultaneamente e pelos mesmos processos, tiveram evolução mais rápida e atingiram um 

estágio mais avançado, caracterizado pelo aparecimento e propagação de falhas de 

transferência interligando alguns grábens unitários. Desta forma, originando bacias maiores 

de geometria mais complexa, conforme escrito por Nelson et al. (1992). 

A Bacia do Araripe revela um padrão policíclico, cuja história remonta ao 

Siluriano (?), quando teriam sido depositados os sedimentos terrígenos da formação Mauriti, 

atribuídos à Tectono-sequência Beta, em uma extensa sinéclise interior. A rigor, porém, a 

referida formação representa um dos muitos remanescentes, ou destroços, de uma extensa 

cobertura epicontinental paleozóica, que não tem relação genética com a evolução tectono-

sedimentar da bacia mesozóica. A Bacia do Araripe deve sua evolução a reflexos dos eventos 

tectônicos responsáveis pela fragmentação do paleocontinente do Gondwana, 

individualizando as placas continentais Sul Americana e Africana e conseqüente implantação, 

entre elas, do Oceano Atlântico Sul (PONTE, 1996). 
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Figura 5.1.-Estágio Sin-Rifle. Implantação dos rifles neocomianos do interior do NE propiciado por 
esforços de estiramento crustal WNW-ESE, atuantes na Província Borborema, durante reativação 
Vealdeniana. Modificado de Ponte (1992). 
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5.2. EVOLUÇÃO GEOTECTÔNICA 

A área pesquisada está inserida na porção centro-norte da Bacia do Araripe, mais 

precisamente entre a subbacia de Feitoria e a subbacia do Cariri, sendo estas duas subbacias 

separadas pelo horst de Dom Leme, interposto entre as duas citadas depressões, onde 

subafloram rochas do embasamento(PONTE, 1996). 

A evolução tectônica local da área que versa este trabalho enquadra-se, 

obviamente, dentro da evolução tectônica que controlou todos os eventos de abertura e 

implantação da Bacia do Araripe. Esta evolução foi dividida em quatro períodos: 

(1) Pulso tardio do ciclo tectônico Brasiliano, de idade neoproterozóica a 

eopaleozóica; 

(2) Desenvolvimento da sinéclise do Parnaíba e a deposição de delgadas 

coberturas sedimentares sobre as áreas da Província Borborema, de idade paleozóica; 

(3) Reativação tafrogênica, batizada de Revolução Valdeniana(PONTE 1992), 

(Fig. 5.2) responsável pela fragmentação do paleocontinente do Gondwana e pela formação 

dos rifles mesozóicos do Nordeste, entre outros. Este terceiro evento data do Eocretáceo. 

(4) Período de quiescência, pós-tectônica, de idade neomesozóica à cenozóica. 

Os dois primeiros eventos acima descritos são responsáveis pelo início das 

primeiras feições de uma tectônica de caráter divergente, onde o embasamento cristalino pelo 

ciclo tectônico Brasiliano / Pan-Africano, caracterizado por vulcanismos, reativação de 

antigas feições estruturais, por movimentos compressionais e tafrogênicos (PONTE, 1996). 

Com a consolidação e estabilização do cráton brasileiro, após o pulso tardi-

brasiliano, teve início a formação de grandes sinéclises intracratônicas, entre elas a sinéclise 

do Parnaíba. O preenchimento dessas suaves depressões se deu pela deposição de extensas 

coberturas sedimentares, sob condições de estabilidade tectônica, sujeitas apenas à suaves 

movimentos epirogênicos. Durante a sinéclise do Parnaíba, entre o Neo-Ordoviciano e o Eo-

Soluriano, teve início a sedimentação da Formação Maurití, sendo esta denominada como 

Seqüência Paleozóica (ASSINE 1992). 
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A reativação Valdeniana ocorreu durante a transição do Triássico para o Jurássico, 

interrompendo a quietude tectônica paleozóica, sendo caracterizada por um vulcanismo que é 

reconhecido em várias partes do Brasil. Após este evento, deu-se início ao processo de 

rifteamento responsável pela ruptura do paleocontinente Gondwana, devido aos esforços 

extensionais causados por essa reativação (PONTE et al. 1990) 

