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A elaboração do mapa geológico e de recursos minerais do estado do 
Maranhão, na escala 1:750.000, é iniciativa do Serviço Geológico do Brasil 
– CPRM, empresa pública vinculada à Secretaria de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia.

Executado pela Superintendência Regional de Belém, no âmbito do 
Programa Gestão Estratégica da Geologia, da Mineração e da Transformação 
Mineral – Ação Levantamentos Geológicos e com recursos do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal, atende aos interesses 
da comunidade do setor mineral e das geociências com informações 
atualizadas sobre a geologia e recursos minerais do estado do Maranhão. 

Com a divulgação da geologia e dos recursos minerais do estado no meio 
empresarial espera-se atrair novas frentes de pesquisa que gerem novos 
empreendimentos mineiros, com consequente geração de emprego e renda. 
No meio acadêmico é natural supor que, essa revisão da geologia regional 
do estado, induza novos trabalhos geológicos mais detalhados e contribua 
para a qualificação de estudantes e pesquisadores que atuam na área das 
geociências em outras instituições de pesquisa. No meio político, em 
especial na admistração pública, essas informações servem de instrumento 
para projetos de infraestrutura básica de alcance regional e ações 
estratégicas de política governamental, com respeito ao meio ambiente, 
para a promoção do desenvolvimento social em bases sustentáveis.
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Os levantamentos geológicos básicos do Brasil
são atividade de responsabilidade executiva da CPRM
– Serviço Geológico do Brasil e têm como objetivo pro-
gramático gerar e difundir informações geológicas e hi-
drogeológicas para indução de investimentos no setor 
mineral e subsidiar políticas de gestão territorial e am-
biental sustentáveis. Em consonância com o Plano Pluria-
nual 2008-2011, como uma ação inserida no Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal,
consiste em um importante item das políticas públicas
federais, que visa, de um lado, resgatar o papel fomen-
tador de investimentos do Estado, atraindo capital priva-
do para o setor mineral e, de outro, dotar o planejador
de ferramenta básica indispensável para as formulações
de políticas consistentes de gerenciamento territorial e
ambiental. Pelo viés econômico, o programa procura ga-
rantir informações geológicas para que o país possa de-
sencadear um ciclo de geração de jazidas que suportem
a expansão industrial, requerida pelo crescimento econô-
mico continuado.

É, portanto, com satisfação e consciência de es-
tarmos escrevendo novo capítulo na história do desen-
volvimento do nosso país, que entregamos mais um
produto da CPRM, neste caso, o Sistema de Informações
Geográficas (SIG) de Geologia e Recursos Minerais do Es-
tado do Maranhão, integrado na escala 1:750.000. Tra-
ta-se de intenso trabalho de atualização das informações
regionais, que envolveu não só a compilação de dados
históricos, incluindo nossos últimos produtos em escalas

maiores, mas a aquisição de novos dados em áreas de 
menor conhecimento geológico, incluindo levantamen-
tos aerogeofísicos de alta resolução. O produto apre-
sentado contempla um CD-ROM contendo o Mapa Ge-
ológico e de Recursos Minerais do Estado do Maranhão, 
na escala 1:750.000, elaborado em ambiente de SIG, os 
arquivos de impressão dos mapas apresentados e o tex-
to explicativo. Também é apresentado o volume impres-
so do texto explicativo. As informações técnicas (SIG, 
mapas e texto explicativo) também são acessíveis pelo 
portal da CPRM – Serviço Geológico do Brasil (<http://
www.cprm.gov.br>) por meio do sistema de banco de 
dados corporativo “GeoBank”. O trabalho foi executado 
pela Superintendência Regional da CPRM em Belém, no 
período de 2010 a 2011, inteiramente custeado pelo 
PGB, e contou com a colaboração de dez geólogos des-
ta unidade, afora as equipes de apoio. Considerando a 
importância crescente do estado do Maranhão no cená-
rio geomineiro nacional, temos certeza de que o enor-
me acervo de informações aqui disponibilizadas será de 
grande utilidade, seja para contribuir com o direciona-
mento das pesquisas minerais da iniciativa privada, seja 
para subsidiar a pesquisa acadêmica. Em suma, a partir 
de agora, o estado e a sociedade maranhense podem 
contar com essa importante ferramenta de planejamen-
to de seu ordenamento territorial, onde todos os aspec-
tos relevantes do meio físico podem ser considerados, 
em conjunto, ou separadamente, antes das tomadas de 
decisão.

APRESENTAÇÃO

    Manoel Barretto da Rocha Neto  Roberto Ventura Santos
    Diretor Presidente    Diretor de Geologia e Recursos Minerais
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A execução dos mapas geológicos estaduais é
uma das atividades permanentes da CPRM-Serviço Geo-
lógico do Brasil, dentro do programa de levantamentos
geológicos básicos do Brasil. Em cumprimento dessa mis-
são institucional, o Mapa Geológico e de Recursos Mine-
rais do Estado do Maranhão, em ambiente de Sistema de 
Informações Geográficas (SIG), foi executado na escala 
1:750.000 pelo corpo técnico da Superintendência Re-
gional de Belém da CPRM-Serviço Geológico do Brasil, 
em atividade coordenada pela Diretoria de Geologia e 
Recursos Minerais.

O presente relatório, disponível em có pia impres-
sa e digital (formato pdf), constitui o Texto Explicativo do 
Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado do 
Maranhão, localizado na porção noroeste da região nor-
deste do Brasil (Fig. 1.1). Contém uma síntese atualizada 
da geologia e do levantamento de recursos minerais e 
acompanha os demais produtos do SIG geológico.

Com este novo mapa, o Estado do Maranhão pas-
sa a contar com um instrumento de fomento e pesquisa 
mineral capaz de mostrar a potencialidade geológica da 
região, necessária para atrair investimentos no setor mi-
neral e subsidiar políticas públicas que possam promover 
o desenvolvimento do Estado.

1.1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

A geração e difusão do conhecimento geológico 
de uma região é ferramenta fundamental na pesquisa 
mineral e no planejamento e formulação de políticas pú-
blicas setoriais. Para tanto, foi necessário executar um 
projeto que proporcionasse o resgate, a organização e a 
disponibilização, de forma estruturada das informações 
geológicas adquiridas pela CPRM e a elas se integrasse 
o acervo de instituições públicas e particulares que re-
alizam pesquisa geológica na região. Atualmente a de-
manda por informações georreferenciadas é significati-
va, tanto por parte de empresas de mineração como por 
instituições de ensino e por gestores públicos municipais, 
estaduais e federais, que necessitam de tais informações 
para formulação de políticas de gerenciamento territorial 
e ambiental, ações de desenvolvimento e de ocupação 
racional do meio físico e de investimento público.

Em termos gerais, o contexto geológico do Mara-
nhão envolve rochas pré-cambrianas, associadas ao Frag-
mento Cratônico São Luís e ao Cinturão Gurupi, afloran-
tes no noroeste do Estado, sendo que a maior parte do
seu território é coberta por rochas sedimentares fanero-
zoicas, relacionadas a bacias continentais e costeiras (Par-
naíba, São Luís, Barreirinhas, Ilha Nova). Este substrato
geológico incorpora depósitos minerais com viabilidade
econômica, com destaque para o ouro, gipsita, calcá-
rio, agregados para a construção civil e água mineral,
citando-se ainda ocorrências de zeolitas e de bauxita e
fosfatos, com expectativas promissoras.

Este trabalho, portanto, vem atender esta de-
manda e constitui o primeiro Mapa Geológico e de Re-
cursos Minerais do Estado do Maranhão executado em
um Sistema de Informação Geográfica (SIG), reunindo
as informações disponíveis e apresentando o estado da
arte do conhecimento geológico na escala 1:750.000, e
disponibilizado em meio digital.  O último mapa geológi-
co do estado encontra-se na forma analógica, na escala
1:1.000.000 e data de mais de 25 anos (DNPM, 1986).  

1.2. MÉTODOS E PRODUTOS

Os procedimentos metodológicos adotados nes-
te projeto seguiram a sistemática usada pelo Serviço
Geológico do Brasil para a elaboração de mapas geo-
lógicos estaduais. Consiste na compilação e integração
das informações geológicas e geofísicas existentes, con-
sistência de dados de campo, de cadastros de recursos
minerais disponíveis, além da utilização de produtos de
sensoriamento remoto como imagens de satélite e radar
em escalas diversas. Em se tratando de um projeto de
compilação e atualização de informações, os trabalhos
de campo foram limitados a grandes perfis geológicos
que permitiram o reconhecimento da maioria das uni-
dades litoestratigráficas discutidas no texto explicativo e
representadas no mapa, bem como visitas a ocorrências
minerais selecionadas.

As informações cartográficas foram elaboradas
em formato digital, estruturadas em ambiente de Siste-
ma de Informações Geográficas (SIG), com uso do aplica-
tivo ArcExibe, e são apresentadas em valores geodésicos

1. INTRODUÇÃO

Cristiane Silva de Sousa
Evandro Luiz Klein
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Figura 1.1- Mapa de localização do Estado do Maranhão, apontando principais cidades e rios.
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(coordenada geográfica) e datum WGS84. As entidades
gráficas estão ligadas à tabela de atributos e suporta-
das por base de dados geológicos, geocronológicos, pa-
leontológicos e de recursos minerais, armazenadas no
banco de dados GEOBANK (http://geobank.sa.cprm.gov.
br/). Este banco permite o gerenciamento e atualização
periódica, agrupando informações geológicas de todo o
território nacional. 

O produto final culminou na elaboração do mapa
geológico e de recursos minerais na escala 1:750.000 e
na redação do presente texto explicativo do mapa. O
mapa foi gerado em Sistema de Projeção Cartográfica
Policônica, apresenta coluna explicativa das unidades
geotectônicas e litoestratigráficas e contém também
encartes na escala 1: 6.000.000 com os temas tectôni-
ca, geofísica e integração geologia e modelo digital de
terreno. Estes produtos digitais elaborados em ambien-
te SIG e o presente texto explicativo são apresentados
no formato PDF e disponibilizados em DVD, no GEO-
BANK e na página da CPRM-Serviço Geológico do Brasil
(www.cprm.gov.br).

1.2.1. Base cartográfi ca

A base cartográfica foi obtida em formato digi-
tal na escala 1:250.000, com coordenada geográfica de
datum SIRGAS 2000 elaborada pelo IBGE (2011) e trans-
formada para datum WGS84. A base foi simplificada e
ajustada, utilizando as imagens Geocover 2000, adap-
tando-a à escala do mapa. Esta base cartográfica contém
informações sobre hidrografia, estradas, ferrovias, limites
estaduais e municipais, áreas especiais, áreas indígenas,
localidades, aeroportos e portos.