Para uma melhor análise da história evolutiva da Bacia do Araripe, durante o 

Mesozóico, com base em seus registros estratigráficos, são estabelecidas três fases de 

subsidência (PON1t, et al. , 1990): 

(a) fase Pré-Rifte, caracterizada por uma lenta subsidência regional; 

(b) uma fase Sin-Rifle, caracterizada por uma rápida subsidência local; 

(c) por último, uma fase Pós-Rifte, retornando às condições de suave subsidência 

regional. 

5.2.1. ESTÁGIO PRÉ-RIFTE 

Este estágio corresponde ao estágio preliminar, ou estágio 1, também designado 

como estágio de calha de estiramento ou calha extensional. Esta Tectono-sequência é 

representada na área pela Formação Brejo Santo, de idade donjoaniana, que repousa sobre as 

discordâncias mesozóicas e pré-fanerozóicas, encobrindo os estratos da Formação Maurití. 

Este contato pode ser observado na porção norte da área, às margens da estrada que liga os 

municípios de Nova Olinda e Angico. 

Durante o estágio Pré-Rifle a paleobacia do Araripe integrava a parte setentrional 

da Depressão Afro-Brasileira, sendo limitada ao norte pelo forte relevo desenvolvido ao longo 

do Lineamento da Paraíba, passando ao norte da atual cidade de Barro, no Ceará. 

O adelgaçamento crustal prosseguiu até atingir, no limiar do Cretáceo, o limite de 

deformação dúctil. Iniciou-se então o processo de deformação rúptil, aqui designado como 

Estágio Sin-Rifte. 
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5.2.2. ESTÁGIO SIN-RIFTE 

A fase Sin-Rifte, inclui o estágio de estiramento crustal com basculamentos de 

blocos e também o estágio de afundamento de blocos ou hemigraben juvenil e hemigraben 

maduro. 

O Estágio Sin-Rifte na Bacia do Araripe é documentado pela tectono-sequência 

homônima, representada pela Formação Abaiara da Bacia do Araripe. Este estágio data do 

Eocretáceo e é marcado por uma subsidência mecânica local (Figura 5.2.). 

5.2.3. ESTÁGIO EROSIONAL 

A discordância pré-aptiana está muito bem evidenciada na Bacia do Araripe, 

sendo mapeável em subsuperficie, no Vale do Cariri (PONTE, 1991), sendo rastreável em 

linhas de reflexão sísmica, além de caracterizada nos registros bio-crono-estratigráficos, pela 

ausência dos andares Neo-Aratu, Buracica Jiquiá e Eo-Alagoas (SILVA-1ELLES et al., 

1991). Este estágio ocorreu, em algum momento durante esse período, devido a um evento 

tectônico que abortou o rifle e promoveu o soerguimento crustal, favorecendo a erosão. 

5.2.4. ESTÁGIO PÓS-RIFTE 

O Estágio Pós-Rifle é marcado por uma subsidência flexural termo-mecânica, de idade 

mesocretácica Aptiano/albiano, ocorrida após o período de erosão e hiato deposicional. Este 

último ciclo sedimentar, transgressivo/regressivo (T/R), constitui a Tectono-sequência Pós-

Rifle, representada pelo Grupo Araripe (PONTE & PON1E FILHO, 1990, Figura 5.2.). 

Vale salientar que, durante o meso-Albiano um pulso tectônico tardio promoveu 

falhamentos e basculamentos de blocos, atingindo os estratos da Formação Santana (Membro 

Crato). 
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A evolução tectono-sedimentar da Bacia do Araripe, durante o Mesozóico está 

ilustrada na carta estratigráfica adotada para descrever a estratigrafia da bacia (Capitulo IV, 

Figura 4.3., PON1E 1990) onde estão indicados os zoneamentos bioestratigráficos que dão 

suporte à cronoestratigrafia e às correlações com a coluna estratigráfica internacional (Figura 

5.2.). 