1.2.2. Mapa geológico

O Mapa Geológico do Estado do Maranhão, na
escala de apresentação 1:750.000, foi elaborado a partir
das informações compiladas das folhas da Carta Geoló-
gica do Brasil ao Milionésimo, que compõem o Sistema
de Informações Geográficas elaborado pela CPRM – Ser-
viço Geológico do Brasil (2004). Foram acrescidas novas
informações obtidas em trabalhos de campo efetuadas
neste projeto, de informações oriundas dos novos pro-
jetos de mapeamento geológico realizados no período
de 2008 a 2012 (folhas Cândido Mendes, Centro Novo
do Maranhão e Imperatriz), informações compiladas e
reinterpretadas a partir dos projetos de reconhecimento
geológico executados pela CPRM no Maranhão, nas dé-
cadas de 1970 a 1990, em várias escalas, e informações
derivadas da literatura geológica em geral, incluindo arti-
gos científicos, dissertações e teses.

No mapa geológico constam 59 unidades litoes-
tratigráficas e litodêmicas apresentadas na coluna estra-
tigráfica em um arranjo cronoestratigráfico e agrupadas
conforme a associação litológica e domínio tectônico a
que pertencem (p.ex., Suíte Intrusiva Rosário / Magmatis-
mo Orogênico Pré-Colisional/ Fragmento Cratônico São

Luís). As unidades são identificadas por letras símbolo es-
pecíficas, as quais correspondem às eras e aos períodos
do tempo geológico, abreviatura do nome da unidade
e ao tipo de magmatismo predominante, quando exis-
tente. As primeiras letras correspondem à representação
de eras e períodos (p.ex., PP – Paleoproterozoico, MP – 
Mesoproterozoico, S – Siluriano, etc.). Os números, na 
sequência, quando presentes, indicam cronologicamente
a subdivisão dos períodos ou época (p.ex.,2 no Paleopro-
terozoico corresponde ao Riaciano e o 1 no Quaternário
ao Pleistoceno). As últimas letras, com um, dois ou três
caracteres, abreviam o nome da unidade litoestratigráfi-
ca (p.ex., pf = Formação Pedra de Fogo, ia = Formação
Igarapé de Areia). Quando a unidade é constituída por
rochas ígneas são inseridos entre os códigos alfanuméri-
cos iniciais (cronoestratigrafia) e as letras finais (nome da
unidade), símbolos do alfabeto grego que representam o
tipo de magmatismo predominante: plutonismo félsico
– g (gama), vulcanismo félsico – g α(alfa), plutonismo má-
fico – d (delta), vulcanismo máfico - b(beta), plutonismo
e vulcanismo ultramáfico – m(mu) e plutonismo e vulca-
nismo alcalino – l (lambda). Como exemplo, o Granito
Maria Suprema é definido pela letra símbolo PP2gms:
PP=Paleoproterozoico, 2=Riaciano, �g= rocha plutônica
félsica, ms= nome da unidade, Granito Maria Suprema. 

Neste trabalho foi adotada a escala do tempo
geológico da Carta Estratigráfica Internacional (Interna-
tional Stratigraphic Chart), versão de setembro 2010,
elaborada pela International Commissionon Stratigra-
phy, vinculada à IUGS – International Union of Geolo-
gical Sciences, (http://www.stratigraphy.org/column.
php?id=Chart/Time Scale).

O arquivo digital shapefile de geologia contém
informações sobre idade, litotipos, metamorfismo,
magmatismo, sedimentação e ambiente tectônico. O
mapa de lineamentos estruturais foi gerado a partir de
interpretações de imagens de sensores remotos, ima-
gens aerogeofísicas de magnetometria, gamaespectro-
metria e gravimetria, dados de campo e informações
obtidas de projetos executados pela CPRM e PETRO-
BRAS em anos anteriores (referências citadas ao longo
do texto e no corpo do mapa). As principais estruturas
identificadas são falhas ou fraturas, falhas extensionais, 
contracionais, transcorrentes sinistrais ou dextrais, anti-
clinais, sinclinais, altos estrutural, zonas de cisalhamen-
to sinistrais e lineamentos, tais como traços de super-
fície “S”, magnéticos, gravimétricos e diques, também
contidas em arquivos shapefile.

Os dados de medidas estruturais visualizados no
mapa geológico do Maranhão referem-se a feições pla-
nares e lineares, como foliação, acamamento, xistosida-
de, fratura, lineação de estiramento ou mineral. Estes da-
dos foram compilados de projetos geológicos executados
pela CPRM no Maranhão em anos anteriores, acrescidos
daqueles obtidos nos trabalhos de campo efetuados nes-
te projeto.Estes dados estão em formato shapefile que
possui informações do tipo de estrutura, a medida do
azimute (ângulo em relação ao norte), o valor e o sentido
do mergulho. Devido à intensidade de informações em
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determinadas áreas foi feita uma versão simplificada para
ser plotada no mapa geológico.

1.2.3. Recursos minerais

Os recursos minerais do Estado do Maranhão são
um tema integrante do mapa geológico, e foram sobre-
postos à litologia e relacionados ao seu ambiente tec-
tônico. O tema Recursos Minerais foi elaborado a partir
da base de dados do GEOBANK (http://geobank.sa.cprm.
gov.br/), devidamente atualizada, consistida e acrescida
de informações recentes de projetos em desenvolvimen-
to pela CPRM – Serviço Geológico do Brasil, projetos de
pesquisa de empresas, trabalhos acadêmicos, bancos de
dados SIGMINE do DNPM (http://sigmine.dnpm.gov.br/)
e BDEP da ANP (http://www.bdep.gov.br/), consultados/
em fevereiro de 2012, e de informações coletadas em
trabalhos de campo deste projeto.

A base de recursos minerais atualizada compre-
ende 1242 registros, dentre os quais foram acrescenta-
dos 1036 registros novos à base original do GEOBANK.
Estes recursos contemplam 50 diferentes substâncias mi-
nerais agrupadas segundo grau de importância (depósi-
to, ocorrência e indício) e status econômico (mina ativa
ou inativa, garimpo ativo ou inativo, não explotado). In-
clui também informações sobre a natureza e a tipologia
do minério, classe utilitária, toponímia e fonte da obten-
ção do dado (referência) contidas em arquivo shapefile.
Devido à grande quantidade de informações de recursos
minerais que se sobrepõe na escala do mapa em determi-
nadas áreas, foi criado um arquivo shapefile simplificado
destas informações plotadas no mapa geológico.

1.2.4. Mapa geotectônico

O mapa geotectônico apresenta a compartimen-
tação tectônica do Maranhão em domínios tectônicos
pré-cambrianos e bacias sedimentares fanerozoicas.Nes-
ses domínios uma ou mais unidades litoestratigráficas
são agrupadas em unidades litotectônicas, com base em
critérios como idade, tipologia, ambiente de formação/
deposição e significado tectônico. As unidades litotec-
tônicas também são identificadas por letras símbolo,
seguindo-se as mesmas convenções adotadas anterior-
mente para as unidades litoestratigráficas, ou seja, letras
maiúsculas informam a era ou o período de sua forma-
ção/deposição, números podem representar o período
ou o sub-período de formação/deposição, letras minús-
culas representam a abreviatura da sua denominação e,
no caso das unidades magmáticas, símbolos represen-
tam a tipologia do magmatismo. Por exemplo, a unidade
litotectônica Suíte Plutônica Pré-colisional (PP2γ1) reúne
granitoides de arcos de ilha e magmáticos riacianos; a
unidade Rochas Gabroicas Toleíticas Mesozoicas (JKdKK )
agrupa os diabásios Jurássicos e Cretáceos de riftes in-
tracontinentais; assim como a unidade Bacias Intracratô-
nicas Paleozoicas (PZbi) engloba todas as unidades sedi-
mentares das bacias intracratônicas formadas durante o

Paleozoico. Uma mesma unidade litotectônica pode estar
representada em mais de um domínio tectônico.

1.2.5. Mapas geofísicos

Os dados aerogeofísicos são uma ferramenta de
suma importância para a delimitação de unidades litoes-
tratigráficas e no mapeamento dos lineamentos estrutu-
rais e diques. Três temas foram utilizados e são apresen-
tados.

Mapa de Aerogamaespectrometria - contém os
dados de contagem total em relevo sombreado, gera-
dos a partir de dados dos projetos aerogeofísicos (Série
1000), Bacia do Parnaíba - convênio MME/ANP/CPRM,
finalizado em 2006, e Gurupi, executado pela CPRM em
2008 (Fig. 1.2), ambos com altura de voo de 150m e
espaçamento entre linhas de voo de 500m. A integração
dos dados foi realizada com o aplicativo OASIS Montaj
da GEOSOFT, em malha de 500x500m, inclinação da fon-
te luminosa de 45º e azimute de 45º, e a unidade de
medida usada foi micro Roentgen por hora (mR/h).

Mapa de Aeromagnetometria – o mapa aero-
magnetométrico do Maranhão resultou do emprego de
dados do campo magnético total reduzido do Internatio-
nal Geomagnetic Reference Field – IGRF, em relevo som-
breado, gerados a partir de dados de projetos realizados
pela PETROBRAS (Série 4000) (Fig. 1.3), que são arma-
zenados no Banco de Dados de Exploração e Produção
(BDEP), gerenciado pela ANP; projetos realizados pela
CPRM, CPRM/ANP e pelo Governo do Estado do Mara-
nhão por meio do Instituto de Recursos Naturais – IRN
(Série 3000) (Fig. 1.4).Estes projetos possuem diferentes
resoluções, que vão de 8 km até 0,5 km de espaçamento
entre linhas de voo, como nos mais recentes, executados
pela CPRM. A integração dos dados foi realizada com
o aplicativo OASIS Montaj da GEOSOFT, em malha de
4x4km, inclinação da fonte luminosa de 45º e azimute
de 45º,e a unidade de medida usada foi nanoTesla (nT).

Mapa Aerogravimétrico - o mapa contém os da-
dos de anomalia gravimétrica bouguer em relevo som-
breado e foi gerado a partir dos dados do projeto aero-
geofísico Bacia do Parnaíba - convênio MME/ANP/CPRM,
finalizado em 2006 (Fig 1.2). Foi executado com altura
média de voo de 600m, direção das linhas de voo E-W e
espaçamento entre linhas de voo de 6km. A inclinação da
fonte luminosa é de 45º e azimute de 45º, e a unidade
de medida usada foi miliGal (mGal).

Os mapas aerogeofísicos estão disponíveis em
formato geotiff e PDF. Detalhes sobre os vários projetosf
aerogeofísicos consultados podem ser encontrados no
SIG deste projeto em formato shapefiles e na homepage
da CPRM (http://www.cprm.gov.br).

1.2.6. Modelo Digital de Terreno – MDT

O mosaico do Modelo Digital de Terreno foi ela-
borado a partir dos dados da Shuttle Radar Topographic 
Mission – SRTM, utilizando-se uma fonte de ilumina-
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Figura 1.2–Localização das áreas dos aerolevantamentos geofísicos da série 1000.

Figura 1.3 –Localizaçãodas áreas dos aerolevantamento geofísicos da série 4000.
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Figura 1.4 –Localização das áreas dos aerolevantamentos geofísicos da série 3000.

ção artificial a 35º e elevação de 315º de azimute, com
resolução de 90 metros. Os dados foram obtidos pela
NASA (National Aeronautics and Space Administration)
e NIMA (National Imagery and Mapping Agency), com
armazenamento e disponibilização gratuita pelo USGS/
EDC (United States Geological Survey / Eros Data Center)rr
e o processamento foi feito no aplicativo ENVI.

1.2.7. Imagens de satélite Landsat

O mosaico Geocover corresponde a um mosaico
colorido de imagens Landsat obtidas no período de 1999
a 2000, e disponibilizadas pela NASA. As imagens or-
torretificadas e georreferenciadas, com resolução original
de 14,25 metros e reamostradas para 90 metros no for-
mato sid encontram-se no SIG do projeto.d

1.2.8. Mapa de integração geologia e modelo 
digital de terreno

Este mapa é uma imagem integrada das informa-
ções geológicas do Estado do Maranhão com o modelo
digital do terreno, gerada a partir da fusão automática
com auxilio do aplicativo ENVI pelo método de conversão
IHS. Foi gerada uma imagem colorida com resolução de
90 metros, inicialmente em formato geotiff, e converti-
da para a extensão sid para disponibilização no DVD dod
projeto.

1.2.9. Base de dados geocronológicos

Os dados geocronológicos disponibilizados no 
mapa geológico do Maranhão contam com 34 registros
englobando análises isotópicas em zircão pelos métodos
U-Pb SHRIMP, U-Pb ID-TIMS, U-Pb ICP-MS-LA e evapora-
ção de Pb e Ar-Ar e K-Ar em rochas ou minerais. Todos 
os dados resultam de compilação de trabalhos de teses, 
artigos científicos e relatórios de projetos anteriores da 
CPRM, sendo mencionada a respectiva referência no ar-
quivo shapefile.

1.2.10. Elaboração do Sistema de Informação 
Geográfi ca – SIG

A elaboração do produto Geologia e Recursos Mi-
nerais do Estado do Maranhão em Sistema de Informação
Geográfica – SIG envolveu quatro etapas. (1) Constru-
ção e edição dos arquivos digitais vetoriais, em formato 
shapefile, com a elaboração de suas tabelas de atributos 
contendo informações específicas de cada tema, utilizan-
do ferramentas do aplicativoArcGis da ESRI. (2) Elabora-
ção dos mapas de impressão (layout de impressão) e sua 
transformação nos formatos PDF e PRJ, os quais fazem
parte do DVD. (3) Elaboração do SIG, realizada em con-
junto pela Superintendência Regional de Belém e a Divi-
são de Geoprocessamento da CPRM (DIGEOP), mediante
a utilização do aplicativo ArcExibe, criado e disponibiliza-
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do gratuitamente pela CPRM.Este programa opera como
visualizador dos dados e permite realizar algumas tarefas
de geoprocessamento. (4) Realização de rotina de aber-
tura do DVD com o emprego do aplicativo FLASH para
elaborar os arquivos em formato HTML e consequente
alimentação e organização dos dados no DVD.

1.2.11. Nota explicativa

O presente texto explicativo do Mapa Geológico 
e de Recursos Minerais constitui um produto de auxílio 
ao usuário, que além de impresso pode ser obtido em 
formato digital (formato PDF) no DVD e na homepage
da CPRM (http://www.cprm.gov.br). O texto está estru-
turado em capítulos que abordam a compartimentação 
tectônica do estado (Capítulo 2), a descrição de todas 
as unidades litoestratigráficas apresentadas no mapa ge-
ológico (Capítulo 3), a descrição dos recursos minerais 
(Capítulo 4) e uma abordagem sobre a economia mineral 
do Estado (Capítulo 5).

1.2.12. Principais fontes de informação

A maioria das informações geológicas foi obtida 
a partir de trabalhos da CPRM no estado. Importantes
contribuições foram obtidas em trabalhos executados
por outros órgãos, a exemplo do Projeto Radam Brasil,
PETROBRAS, trabalhos acadêmicos efetuados por pesqui-
sadores e alunos de universidades, bem como relatórios
de pesquisas de empresas de mineração.

Na década de 1990 até 2001 a CPRM desenvol-
veu o Programa de Levantamentos Geológicos Básicos
(PLGB), que no Maranhão, resultou no mapeamento ge-
ológico de catorze folhas na escala 1:250.000, que co-
brem cerca de 50% do território deste Estado (Fig. 1.5).
Foram realizados ainda trabalhos de integração geoló-
gica em três folhas, na escala 1:500.000, localizadas na
porção norte, entre os paralelos 1°S e 4°S,cobrindo os
terrenos pré-cambrianos e porção das bacias sedimenta-
res fanerozoicas.Dentro desta mesma escala de trabalho
a CPRM em convênio com o DNPM na década de 1970

produziu os projetos Gurupi e Estudo Global dos Recur-
sos Minerais da Bacia Sedimentar do Parnaíba (Fig. 1.6).

Na área de recursos minerais, além dos mapas metaloge-
néticos previsionais incluídos nos relatórios das catorze
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Figura 1.6 – Projetos executados no Maranhão na escala de 1:500.000.
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folhas citadas acima, foram apresentados os informes
minerais Argilas Nobres e Zeolitas na Bacia do Parnaíba
(1997) e Recursos Gemológicos dos Estados do Piauí e
Maranhão (1998).

O projeto Radam Brasil, desenvolvido pelo DNPM
na década de 1970, foi o primeiro projeto de mapea-
mento sistemático em escala regional (1:1.000.000) que
cobriu o estado do Maranhão.Posteriormente foram de-
senvolvidos os projetos Evolução Paleozoica da Bacia do
Parnaíba (1986), Projeto Parnaíba: reavaliação da bacia e
perspectivas exploratórias (1993) e Mapa Radargeológico
da Sinéclise do Parnaíba e de seu Embasamento (1994).
Em 2004, a CPRM finalizou, em ambiente de Sistema de
Informação Geográfica – SIG, as Cartas Geológicas do
Brasil ao Milionésimo, sendo que um conjunto de cinco
cartas cobre o estado (Fig. 1.7).

A partir de 2004, o Governo Federal, visando à
retomada do crescimento econômico do País em bases

sustentáveis, instituiu o Programa Geologia do Brasil 
(PGB), de responsabilidade executiva da CPRM, que fo-
mentou a retomada dos levantamentos geológicos e 
aerogeofísicos em todo território nacional, priorizan-
do áreas de interesse metalogenético onde o nível de 
conhecimento geológico era incompatível com a po-
tencialidade local. No âmbito do Estado do Maranhão, 
foram instituídos, então, os projetos das folhas Impe-
ratriz, Cândido Mendes e Centro Novo do Maranhão 
(Fig. 1.8), na escala 1:100.000, já finalizados, sendo o 
primeiro voltado à área de ocorrência de zeolitas,  e os 
dois últimos englobando áreas com alta potencialidade 
aurífera. Ainda em execução no momento de encerra-
mento deste projeto, encontra-se o projeto Metaloge-
nia do Cinturão Gurupi, visando integração geológica, 
geoquímica, geofísica e modelamento metalogenético 
na principal área aurífera do estado.
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Figura 1.7 – Principais projetos geológicos executados no Maranhão na escala de 1:1.000.000.

Figura 1.8 – Projetos de mapeamento geológico executados pela CPRM na escala 1:100.000.
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2. COMPARTIMENTAÇÃO TECTÔNICA

O Estado do Maranhão localiza-se na porção nor-
te da Plataforma Sul-Americana (ALMEIDA et al., 2000)
e está inserido principalmente na Província Parnaíba
(ALMEIDA; HASUI; BRITO NEVES, 1976; HASUI et al.,
1984). Neste contexto, quatro domínios tectônicos são
considerados neste trabalho para o Maranhão: (1) Frag-
mento Cratônico São Luís, (2) Cinturão Gurupi, (3) Bacias
Sedimentares Fanerozoicas e (4) Coberturas Superficiais
Cenozoicas. Cada um desses domínios contém uma ou
mais associações tectônicas (Fig. 2.1).

No extremo noroeste do estado afloram peque-
nas porções de rochas pré-cambrianas como janelas
tectônicas e erosivas em meio à cobertura sedimen-
tar fanerozoica. Essas janelas constituem os domínios
Fragmento Cratônico São Luís (conforme KLEIN et al.,
2008b; VASQUEZ et al., 2008), com evolução no Pale-
oproterozoico, e Cinturão Gurupi, com evolução prin-
cipal no Neoproterozoico (KLEIN et al., 2005b). Os dois
domínios geotectônicos foram definidos por Almeida
et al. (1976) com base em estudos geocronológicos
pelos métodos Rb-Sr (idade convencional) e K-Ar em
minerais (HURLEY et al., 1967, 1968; ALMEIDA et al.,
1968; CORDANI; MELCHER; ALMEIDA, 1968; ALMA-
RAZ; CORDANI, 1969). Os terrenos pré-cambrianos
são, entretanto, bastante limitados em termos de dis-
tribuição territorial. Mais de 98% do território do Ma-
ranhão está representado pelas bacias e coberturas se-
dimentares fanerozoicas.

2.1. FRAGMENTO CRATÔNICO SÃO LUÍS

O Fragmento Cratônico São Luís foi assim de-
signado, preferencialmente a Cráton São Luís (KLEIN et 
al., 2008b; VASQUEZ et al., 2008), por ser interpreta-
do como parte de um orógeno maior com evolução no 
Riaciano, principalmente entre 2240 e 2050 Ma (Tabe-
la 2.1), cuja maior porção encontra-se, hoje, no Cráton 
Oeste-Africano. Representa, portanto, um fragmento 
desse orógeno, que permaneceu no continente sul-ame-
ricano após a separação entre América do Sul e África 
ocorrida no Mesozoico (KLEIN; MOURA, 2008 e suas 
referências). É composto por rochas metavulcanossedi-
mentares e rochas vulcânicas, que constituem as bacias 

de arcos de ilha e/ou magmáticos, e por conjuntos de
granitoides que se distribuem nas suítes plutônicas pré-,
sin- e pós-colisionais (Fig. 2.1). As sequências supracrus-
tais e os granitoides cálcico-alcalinos pré-colisionais são
relacionados a uma fase orogênica acrescionária, juvenil,
os granitoides peraluminosos à fase colisional e os gra-
nitoides evoluídos e as rochas vulcânicas mais jovens, à
fase tardi- a pós-colisional (KLEIN et al., 2008b; KLEIN et
al., 2009).