5.2.5. EPIROGENIA CENOZÓICA 

Na área pesquisada pode-se notar a inexistência de registros sedimentares neo-

Cretácicos, e os depósitos cenozóicos restringem-se a alúvios e colúvios continentais. A capa 

da Chapada do Araripe (Tectono-sequência Pós-Rifle) situa-se em altitudes que ultrapassam 

900 metros, acima do nível do mar e encontram-se hoje em fase de exumação. 

Estes fatos reforçam as teorias de que Província Borborema vem sofrendo um 

suave soerguimento epirogênico, atuante desde o neo-Terciário. Este soerguimento tem sido 

atribuído à colisão da vanguarda da placa sul-americana, deflagrando o processo de 

soerguimento da Cadeia dos Andes, com reflexos remotos na retaguarda atlântica a placa 

(SOARES et al, 1978). 
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Figura 5.2. - Evolução tectônica da Bacia do Araripe, reconstituída a partir da análise do poço AP-1-CE 
(PONTE-FILHO, 1992). 
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CAPÍTULO VI 

GEOLOGIA LOCAL 

Neste capítulo são descritas as associações fácies que se encontram nas minas 

Pedra branca e Conceição Preta na cidade de Santana do Cariri-CE (Figura 6.1). Da base para 

o topo, são as seguintes: fácies gipsitica-anidrtica, fácies argilo-carbonática e fácies gipsitica 

(figuras 6.21 e 6.22). 

Figura 6.1 - Mapa topográfico da região, identificando a duas áreas estudadas. (base imagem radar 
tipo SRTM - datum: SAD-69 sul 24) 
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Como dito no capitulo VI (Arcabouço Geológico Regional), na área ocorre o 

membro Ipubi, seção intermediaria da Formação Santana (Figura 6.2). 

Os estudos de caracterização destas associações faciológicas foram realizados 

através de amostras de sondagens, estudos de bancadas da minas, assim como uma análise da 

geologia local, afim de melhor caracterizá-las. 

Foram realizados além dos citados acima, levantamento onde se encontravam 

afloramentos na área, com a descrição de suas principais características, tais como: tamanho 

dos cristais, geometria, estruturas, associações mineralógicas, espessura das camadas, etc. 

Na literatura já conhecida da região, é descrito que o "...Membro Ipubi 

compreende a seqüência intermediária da Formação Santana, e é formado principalmente por 

gipsita e anidrita, com leitos de folhelhos escuros intercalados subordinadamente." (PONTE 

& APPI, 1990). Entretanto, os estudos mostram que há duas fases de deposição evaporitica e 

não somente uma como estará descrito. 

Ao longo deste capitulo será identificados cada uma destas fases através do estudo 

realizado em cada mina. 
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6.1. EXPOSIÇÕES NAS MINAS 

6.1.1. MINA CONCEIÇÃO PRETA 

A Mina Conceição Preta tem a melhor exposição da sequência evaporítica, 

mostrando-se mais completa que a própria seção-tipo, com duas lentes de gipsita intercaladas 

por uma sequência argilo-carbonática (Figura 6.3). Esta associação é formada basicamente 

por gipsita, folhelhos e carbonatos, onde a lentes gipsita têm cores variadas (branco, cinza, e 

marrom), de aspecto maciço e fibroso. 

A camada intermediaria desta seção é formada por folhelhos e margas de 

coloração bastante variável (verde, amarelada, marrom). 

Figura 6.3 - Mina conceição preta, mostrado as três associações 
faciológicas estudadas. (Zona 24, W 420530/ S 9204578). 	 36 
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6.1.2. MINA PEDRA BRANCA 

A gipsita na mina Pedra Branca se apresenta em uma lente aflorante, com 

espessura que chega a mais de 30 metros (Figura 6.4). A gipsita, nesta seção, apresenta uma 

coloração branca e por vezes cinza, uma textura mais grossa, com cristais em roseta suturados 

(Figura 6.5), e em paliçadas, além de veios de gipsita fibrosa associada à filmes e camadas 

argilosas. 