A sucessão metavulcanossedimentar compreende 
o Grupo Aurizona, constituído por xistos de naturezas di-
versas, rochas metavulcânicas ácidas a básicas e subordi-
nados quartzitos e metachert formados em 2240 ± 5 Ma
(PASTANA, 1995; KLEIN et al., 2005b e suas referências).
Rochas vulcânicas não metamorfisadas, predominante-
mente ácidas, incluindo termos tufáceos, se depositaram
sobre as rochas da Suíte Tromaí entre 2164 Ma (Unidade
Vulcânica Serra do Jacaré) e 2160 Ma (Formação Rio Dia-
mante) e apresentam características de arco transicional
a margem continental ativa (KLEIN et al., 2009). É prová-
vel que o Granófiro Piaba (2214 ± 3 Ma) esteja associado
a esta fase.

A unidade espacialmente predominante é a Suíte 
Intrusiva Tromaí, pré-colisional, formada por tonalitos,
granodioritos e granitos de idade entre 2168 e 2147 Ma
e interpretada como uma série cálcico-alcalina juvenil
formada em ambiente de arcos de ilhas intraoceânicos
(KLEIN; MOURA, 2001; KLEIN et al., 2005b, 2008b). É
provável que os granitoides da Suíte Intrusiva Rosário,
que ocorrem como plútons isolados ao sul da cidade de
São Luís, pertençam a essa associação.

Outros conjuntos de granitoides, de distribuição
mais restrita, são representados pela Suíte Intrusiva Tra-
cuateua e pelo Granito Negra Velha. A Suíte Tracuateua
aflora na porção oeste da área cratônica (no Estado do
Pará), e consiste em granitos peraluminosos com duas
micas (LOWELL, 1985; COSTA, 2000), formados entre
2086 e 2091 Ma (PALHETA; ABREU; MOURA, 2009). Re-
presenta a fase sin-colisional, mais abundante no emba-
samento do Cinturão Gurupi (ver discussão abaixo). O
Granito Negra Velha é composto por pequenos plutons
de granitos tardios potássicos, que lembram shoshonitos
(pós-colisionais) e que intrudiram os granitoides da Suíte

Marcelo Lacerda Vasquez 
Evandro Luiz Klein

Elem Cristina dos Santos Lopes
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Figura 2.1 – (A) Mapa de domínios tectônicos e (B) de suas associações tectônicas no Estado do Maranhão. (C) Detalhe das associações
tectônicas do Fragmento Cratônico São Luís e do Cinturão Gurupi.
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Tromaí entre 2056 e 2076 Ma (KLEIN et al., 2008b). A 
Unidade Vulcânica Rosilha, de ocorrência limitada e for-
mada por volta de 2068 Ma, foi relacionada a esse even-
to tardio (KLEIN et al., 2009). A unidade cratônica mais
jovem, conhecida até o momento, é o Microtonalito Ga-
rimpo Caxias, de 1985 ± 4 Ma (KLEIN; KOPPE; MOURA,
2002), aqui inserido nas suítes plutônicas pós-colisionais,
mas cuja real extensão cartográfica e significado tectôni-
co permanecem incertos (KLEIN et al., 2008a).

2.2. CINTURÃO GURUPI

O Cinturão Gurupi é um orógeno do Neoprotero-
zoico, de orientação NNW-SSE e desenvolvido na borda
sul-sudoeste do Fragmento Cratônico São Luís (ALMEI-
DA; HASUI; BRITO NEVES, 1976; COSTA, 2000; KLEIN et
al., 2005a). O limite entre o Fragmento Cratônico São
Luís e o Cinturão Gurupi foi definido por Hasui, Abreu
e Villas (1984) como sendo a Zona de Cisalhamento
Tentugal. Esta estrutura foi considerada por Klein et al.
(2005a) como limite geocronológico (Rb-Sr, K-Ar) e lito-
estrutural e não uma descontinuidade fundamental que
separa terrenos distintos. O cinturão possui área afloran-
te de aproximadamente 160 km de comprimento e 50
km de largura, se estendendo pelos dois lados da divisa
entre o Maranhão e o Pará, estando os demais limites

encobertos pela sedimentação fanerozoica (Figs. 2.1 e 
2.2). Contudo, informações geofísicas, petrográficas e 
geocronológicos de rochas do embasamento das bacias 
sedimentares fanerozoicas (BRITO NEVES et al., 1984; 
CUNHA, 1986; NUNES, 1993) indicam que o Cinturão 
Gurupi estende-se ainda por cerca de 60-80 km para sul 
e até algumas centenas de quilômetros a leste-oeste sob 
essas bacias. É possível que tenha ligação com o domínio 
Médio Coreaú da Província Borborema (ver discussão em 
KLEIN; MOURA, 2008).

A maioria dos conjuntos litológicos do Cinturão 
Gurupi forma corpos alongados segundo NW-SE, orien-
tação também da maioria das grandes estruturas que 
afetaram esses conjuntos. Litologicamente, o cinturão 
é composto por unidades que refletem evolução do Ar-
queano ao Neoproterozoico (Tabela 2.2), que compreen-
dem sequências metassedimentares e metavulcanossedi-
mentares, complexos metamórficos e várias gerações de 
rochas plutônicas. Algumas dessas unidades afloram no 
Estado do Maranhão.

Parte significativa dessas rochas é de idade pa-
leoproterozoica e representa o retrabalhamento da 
borda sul do Fragmento Cratônico São Luís (domínio 
externo do Cinturão Gurupi) e porções do embasa-
mento metamórfico sobre o qual se ergueu o cintu-
rão durante o Neoproterozoico (KLEIN et al., 2005a; 
KLEIN; LOPES, 2011, 2012).

Associação Unidade 
Litoestratigráfica 

Idade de 
cristalização/ 

sedimentação (Ma)
Método Sm-Nd 

TDM (Ga) Nd 
(t) 

Suíte plutônica pós-colisional Microtonalito Garimpo Caxias 1985 ± 41 Pb-Pb zr 2,171 +0,7 

Magmatismo pós-colisional Unidade Vulcânica Rosilha 2068 ± 22 Pb-Pb zr 2,42-2,502 -0,7 a -0,9 

Suíte plutônica pós-colisional Granito Negra Velha 2056 ± 4 a 2076 ± 23 Pb-Pb zr   

Suíte plutônica pré-colisional Suíte Intrusiva Rosário 2079 ± 48 a 2139 ± 
224 

Pb-Pb zr 2,105  

Suíte plutônica pré-colisional Suíte Intrusiva Tromaí 
2168 ± 4 a 2147 ± 

33,6,7,8 

2160 ± 43 

Pb-Pb zr 
U-PbS zr 

2,22 a 2,267 +1,9 a +2,6 

Bacias de arco de 
ilhas/magmático Formação Igarapé de AreiaA,B 21109 Pb-Pb zrd   

Bacias de arco de 
ilhas/magmático Formação Rio Diamante 2160 ± 82 U-PbS zr 2,31 a 2,372 +1,2 a +1,8 

Bacias de arco de 
ilhas/magmático 

Unidade Vulcânica Serra do 
Jacaré 2164 ± 32 Pb-Pb zr 2,37 a 2,382 +1,0 

Bacias de arco de 
ilhas/magmático Granófiro Piaba 2214 ± 310 Pb-Pb zr   

Bacias de arco de 
ilhas/magmático Grupo Aurizona 2240 ± 56 Pb-Pb zr 2,487 +0,8 

Tabela 2.1. Síntese dos dados geocronológicos do Fragmento Cratônico São Luís no Estado do Maranhão.

Observações: A-ocorre também no Cinturão Gurupi; B-datação efetuada em amostra de afl oramento do Estado do Pará
Abreviaturas: Pb-Pb. evaporação de Pb em zircão; S: SHRIMP (Sensitive High Resolution Ion Micro Probe); zr: zircão; zrd: zircão detrítico. εNd(t): calculado
para idade de cristalização. *: ocorre também no Cinturão Gurupi
Referências: 1-Klein et al. (2002); 2-Klein et al. (2009); 3-Klein et al. (2008a); 4-Gorayeb et al. (1999); 5-Sato (1998); 6-Klein & Moura (2001); 7-Klein et
al. (2005a); 8-Klein & Moura (2003); 9-Teixeira et al. (2007); 10-Klein et al. (2008b)
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1 - Acre
2 - Solimões
3 - Amazonas
4 - Alto Tapajós
5 - Parnaíba / Grajaú
6 - Tacutu
7 - Foz do Amazonas
8 - Marajó
9 - Bragança-Viseu

10 - Pará-Maranhão
11 - São Luís / Ilha Nova
12 - Barreirinhas
13 - Ceará
14 - Sanfranciscana
15 - Pantanal
16 - Parecis
17 - Araripe

A - Iquitos
B - Purus
C - Gurupá
D - Tocantins (Capim)

E - Ferrer-Urubano Santos
F - Curupu
G - Tutoia
H - São Francisco
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Figura 2.2 – Bacias fanerozoicas do norte do Brasil e domínios pré-cambrianos do Maranhão (Baseado em SILVA et al., 2003).

A porção retrabalhada do Fragmento Cratônico
São Luís inclui os granitoides cálcico-alcalinos da Suíte
Intrusiva Tromaí e as rochas supracrustais da Formação
Chega Tudo, formadas entre 2168 e 2148 Ma. Essas uni-
dades enquadram-se, respectivamente, nas suítes plutô-
nicas pré-colisionais e bacias de arcos de ilha e/ou mag-
mático do Riaciano.

Na assembleia de embasamento os complexos 
metamórficos têm ocorrência relativamente expressiva. 
São representados por corpos isolados do Metatonalito 
Igarapé Grande (de idade arqueana e aflorante somente 
no Estado do Pará) e, sobretudo, pelos ortognaisses e pa-
ragnaisses foliados e bandados do Complexo Itapeva, de 

 

Domínio do orógeno Associação Unidade 
Litoestratigráfica 

Idade de 
cristalização/ 

sedimentação (Ma)
Método Sm-Nd 

TDM (Ga) Nd 
(t) 

Interno Sequência de margem 
passiva(?) Anfibolito Cocal   0,98 a 1,051 +5,8 a +5,2*

 Sequência de margem passiva Formação Marajupema 1102 ± 422 Pb-Pb zrd 1,41 a 2,022 -11,5 a -6,2 

Interno (embasamento) Suíte plutônica sin-colisional 
riaciana Granito MoçaA 2099 ± 191 U-PbL zr 2,19 a 2,28 +2,2 a +2,3

 Suíte plutônica sin-colisional 
riaciana Granito Maria Suprema 2100 ± 122 U-PbT zr 2,302 +0,7 

Externo (borda cratônica 
retrabalhada) 

Bacias de arco de 
ilhas/magmático riaciano Formação Chega Tudo 2148 ± 1 a 2160 ± 33 Pb-Pb zr 2,20 a 2,342 +2,7 a +1,1 

 Suíte plutônica pré-colisional 
riaciana Suíte Intrusiva Tromaí 2148 ± 43  

2165 ± 81 
Pb-Pb zr 
U-PbL zr 

2,372 +0,4 

Embasamento metamórfico Complexo metamórfico Complexo Itapeva 2167 ± 22 U-PbT zr 2,22 a 2,312 +2,6 a +1,4 

Ob d f d d fl d d d á

Tabela 2.2 – Síntese dos dados geocronológicos do Cinturão Gurupi no Estado do Maranhão.

Observação: A - datação efetuada em amostra de afl oramento do Estado do Pará
Abreviaturas: L: LA-ICP-MS (Laser Ablation Inductively Coupled Mass Spectrometry); T: ID-TIMS (Isotope Dilution Thermal Ionization Mass Spectrometry). 
Pb-Pb. evaporação de Pb em zircão; zr: zircão; zrd: zircão detrítico.
e�Nd(t): calculado para idade de cristalização; *calculado para 850 Ma
Referências: 1-Klein & Lopes (2011); 2-Klein et al. (2005b); 3-Klein & Moura (2001);
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2167 Ma (KLEIN et al., 2005a; KLEIN; LOPES, 2011). Tam-
bém ocorrem corpos de granitoides como fragmentos do 
embasamento em meio ao conjunto metassedimentar do 
Grupo Gurupi. Parte desses granitoides possui assinatura 
de alto potássio (até shoshonítica), como Cantão (2163 
± 4 Ma), Anélis (2100 ± 21 Ma) e Timbozal (2084 ± 5 
Ma), todos eles aflorantes somente no Estado do Pará, e 
parte é composta por granitos e leucogranitos peralumi-
nosos com idade em torno de 2100 Ma, como os corpos 
Moça e Maria Suprema (além dos corpos Japiim, Taman-
cuoca e Jonasa, que afloram somente no Pará) (PASTA-
NA, 1995; KLEIN et al., 2005a; PALHETA et al., 2009; 
KLEIN; LOPES, 2011, 2012). Estes granitoides potássicos 
e peraluminosos se relacionam, respectivamente, com as 
suítes plutônicas pré-colisionais e sin- a pós-colisionais 
do Riaciano.

A litogênese neoproterozoica conhecida no Cin-
turão Gurupi é limitada. No estado do Pará são descritos 

o Nefelina Sienito Boca Nova, provavelmente represen-
tando uma intrusão pré-orogênica de 732 Ma ligada 
ao quebramento continental ocorrido no início do Neo-
proterozoico (KLEIN et al., 2005a), o Metamicrotonalito 
Caramujinho, de 624 Ma, cujo papel tectônico é ainda 
incerto (KLEIN; LOPES, 2011), e o granito peraluminoso 
Ney Peixoto, de 549 Ma, associado à fase colisional do 
final da orogenia neoproterozoica que soergueu o Cin-
turão Gurupi (VILLAS; SOUSA, 2007; PALHETA; ABREU; 
MOURA, 2009). No lado maranhense do Cinturão Guru-
pi, Klein e Lopes (2011) identificaram a pequena ocorrên-
cia do Anfibolito Cocal, posicionado pelos autores no To-
niano. O significado tectônico dessa unidade permanece 
incerto e é colocada aqui, tentativamente, na Sequência 
de Margem Passiva, pela sua associação com o Grupo 
Gurupi, que define essa associação (Fig. 2.1).

O Grupo Gurupi, unidade de maior expressão are-
al no Cinturão Gurupi, e a Formação Marajupema são 

Figura 2.3 – Riftes precursores da Bacia do Parnaíba (Modifi cado de GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993). 
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unidades aparentemente metassedimentares, de idade
indefinida, mas mais jovens do que 1100 Ma (KLEIN et
al., 2005a; KLEIN; LOPES, 2011 e suas referências). São
interpretadas como pertencentes a uma associação de
margem continental passiva desenvolvida na borda do
Fragmento Cratônico São Luís, que posteriormente inver-
teu para margem ativa durante a orogenia que soergueu
o Cinturão Gurupi (KLEIN; LOPES, 2011).

A Formação Piriá tem sido considerada como co-
bertura pós-orogênica (molassa?) relacionada ao final
da orogenia que formou o Cinturão Gurupi e deposita-
da no final do Neoproterozoico ou início do Cambriano
(ABREU; VILLAS; HASUI, 1980; KLEIN et al., 2005a; PI-
NHEIRO; MOURA; KLEIN, 2003). Entretanto, novas infor-
mações obtidas em trabalhos em desenvolvimento pela
CPRM – Serviço Geológico do Brasil, indicam que a For-
mação Piriá é mais jovem do que 550 Ma e pode repre-
sentar parte dos riftes precursores da Bacia do Parnaíba
(KLEIN; LOPES, 2012 e item 2.3.1 abaixo).

2.3. BACIAS SEDIMENTARES FANEROZOICAS

A tectônica de formação, o preenchimento, os
eventos magmáticos associados e as reativações tectôni-
cas das bacias fanerozoicas estão relacionados a diferen-
tes estágios de evolução da Plataforma Sul-americana.
A evolução dessas bacias iniciou com a consolidação de
uma plataforma, após as orogenias do Ciclo Brasiliano/
Pan-Africano (~725-500 Ma), no limite Neoproterozoi-
co-Cambriano, com a formação de riftes intracontinen-
tais, que pode ter se estendido até o Ordoviciano. Esta
etapa de transição (Estágio de Transição – ALMEIDA,
1969; ALMEIDA; NEVES; CARNEIRO, 2000) foi sucedida
pela formação de grandes sinéclises intracratônicas pale-
ozoicas, com transgressões e regressões marinhas, que
iniciaram no final do Ordoviciano e se estenderam até o
final  do Permiano, as quais marcam o Estágio de Esta-
bilização da Plataforma Sul-americana. Após um período
de calma tectônica teve início uma ativação meso-ceno-
zoica (Estágio de Reativação) relacionada à abertura do
Oceano Atlântico, com pulsos de magmatismo básico do
Neotriássico ao Eocretáceo, formação de riftes abortados
e recobrimento das sinéclises paleozoicas. A partir do Ne-
ocretáceo a distensão relacionada à separação America
do Sul-África formou bacias divergentes na margem con-
tinental atlântica, com magmatismo toleítico e alcalino
associado (ALMEIDA et al., 2000; MILANI; TOMAZ FILHO,
2000; BRITO NEVES, 2002; ALMEIDA; CARNEIRO, 2004;
ZALÁN, 2004). Em termos de tectônica global, os primei-
ros estágios de evolução da Plataforma Sul-americana
estão relacionados à evolução do supercontinente Gon-
dwana, que ao se colidir com o continente Laurásia, no
final do Permiano, formou o supercontinente Pangea. A 
ativação do manto por plumas mantélicas e a distensão
durante o Triássico-Jurássico, e depois no Neocretáceo,
respectivamente relacionadas à abertura do Oceano
Atlântico equatorial e meridional, causou a quebra
destes supercontinentes (ALMEIDA; NEVES; CARNEIRO,
2000; BRITO   NEVES, 2002). 

A aglutinação das massas continentais (Laurásia,
Gondwana Oeste e Leste) se deveu às orogenias paleo-
zoicas e mesozoicas registradas nas Américas e na Euro-
pa. No Paleozoico, as bordas do supercontinente Gon-
dwana foram afetadas por orogenias paleozoicas, e nas
porções interiores predominaram tectônica extensional e
sedimentação intracratônica, que formaram os riftes e as
sinéclises paleozoicas. No Mesozoico e Cenozoico, os es-
forços compressivos das orogêneses andina e caribenha 
alcançaram as bacias fanerozoicas da porção norte e oci-
dental da Plataforma Sul-americana (ALMEIDA; NEVES;
CARNEIRO, 2000; ZALÁN, 2004).

As bacias fanerozoicas do norte do Brasil são 
representadas pelas bacias do Acre, Solimões, Amazo-
nas, Alto Tapajós, Tacutu, Foz do Amazonas e Marajó 
na região amazônica e pelas bacias do Parnaíba/Grajaú, 
Bragança-Viseu, São Luís, Ilha Nova, Pará-Maranhão e 
Barreirinhas na porção centro norte (Fig. 2.2). No Mara-
nhão ocorrem cinco dessas bacias sedimentares: a Bacia 
do Parnaíba que é uma bacia intracratônica formada no 
Paleozoico e quatro bacias costeiras formadas durante o 
Cretáceo, sendo duas de riftes costeiros (bacias de São 
Luís e Ilha Nova) e duas bacias de margem divergente 
(bacias do Pará-Maranhão e Barreirinhas). O litoral do 
Maranhão também é composto por um segmento mais 
raso da plataforma continental submersa, a Plataforma 
de Ilha de Santana.  Além disso, no extremo sul ocor-
re um segmento setentrional da Bacia Sanfranciscana 
marcado por uma sedimentação cretácea na Sub-bacia 
Urucuia.

2.3.1 – Riftes precursores

Os riftes que precederam a formação das sinécli-
ses paleozoicas são aqui agrupados na associação de
Riftes Continentais Neoproterozoicos e Cambriano-Or-
dovicianos, e correspondem às sequências formadas no 
Estágio de Transição (ALMEIDA, 1969; ALMEIDA; NEVES; 
CARNEIRO, 2000) no final do Ciclo Brasiliano, entre o fi-
nal do Neoproterozoico (Ediacarano) e o Cambriano. 

Os riftes que precederam à sedimentação pale-
ozoica da Bacia do Parnaíba afloram nas bordas leste e 
sudeste e a continuidade desses para interior da bacia foi 
identificada em subsuperfície por sondagem, gravime-
tria, aeromagnetometria, condutividade elétrica e sísmica
(GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993; OLIVEIRA; MOHRIAK, 
2003).  Góes, Travassos e Nunes (1993) mapearam gra-
bens com poucas dezenas de quilômetros de largura
a centenas de quilômetros de comprimento (Fig. 2.3). 
No extremo noroeste, centro-norte e sudoeste da bacia 
estes grabens estão orientados segundo NW-SE (Balsas-
Imperatriz, Itapecuru-Mirim, Piriá), enquanto os da por-
ção nordeste e sudeste estão orientados segundo NE-SW 
(Jaibaras, Oeiras), alguns infletidos para E (Cococi, São 
Julião), e são concordantes com o Lineamento Transbra-
siliano, ou Zona de Falha Transbrasiliana (Fig. 2.3).