O afloramento principal é a bancada da mina, com espessura aproximada de 12 

metros. Com  folhelhos verdes sobrepostos, está estratigraficamente abaixo do membro 

Romualdo, este ultimo bem caracterizado na mina (Figura 6.4). 

A bancada tem forma lenticular, apresentado fraturamentos irregulares 

preenchidos, por vezes, por argila e gipsita fibrosa. 

Figura 6.4 - Mina Pedra branca. A- Membro Romualdo. B-
Membro ipubi (gipsita). 

Figura 6.5 - Cristais de gipsita com desenvolvimento a partir de 	 37 
suturas. 
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Devido à ausência de exposições de toda a seção da mina Pedra Branca, será 

utilizado para a descrição o furo de sondagem MPB-05. (Figura 6.6). 

Figura 6.6 - Furo de Sondagem MPB-05, com aproximadamente 32 
metros de espessura. Mina Pedra Branca. 

6.2. FÁCIES SEDIMENTARES 

6.2.1. FÁCIES GIPSÍTICO-ANIDRÍTICA 

Nesta associação, a gipsita ocorre com disseminações de anidrita, com maior 

intensidade na porção central, com textura microgranular (Figura 6.7), de coloração escura 

tendendo para o marrom escuro ao preto. A camada está disposta de forma lenticular, mais 

maciça e com aproximadamente 4,5m de espessura na mina Conceição Preta, porem com 

pequenas falhas reversas distribuídas por todo o pacote (Figura 6.8). Na mina Pedra Branca 

esta associação faciológica só se apresenta em furos de sondagem e tem uma espessura 

aproximada de 7 metros. 

Nas minas Pedra Branca e Conceição Preta, essa associação tem em sua base 

folhelhos negros betuminosos (SILVA, 1983) que não foram descritos devido à dificuldade de 

visualização, tanto nos furos de sondagens como nas frentes de lavra. Abaixo deste, encontra-

se o membro Crato. 
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Figura 6.7 - Gipsita microgranular com aspecto lenticular, mina 
Conceição Preta, (Zona 24, W 420530/S 9204578). 

Figura 6.8 - Mostra falhas reversas por todo o pacote, mais 
precisamente onde a anidrita prevalece. (Zona 24, W 420530/S 
9204578). 
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Na análise de laminas petrográficas, esta fácies apresenta matriz fma, 

predominantemente de gipsita, com ocorrência de dolomitização disseminada (Figura 6.9). Na 

porção mais inferior da seção ocorre a anidrita alterada para gipsita, (Figura 6.10) e com 

pseudomorfos de halita em gipsita, não visualizadas nas fotomicrografias. 

Figura 6.9 - Fotomicrografia da fácies gipsítico-anidrítica.. (A) cristais de gipsita com o 
surgimento de dolomitização; dol — dolomita, gyp - gipsita. (Luz Natural Polarizada / 
objetiva4x). (B) Os cristais de gipsita exibem uma baixa birrefringência, devido à ausência de 
anidrita. (Luz Ortocóspica/objetiva de 4x). 

Figura 6.10 - Fotomicrografia da fácies gipsitico-anidritica. (A) Matriz fina de gipsita (Luz Natural 
Polarizada / objetiva4x). (B) Cristais com baixa birrefringência (gipsita), e cristais isolados com alta 
birrefringência (anidrita); anh — anidrita, gyp — gipsita. (Luz Ortocóspica /objetiva de 4x)). 
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6.2.2. FÁCIES ARGILOSA-CARBONÁTICA 

Esta unidade é composta por folhelhos, concreções carbonáticas e margas, de 

distribuição irregular e localizada entre as duas lentes de gipsita. 

Os folhelhos são predominantes e de coloração variada (verde, marrom, cinza, 

amarelado). Já as margas são de coloração verde-amarelada e de forma maciça. Há também 

ainda concreções carbonáticas distribuídas nas porções centrais do pacote, de forma bem 

irregular. 

A espessura média deste estrato, na mina Conceição Preta, é de 6 metros, e 

apresenta, em algumas porções, uma deformação caracterizada por amplos arqueamentos que 

podem ter sido gerados por esforços tectônicos compressivos, especulativamente associados 

ao soerguimento do pacote. (Figura 6.11). Já na mina Pedra Branca esta associação só ocorre 

em furos de sondagem e tem uma espessura de 9 metros e apresenta folhelhos com carbonatos 

em forma de estratos delgados. 

Figura 6.11 - Fácies argilosa-carbonática com amplos arqueamentos. s, mina Conceição 
Preta, (Zona 24, W 420530/S 9204578). 

Os carbonatos desta fácies foram analisados em laminas petrográficas, 
apresentando uma matriz biomicritica com arcabouço de ostracodes e cavidades irregulares 
preenchidas por esparitos e valvas em sua maioria desarticulada (FOLK, 1962) (Figura 6.12). 
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Figura 6.12 - Fácies argilosa-carbonática. Calcário biomicritico, 
mostrando a matriz micritica, arcabouço de valvas de ostracodes 
articuladas e desarticuladas. mic — matriz micritica, ost — ostracodes 
articulados, vav — valvas desarticuladas. (Luz Natural Polarizada/objetiva 
de 4x) 

6.2.3. FÁCIES GIPSÍTICA 

Está associação está no topo da sequência da mina Conceição Preta e é formada 

por gipsita com granulação mais grossa, com cristais em roseta e paliçada (Figura 6.13), de 

coloração branca, forma lenticular maciça e com uma espessura média de 4 metros (Figura 

6.15). 

No caso da mina Pedra Branca esta associação é representada por gipsita com 

granulação mais grossa, com cristais em roseta de coloração cinza e marrom e o aparecimento 

de alguns veios fibrosos (Figura 6.14). A espessura na lente é de aproximadamente 10 metros 

(Figura 6.16), apresentando um aspecto maciço, com fraturas distribuídas por todo o pacote. 

No topo desta unidade, ocorrem folhelhos esverdeados e camadas de folhelhos 

carbonosos, piríticos e com lâminas carbonáticas (ostracoditos). Esta unidade encontra-se em 

contato brusco o membro Romualdo da Formação Santana. 
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Figura 6. 13 - Fácies gipsítica com cristais em paliçada. (mina Conceição Preta) 
Zona 24, W 420530/S 9204578. 

Figura 6.14 - Cristais em roseta, fácies gipsita-anidrita, mina Pedra Branca. Zona 24, 
W 420573/S 9211795 

43 



Análise Faciológica dos Evaporitos do Membro Ipubi (Formação Santana) nas Minas 
Pedra Branca e Conceição Preta, Município de Santana do Cariri, Ceará  

Freire Jr. J.G. 

Figura 6.15 - Mina Conceição Preta, A- Fácies gipsítica de cor branca, e B-gipsita da fácies 
gipsítica-anidrítica de cor escura. Zona 24, W420530 / S 9204578. 

Figura 6.16 - Mina Pedra Branca, Fácies gipsítica de cor branca, bancada com 10 metros de 
espessura. Zona 24, W 420573 / S 9211795. 
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Na análise de laminas petrográficas, há a ocorrência de cristais de gipsita como 
matriz predominante, o aparecimento de cristais de anidrita neoformadas e pseudomorfizadas 
por carbonato com clivagem ortogonal, com birrefringência alta característica. 

Há também a ocorrência de dolomitização, principalmente na porção superior da 
seção (Figura 6.17) e o aparecimento de halitas pseudoformadas disseminadas nas porções 
superiores da seção (Figura 6.19). 

Os cristais de gipsita que formas a matriz com contatos suturados, e com estrutura 
maciça e formando clivagens irregulares (Figura 6.18). 