O Graben Balsas-Imperatriz ocorre a mais de 
1.500 m de profundidade e a pilha sedimentar son-
dada atinge cerca de 1.000 m de espessura, podendo
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alcançar, com base em dados sísmicos, até 4.000m.
Este rifte foi preenchido por uma sequência clásti-
ca continental com vulcanismo associado, composta
por grauvacas, arcósios, siltitos, folhelhos vermelhos
e ignimbritos (Formação Riachão) e por uma provável
(inferida por sísmica) sequência de pelitos e carbona-
tos de ambiente marinho raso na base (GÓES; TRA-
VASSOS; NUNES, 1993).  A formação deste rifte foi
correlacionada às coberturas proterozoicas mais an-
tigas dos crátons Amazônico e São Francisco (GÓES;
TRAVASSOS; NUNES, 1993), mas Oliveira e Mohriak 
(2003) correlacionaram ao mesmo evento de forma-
ção dos grabens das bordas leste e sudeste da bacia.
A evolução do Graben Jaibaras, conforme Oliveira e
Mohriak (2003) foi marcada por eventos magmáticos
entre 562 e 532 Ma que posicionam o rifte entre o
final do Neoproterozoico (Ediacarano) e início do Cam-
briano. Esse período corresponde ao final dos ciclos
orogênicos Brasiliano-Pan-africano, em que teve início
a extensão crustal e o adelgaçamento litosférico (dela-
minação ou perturbação termo-mecânica) com ascen-
são astenosférica e geração de magmas. Enxames de
diques félsicos e granitos precederam a implantação
do rifte. Basaltos toleíticos a alcalinos originados por
underplating preencheram o rifte juntamente com se-
dimentos continentais e os últimos pulsos de magma
granítico cortaram a sequência vulcanossedimentar.
No Graben Balsas-Imperatriz o vulcanismo contempo-
râneo ao preenchimento do rifte é localizado e pouco
conhecido e o dique máfico que corta a sequência é de
idade triássica (201 Ma - GÓES; TRAVASSOS; NUNES,
1993). Portanto os eventos magmáticos não permitem
posicionar a idade de formação deste rifte. No que
concerne ao controle estrutural, Oliveira e Mohriak 
(2003) sugerem que o trend NW-SE que controla o
Graben Balsas-Imperatriz pode ser uma componente
da reativação do sistema NE-SW do Lineamento Trans-
brasiliano, e que o pacote sedimentar sofreu uma sua-
ve inversão antes da deposição da sequência siluriana.

Possivelmente parte das coberturas sedimen-
tares proterozoicas que ocorrem sobre o Fragmento
Cratônico São Luís e o Cinturão Gurupi, reunidas na
Formação Igarapé de Areia por Pastana (1995), devem
ser parte dos riftes precursores da Bacia do Parnaíba
(VASQUEZ et al., 2008; KLEIN; LOPES, 2012). Essa hi-
pótese é sustentada pela presença de um arenito arco-
siano, aflorante na margem do rio Gurupi, no noroes-
te do Maranhão, que forneceu um intervalo de idade
máxima de sedimentação de 600-650 Ma (PINHEIRO;
MOURA; KLEIN, 2003), o que indica uma sedimenta-
ção a partir de fontes neoproterozoicas. Klein e Lo-
pes (2012) relacionam esse arenito à Formação Piriá,
de idade incerta, mas inferior a 1500 Ma. Outra parte
dessas coberturas, com idade máxima de sedimenta-
ção paleoproterozoica (2110-2170 Ma; TEIXEIRA et
al., 2007), foi relacionada à Formação Igarapé de Areia
por Klein e Lopes (2011) não fazendo, portanto, parte
da sequência de riftes precursores. A Formação Piriá
está situada próxima ao limite do Fragmento Cratônico
São Luís com o Cinturão Gurupi (Fig. 2.4) e sua sutil

orientação é controlada por falhas normais de direção 
NW-SE, identificadas por gravimetria e sísmica (ARA-
NHA et al., 1990), que bordejam o embasamento pré-
cambriano e as coberturas fanerozoicas. Na porção 
ocidental da bacia da Formação Igarapé de Areia, Pas-
tana (1995) mapeou dobras abertas com eixos orien-
tados para NW-SE e uma foliação paralela ao plano 
axial. Esta deformação não foi identificada na porção 
oriental, onde ocorrem os arcósios de fontes neoprote-
rozoicas, pois os estratos estão quase horizontais, sem 
deformação e com metamorfismo incipiente, caracte-
rísticas observadas nos trabalhos de campo do Proje-
to Metalogenia do Cinturão Gurupi, conduzido pela 
CPRM-Belém (LOPES, E. C. S., informação verbal).

A Bacia do Parnaíba teve riftes precursores re-
lacionados aos lineamentos de direção NE-SW típicos 
da Província da Borborema e os lineamentos NW-SE da 
Província Parnaíba. Isto reforça o papel fundamental 
das estruturas de embasamento na formação das ba-
cias cratônicas paleozoicas da Plataforma Sul-america-
na, como preconizado por Brito Neves et al. (1984) e 
Cordani et al. (1984).

Sob as sequências cretáceas das bacias de São 
Luís e Ilha Nova ocorrem remanescentes de riftes pre-
cursores identificados por sondagens, gravimetria e 
sísmica (ARANHA et al., 1990). Estes riftes de orienta-
ção WNW-ESE ocorrem a mais de 2.000m de profun-
didade e foram preenchidos por sedimentos lacustres, 
fluviais e aluviais. As sequências de pelitos, arenitos, 
conglomerados e diamictitos (Formação Bequimão), 
levemente metamorfisados, atingem até 2.000m de 
espessura (ARANHA et al., 1990; ZALÁN, 2007). Uma 
idade Rb-Sr convencional de 480 Ma foi obtida para 
o metamorfismo do final do Ciclo Brasiliano que afe-
tou estas rochas (ARANHA et al., 1990). Além disso, o 
pacote sedimentar apresenta estratos de crescimento 
e depocentros controlados por falhas normais, uma 
geometria típica de remanescente de riftes maiores, 
presumivelmente formados no cambro-ordoviciano 
(ZALÁN, 2007).

2.3.2. Bacias intracratônicas

As grandes bacias paleozoicas interiores da Pla-
taforma Sul-americana formadas no Estágio de Estabi-
lização (ALMEIDA, 1969; ALMEIDA; NEVES; CARNEIRO, 
2000), neste trabalho são classificadas como Bacias In-
tracratônicas Paleozoicas, e no norte do Brasil são re-
presentadas pelas bacias do Solimões, Amazonas, Alto 
Tapajós e Parnaíba. Destas, somente a última ocorre no 
Maranhão (Fig. 2.2). A evolução da Bacia do Parnaíba 
como uma sinéclise ocorreu durante o Paleozoico, mas a 
história da bacia se estendeu ao Mesozoico, com regis-
tros de sedimentação e magmatismo entre o Triássico e 
Cretáceo. 

2.3.2.1. Bacia do Parnaíba

A Bacia do Parnaíba apresenta uma forma elípti-
ca, ocupa cerca de 600.000 km2 da região norte e nor-
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1 - Anfíclise é um termo da escola soviética para bacias sedimentares com arqueamento das bordas originado por fl exuras e falhas durante as
fases tardias de ativação plataformal, acompanhadas de signifi cativo magmatismo basáltico, resultante de anomalia térmica profundas do 
manto. Este conceito foi usado por Fortes (1978) para evolução mesozoica da Bacia do Meio Norte (Bacia do Parnaíba). Góes (1995) usou 
para destacar a evolução jurássica desta bacia.

deste do Brasil e o pacote sedimentar atinge 3.500 m
de espessura no seu depocentro (MILANI; ZALÁN, 1999).
Esta sinéclise paleozoica se implantou sobre riftes pro-
terozoicos a cambro-ordovicianos instalados no emba-
samento pré-cambriano, representado por segmentos
da Província Borborema, do Cráton São Francisco, do
Fragmento Cratônico São Luís e dos cinturões Araguaia e
Gurupi (GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993; GÓES; FEIJÓ,
1994; BRITO NEVES, 2002).

A subsidência e deposição de sedimentos em
uma ampla depressão intracratônica que originou a Si-
néclise do Parnaíba iniciou com o resfriamento e contra-
ção da crosta no final do Ordoviciano e início do Siluria-
no (GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993). Cinco sequências
sedimentares se depositaram na Bacia do Parnaíba do
Siluriano ao Cretáceo (GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993;
GÓES; FEIJÓ, 1994). Em uma revisão mais recente, Vaz
et al. (2007) agruparam as sequências deposicionais da
Bacia do Parnaíba em: Sequência Siluriana (Grupo Serra
Grande), Mesodevoniana-Eocarbonífera (Grupo Canin-
dé), Neocarbonífera-Eotriássica (Grupo Balsas), Jurássica
(Formação Pastos Bons) e Cretácea (formações Itapecu-
ru, Grajaú, Corda e Codó). Contudo, Santos e Carvalho
(2009), baseadas em dados paleontológicos, posiciona-
ram a Formação Pastos Bons, admitida como do Jurássi-
co, no Eocretáceo, sendo cronocorrelata à Formação Cor-
da. Desta forma, aqui são reconhecidas cinco sequências
sedimentares: Siluriana, Mesodevoniana-Eocarbonifera,
Neocarbonífera-Neotriássica, Jurássica-Eocretácea e Cre-
tácea (Fig. 2.4), sendo as três primeiras sequências rela-
cionadas ao Estágio de Estabilização e as duas últimas ao
Estágio de Plataforma Reativada (ZALÁN, 2004).

Intercalados ou cortando estas sequências sedi-
mentares ocorreram um evento magmático toleítico tri-
ássico-jurássico (Formação Mosquito, Diabásio Laranjal) e
dois eventos magmáticos cretáceos, um toleítico (Forma-
ção Sardinha) e um kimberlítico (kimberlitos de Gilbués,
Picos e Flores) (Fig. 2.4).

Góes (1995) com base em estudos de tectônica e
sedimentação considerou as sequências jurássica e cretá-
cea sobrejacentes às sequências paleozoicas da Bacia do
Parnaíba como bacias distintas, a Anficlise1 Alpercatas e
a Bacia do Grajaú. No entanto, aqui se adotou denomi-
nação distinta somente para as bacias cretáceas costeiras
(bacias de São Luís, Ilha Nova, de Barreirinhas e do Pará-
Maranhão). Os eventos magmáticos e sedimentação que
ocorreram entre o Triássico e o Cretáceo na porção con-
tinental são considerados como pertencentes à evolução
da Bacia do Parnaíba, conforme admitido pelos pesqui-
sadores da Petrobras (GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993;
GÓES; FEIJÓ, 1994; ZALÁN, 2004; VAZ et al., 2007).