Figura 6.17 — Fácies gipsítica. (A) matriz gipsitica com dolomitização bem representada, cristais de gipsita 
com tamanhos bem variados. dol — dolomita, gyp - gipsita(Luz Natural Polarizada / objetiva de 4x). (B) 
mostra baixa birrefringência característica da gipsita. (Luz Ortocóspica / objetiva de 4x) 

Figura 6.18 — Fácies gipsítica (A) matriz anidritica — gipsitica, cristais com contatos suturados bem definidos 
preenchidos por argila? (Luz Natural Polarizada / objetiva de 10x). (B) mostra alta birrefringência 
característica da anidrita que substitui progressivamente a gipsita_ anh — anidrita, gyp — gipsita.(Luz 45 
Ortocóspica / objetiva de 10x) 
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Figura 6.19 - Cristais pseudomorfos de halita, presente na matriz fina de gipsita. (Luz 
Natural Polarizada / objetiva 40x). 
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6.3. SEÇÕES COLUNARES DEMONSTRANDO A ASSOCIAÇÃO FACIOLÓGICA 

DE CADA MINA. 
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Figura 6.20 - Seção colunar 
mostrando os diferentes tipo do 
fácies encontrados na mina 
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VIANA,1991) 
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do fácies encontrados na mina Pedra Branca, furo MPB-
05( Zona 24, w 420705 / S 9212264). 
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CAPÍTULO VII 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

As informações obtidas no levantamento das associações faciológicas das minas Pedra 

Branca e Conceição Preta, no Município de Santana do Cariri- CE nos dá suporte para uma futura 

identificação genética da gipsita no membro Ipubí, assim como dos processos formados do deposito 

evaporitico. O membro Ipubi da Formação Santana não tem apenas uma camada de gipsita entre 

folhelhos como exposto na literatura clássica e sim duas camadas de gipsita separadas por folhelhos, 

como demonstrado na mina Conceição Preta e não visualizado na mina Pedra Branca, pelo fato da 

exploração de gipsita ser na fácies gipsítica. 

Os estudos realizados na fácies gipsítica-anidrítica mostram que gipsita ali forma é 

diagenética, devido sua granulométria fina, mostrando que houve uma hidratação da anidrita pelo 

soerguimento do lençol freático, e uma diminuição dos grãos formados nesta unidade por pressão 

isostática (WARREN, 2006). 

Na fácies argilosa-carbonática definida neste trabalho, há uma relação intima entre esta e 

a gipsita, por vezes com gipsita fibrosa preenchendo fraturas. Nesta seção, temos fosseis somente nas 

porções inferiores e superiores. Na seção intermediária, ocorrem apenas concreções e nódulos 

afossilíferos. 

Na fácies gipsítica, ocorrem minerais sin-deposicionais, já que foi constatado através das 

análises em laminas delgadas a substituição progressiva de gipsita por anidrita, mostrando assim que a 

deposição dos evaporitos neste fácies se com inicialmente com gipsita. 

Sobre a gênese do deposito, não há dados suficientes para provar que a deposição se deu 

em ambiente costeiro ou em condições de supramaré, que foram submetidos a variações do nível do 

mar, necessitando assim de estudos mais aprofundados para a real identificação do ambiente 

deposicional desta unidade faciológica. 

Nas minas estudadas, a gipsita ocorre em formas de lentes descontinuas devido 

provavelmente à topografia original da superfície deposicional, aliada à tectônica regional, tendo em 

vista a análise topográfica utilizando as imagens SRTM, que além de permitir definir lateralmente as 

camadas de gipsita, mostrou que as mesmas ocorrem preferencialmente entre as cotas 590 e 630m, 

como visto na figura 6.1. 

Recomenda-se, por tanto, estudos geoquímicos, paleontológicos e tectônicos mais 

elaborados para a região, com o intuito de desvendar a gênese do deposito, o ambiente de deposição e 

como a tectônica regional influenciou durante a deposição. 
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