A porção oriental da Bacia do Parnaíba é cortada
por extensas zonas de falhas de direção NE-SW relacio-
nadas ao Lineamento Transbrasiliano (ou Zona de Falha
Transbrasiliano), enquanto a borda ocidental é controla-

da por falhas de direção N-S, relacionadas ao Lineamento
Paragominas-Araguatins e ao Arco Tocantins (Fig. 2.4).
Ambos os lineamentos são heranças de estruturas do
embasamento pré-cambriano formadas durante o Ciclo
Brasiliano e reativadas no Paleozoico durante a evolu-
ção da bacia (BRITO NEVES et al., 1984; CORDANI et al.,
1984). Para Costa e Hasui (1997) as falhas normais oblí-
quas N-S nas bordas oriental (Lineamento Rio Parnaíba)
e ocidental da Bacia do Parnaíba, juntamente com falhas
normais frontais NE-SW na borda sudeste, foram corta-
das por falhas reativadas do Lineamento Transbrasiliano
e por falhas de transferência de orientação NW-SE que
compartimentaram a bacia. O trend N-S foi herdado dasd
estruturas do Cinturão Araguaia, e o trend NW-SE refleted
estruturas do Cinturão Gurupi, ambos de evolução ne-
oproterozoica (COSTA et al., 1991; GÓES; TRAVASSOS;
NUNES, 1993).

As sequências Siluriana e Mesodevoniana-Eo-
carbonífera da Bacia do Parnaíba estão relacionadas às
mesmas transgressões marinhas do Paleozoico registra-
das na Bacia do Amazonas, que teriam vindo de nor-
deste (noroeste da África) e adentraram para sudoeste
e sudeste (nordeste da América do Sul) (CAPUTO; LIMA,
1984; GÓES, 1995; ALMEIDA; CARNEIRO, 2004). Com o 
alçamento das bordas leste e sudeste se implantou um
sistema fluvial de alta energia que foi seguido pela trans-
gressão siluriana (marinho raso) com influência glacial.
Um posterior soerguimento marcou a regressão que en-
cerrou o ciclo (CAPUTO; LIMA, 1984; GÓES; TRAVASSOS; 
NUNES, 1993; GÓES, 1995). Do Devoniano ao Carbo-
nífero ocorreram sucessivas transgressões e regressões
com aumento da influência glacial e da área inundada,
resultando em uma ligação do mar interior das sinéclises
da parte setentrional da Plataforma Sul-americana com
às da porção meridional e ocidental (ALMEIDA; CARNEI-
RO, 2004).

No fim do Carbonífero ocorreram mudanças cli-
máticas e estruturais que resultaram em ambiente mais 
continental, em um clima cada vez mais quente e árido,
com mares restritos e rasos (evaporitos) associados, cul-
minando com formação de desertos no início do Triássico
(CAPUTO, 1984).

A partir do Neocarbonífero se implantaram altos 
estruturais e arcos no noroeste (Arco Tocantins ou Ca-
pim) e sul (Arco São Francisco) em resposta aos soergui-
mentos na Bacia do Parnaíba. Isto isolou a sua comuni-
cação com as demais sinéclises paleozoicas e deslocou os
eixos deposicionais para o centro, conferindo uma forma
oval (GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993; GÓES, 1995).
Os eixos deposicionais NE-SW e NW-SE das sequências 
Siluriana e Mesodevoniana-Eocarbonífera eram separa-
dos pelo Alto de Xambioá (ou Arco Xambioá-Teresina) 
na parte central da bacia, mas com o soerguimento das
bordas sul e leste da bacia houve inversão e a parte cen-
tral passou a ser o eixo de deposição (GÓES; TRAVAS-
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SOS; NUNES, 1993; GÓES, 1995). A migração da região
deposicional para o centro da bacia, a retirada definitiva
de mares epicontinentais e o aumento da desertificação
marcam o final desta etapa (GÓES, 1995; CAPUTO et al.,
2006; VAZ et al., 2007).

As sucessivas transgressões e regressões, discor-
dâncias erosivas e hiatos de sedimentação nas sequên-
cias paleozoicas na Bacia do Parnaíba, bem como nas de-
mais sinéclises paleozoicas da Plataforma Sul-americana,
têm sido relacionadas aos soerguimentos em respostas
às orogêneses paleozoicas nas margens ativas do Gon-
dwana (GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993; GÓES; FEIJÓ,
1994; ALMEIDA; CARNEIRO, 2004; ZALÁN, 2004). Con-
tudo, Caputo et al. (2006), baseados no afastamento das
margens ativas em relação aos depocentros das bacias
intracratônicas da Plataforma Sul-americana e no predo-
mínio de variações do nível mar, se comparadas às taxas
de subsidência e soerguimento, defenderam a eustasia
como o principal controle dos ciclos de transgressão e
regressão na Bacia do Parnaíba.

Zalán (2004) mostrou um trabalho inédito feito
por Yuri Galushkin e colaboradores para Petrobras que
avalia o papel da subsidência térmica na evolução da Ba-
cia do Parnaíba. Com base em uma curva de subsidência
térmica contínua, provavelmente resultante de um res-
friamento térmico pós-brasiliano, as variações de subsi-
dência mecânica e taxas de sedimentação indicam que
durante a deposição das duas primeiras sequências sedi-
mentares a bacia flexionou significativamente para bai-
xo (subsidência por flambagem). Mas, a sequência Ne-
ocarbonífera-Eotriássica se depositou durante deflexões
locais de um longo período de soerguimento regional.
Para Zalán (2004), tanto a subsidência por flambagem
quanto o soerguimento resultaram de compressões re-
lacionadas às orogenias paleozoicas no norte do Gon-
dwana. Contrapondo a influência destas orogenias, Ca-
puto et al. (2006) destacaram como fatores de controle
na deposição a importância global da regressão marinha
permo-triássica, o maior abaixamento do nível do mar no
Fanerozoico, e a atuação da subsidência na Bacia do Par-
naíba, com deposição dos sedimentos eólicos da Forma-
ção Sambaíba que marca um amplo deserto no Triássico.

A evolução tectônica das bacias do Parnaíba, Ma-
rajó, Bragança-Viseu e demais bacias costeiras da mar-
gem do Oceano Atlântico Central (ou Equatorial) durante
o Mesozoico foi controlada por um eixo extensional ENE-
WSW, diagonalmente oposto ao eixo extensional NW-SE
que controlou a evolução das bacias do Amazonas, So-
limões, Alto Tapajós, Acre e Tacutu (COSTA et al., 1991).
Esta cinemática contrastante foi dividida pelos antigos li-
neamentos N-S (Cinturão Araguaia) do norte da América
do Sul, e resultou do afastamento das placas Norte-ame-
ricana para NW e Africana para NE durante abertura do
Oceano Atlântico Central e Norte (COSTA et al., 1991). 

A ruptura do supercontinente Pangea e a abertu-
ra do Oceano Atlântico Central no limite entre Triássico
e o Jurássico foi marcada por um extenso magmatismo
toleítico que se estendeu até o início do Cretáceo. Estes
eventos magmáticos são aqui reunidos na associação de

Rochas Básicas Toleíticas Mesozoicas (Fig. 2.1). Com o so-
erguimento das bordas da Bacia do Parnaíba e a inversão 
da estrutura de Xambioá no centro da bacia (Fig. 2.4), 
no Jurássico se instalaram riftes de direção WNW-ESE e 
NNE-SSW que foram preenchidos por derrames de basal-
tos, acompanhados de sedimentos e intrusões de diabá-
sio (GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993; GÓES, 1995). A 
carga do pacote vulcanossedimentar após o alojamento 
do magma básico desencadeou localmente uma subsi-
dência mecânica no centro da bacia que pode ter sido 
compensada isostaticamente com a elevação das bordas 
(flexural) (GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993). 

Na parte oeste da Bacia do Parnaíba ocorrem os 
derrames de basaltos da Formação Mosquito e na leste os 
da Formação Sardinha. Seus equivalentes subvulcânicos 
ocorrem como diques e soleiras de diabásio que cortam 
principalmente a sequência Mesodevoniana-Eocarboní-
fera e subordinadamente a Siluriana (GÓES; TRAVASSOS; 
NUNES, 1993). De modo geral, na parte oeste predo-
minam derrames de basaltos do limite Triássico-Jurássico 
(Fig. 2.4) enquanto nas porções central, leste e nordeste 
as intrusões subvulcânicas de diabásio cretáceo são mais 
frequentes. Contudo, localmente ocorrem rochas básicas 
cretáceas na porção oeste da bacia, bem como jurássicas 
na parte oriental (GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993; RE-
ZENDE, 2002).

Idades Ar-Ar em plagioclásio (Tabela 2.3) restrin-
gem o magmatismo Mosquito à transição entre Triássico 
e Jurássico, entre 199,7 ± 2,4 Ma e 190,5 ± 1,6 Ma 
(MARZOLI et al., 1999; NOMADE et al., 2007; MERLE et 
al., 2011). Já o magmatismo Sardinha é restrito ao in-
tervalo 127-134 Ma, mas baseado em idades K-Ar em 
plagioclásio (BAKSI; ARCHIBALD, 1997). Localmente, 
ocorrem rochas com 160 Ma (BAKSI; ARCHIBALD, 1997) 
que podem marcar um pulso intermediário, mas seu sig-
nificado ainda é incerto. 

Unidade 
Litoestratigráfica 

Idade de cristalização 
(Ma) Método

Diabásio Laranjal 193 ± 10 a 201 ± 41 Ar-Ar(p) 

Formação Sardinha 127 ± 2 a 134 ± 52,3 K-Ar(p) 

Formação Mosquito 190,5 ± 1,6 a  
199,7 ± 2,44,5 

Ar-Ar(p) 

Tabela 2.3 – Síntese dos dados geocronológicos do magmatismo 
básico mesozoico no Estado do Maranhão

Abreviaturas: p: plagioclásio
Referências: 1-Klein et al. (em preparação); 2-Lima & Leite (1978); 3-Góes 
et al. (1993); 4-Marzoli et al. (1999); 5-Merle et al. (2011)

Fodor et al. (1990) distinguiram rochas básicas de 
alto Ti (>3% de TiO2) no leste da Bacia do Parnaíba, rela-
cionadas ao magmatismo Sardinha, e de baixo Ti (~1% 
TiO2), relacionadas ao magmatismo Mosquito, no oeste 
da bacia. Recentemente, Merle et al. (2011) identificaram 
basaltos e diabásios toleíticos de baixo Ti (<1,3 % TiO2), 
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Geral da Bacia do Paraná (FODOR et al., 1990; BAKSI; 
ARCHIBALD, 1997) que é relacionado à quebra do super-
continente Gondwana, à abertura do Oceano Atlântico 
Sul e à separação dos continentes sul-americano e africa-
no  (BAKSI; ARCHIBALD, 1997; GÓES; TRAVASSOS; NU-
NES, 1993; MIZUSAKI; THOMAZ FILHO, 2004; ZALÁN,
2004). Baksi e Archibald (1997) aventaram a participa-
ção da pluma mantélica relacionada ao hot spot Trinda-
de (Martin Vaz) na geração dos magmas basálticos da 
Formação Sardinha. Contudo, Ernesto et al. (2002) ba-
seados em dados paleomagnéticos e outras ferramentas
reviram o papel das plumas mantélicas como fonte de
calor para geração dos magmas da Província Magmática
do Paraná, e alternativamente atribuíram a formação dos
magmas de 133-132 Ma desta província a uma anomalia
termal regional associada a um processo de delaminação
do manto sublitosférico. De modo análogo pode-se es-
tender este modelo para os magmas basálticos Sardinha
da Bacia do Parnaíba. 

Há controvérsias sobre a sedimentação associada 
aos eventos de magmatismo toleítico da Bacia do Par-
naíba. No empilhamento estratigráfico de Góes e Fei-
jó (1994), as sequências jurássicas (formações Corda e
Pastos Bons) são posicionadas entre os magmatismos
Mosquito e Sardinha. Baseado no conteúdo fossílifero de 
peixes, ostracodes e conchostráceos os autores conferem 
idade jurássica para as formações Pastos Bons e Corda,
podendo essa sedimentação ser estendida até Eocretá-
ceo. A deposição dessas formações sedimentares no ini-
cio do Cretáceo é respaldada pelos palinomorfos (LIMA; 
CAMPOS, 1980) e pela reavaliação de Santos e Carvalho 
(2009) para os peixes e crustáceos. No entanto, são des-
critos arenitos intercalados aos derrames basálticos da
Formação Mosquito (LIMA; LEITE, 1978; GÓES; TRAVAS-
SOS; NUNES, 1993). Rezende (2002) propôs uma grada-
ção lateral, com os arenitos eólicos da Formação Sam-
baíba na base, passando para o sistema fluvial e eólico
da Formação Pastos Bons. Adicionalmente, posicionou
os sedimentos flúvio-lacustres da Formação Corda junto
com os sedimentos flúvio-deltaícos e de plataforma rasa
das formações Grajaú e Codó, que marcam as ingressões 
marinhas no início do Cretáceo. Na falta de uma melhor
caracterização para as rochas fora do trato vulcânico ju-
rássico correlacionadas à Formação Pastos Bons, Vaz et
al. (2007) a mantiveram no Jurássico e posicionaram as
formações Corda, Grajaú e Codó no Aptiano (Eocretá-
ceo).

Em trabalhos de campo deste projeto foram 
identificados arenitos intercalados com os derrames da
Formação Mosquito, correlacionáveis à Formação Sam-
baíba, sugerindo que sua deposição se prolongou até o
Jurássico. Com isso é possível que a Fase de Megade-
sertos (ZALÁN, 2004), que afetou a Bacia do Parnaíba,
poderia se estender até o início do Jurássico. Após esse 
período a sedimentação com clima quente e árido em 
sistemas desérticos teve continuidade com a deposição 
das formações Corda e Pastos Bons, porém com consi-
deráveis mudanças climáticas, que permitiam estações
mais úmidas, promovendo o aumento da biota (peixes e

alto Ti (~2% TiO2) e evoluídos de alto Ti na porção oeste
da bacia, relacionados ao magmatismo Mosquito. Diques
de diabásio toleítico de baixo e alto Ti, bem como de alto
Ti evoluído (Diabásio Laranjal) também foram identifica-
dos seccionando os terrenos pré-cambrianos (Fragmento
Cratônico São Luís e Cinturão Gurupi) que constituem o
embasamento aflorante no noroeste da bacia (KLEIN et
al., 2008a). Esses diabásios apresentam idades entre 201
± 4 Ma e 193 ± 10 Ma (KLEIN et al., em revisão), simila-
res às disponíveis para a Formação Mosquito (Tabela 2.3).

Dados de isótopos de Sr, Nd, Pb e Os para as
rochas básicas dos três grupos químicos da Formação
Mosquito do oeste da Bacia do Parnaíba indicam que o
magma toleítico de baixo Ti derivou da fusão parcial da
porção mais fertilizada de um manto subcontinental li-
tosférico metassomatizado por uma prévia subducção.
Os magmas toleíticos de alto Ti e alto Ti evoluídos se ori-
ginaram a partir de fusão da astenosfera sublitosférica
acompanhada de contaminação durante a ascensão pelo
manto subcontinental litosférico (MERLE et al., 2011).

Os eventos magmáticos toleíticos de ~200 e
~124 Ma da Bacia do Parnaíba estão relacionados a dife-
rentes estágios de abertura do Oceano Atlântico a partir
do limite Triássico-Jurássico. O evento mais antigo é cor-
relacionado ao estágio inicial de abertura da parte central
do oceano há cerca de 200 Ma. Este evento mundial-
mente conhecido como CAMP (Central Atlantic Magma-
tic Province) envolveu a separação do sudeste da América
do Norte, sudoeste da Europa, oeste da África e norte da
América do Sul (MARZOLI et al., 1999).  No continente
sul-americano o magmatismo CAMP está representado
pelos exames de diques que cortam o embasamento no
oeste do Escudo das Guianas e pelos derrames de basalto
continental (CFB – Continental Flood Basalts) e intrusões
subvulcânicas básicas nas bacias intracratônicas fanero-
zoicas do norte do Brasil, sendo a da Bacia do Parnaíba a
ocorrência mais expressiva.

A evolução do magmatismo CAMP iniciou por
volta de 202 Ma nos continentes africano e norte-ame-
ricano, se expandiu para o sul-americano durante o pico
há 199 Ma e se estendeu até 190 Ma (NOMADE et al.,
2007). Plumas mantélicas (WILSON, 1997; CEBRIÁ et al.,
2003), convecção dirigida de borda de cráton (KING;
RITSEMA, 2000) e acumulação termal sob o superconti-
nente Pangea (COLTICE et al., 2007) têm sido aventados
como mecanismos que geraram anomalias termais  que
desencadearam o processo de fusão mantélica que for-
mou os magmas basálticos do CAMP. Fodor et al. (1990)
sugeriram a participação da pluma mantélica relacionada
ao hot spot Santa Helena na geração dos magmas basál-
ticos mais antigos (Mosquito). Embora existam argumen-
tos contra o modelo de pluma mantélica para o mag-
matismo CAMP (MCHONE, 2000; DE MIN et al., 2003;
COLTICE et al., 2009), a participação deste mecanismo
não foi descartada por Merle et al. (2011) para as fontes
astenosféricas dos dois tipos de basaltos de alto Ti deste
evento na Bacia do Parnaíba.  

O evento magmático Sardinha (127-134 Ma) (Ta-
bela 2.3) tem sido correlacionado ao magmatismo Serra
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conchostráceos), com persistência desse clima até o iní-
cio do Eocretáceo. A sedimentação francamente cretácea
se concentrou no norte e noroeste da Bacia do Parnaíba
(Fig. 2.4), em função da abertura do Oceano Atlântico
Equatorial e o soerguimento das bordas interiores. As
transgressões marinhas se deram a partir de nordeste e
os depocentros se deslocaram do centro para o norte e
noroeste da bacia (GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993;
VAZ et al., 2007). 

O Arco Ferrer-Urbano Santos na borda setentrio-
nal da Bacia do Parnaíba (Fig. 2.4) teve um papel impor-
tante na evolução da bacia durante o Cretáceo. Rezende
e Pamplona (1970), ao defini-lo, destacaram sua impor-
tância na compartimentação tectônica, limitando bacias
cretáceas costeiras e uma bacia epicontinental. Góes
(1995) consolidou esta distinção da evolução tectônica e
sedimentar cretácea mais interior como uma bacia à par-
te, a Bacia do Grajaú. Outros autores, como Borges et al.
(1997), também reconheceram este caráter distinto do
preenchimento e tectônica dessa porção interior. Contu-
do, os mapeamentos da CPRM (LIMA; LEITE, 1978) e da
Petrobras (GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993) considera-
ram simplesmente como mais uma sequência da evolu-
ção da Bacia do Parnaíba. Por outro lado, Góes e Rosseti
(2001) baseadas na semelhança do preenchimento e da
tectônica que afetou algumas bacias cretáceas costeiras
(Bacia de São Luís) e do segmento mais interior (Bacia
do Grajaú), questionaram o papel do Arco Ferrer-Urba-
no Santos como uma barreira geográfica que restringiu
esta sedimentação cretácea ao sul do arco. Estas auto-
ras propõem uma evolução tectono-sedimentar comum
para esses dois segmentos, com a sedimentação cretácea
extrapolando os riftes do sistema de graben costeiro, re-
cobrindo as sequências paleozoicas e jurássicas e adelga-
çando em direção da borda sul (Antéclise Xambioá-Alto
Parnaíba). Contudo, independentemente de ser um rifte
intracontinental ou uma bacia sag admite-se aqui que
a sequência cretácea faz parte da evolução da Bacia do
Parnaíba como um todo, não havendo necessidade de
individualizar outras bacias sobre a mesma, por tratar-se
apenas de uma sequência ligada à fase de Plataforma
Reativada.

Amplos dobramentos de direção N-S, NW-SE e
NE-SW e falhas inversas e transcorrentes tem sido ma-
peadas em superfície (FORTES, 1992; LIMA, 1995; IBGE,
2011), e em subsuperficie (GÓES; TRAVASSOS; NUNES,
1993) na Bacia do Parnaíba. A tectônica que gerou estas
estruturas parece ter afetado todas as sequências sedi-
mentares fanerozoicas desta bacia. As falhas transcorren-
tes da parte oriental estão associadas a reativações do Li-
neamento Transbrasiliano (FORTES, 1992). É possível que
estas estruturas compressivas e transcorrentes resultem
da tectônica neocretácea que afetou as bacias costeiras e
que esta tenha alcançado porções mais interiores da Ba-
cia do Parnaíba, embora relação com eventos tectônicos
cenozoicos também não pode ser descartada.

O magmatismo kimberlítico na Bacia do Parnaíba
é expressivo nas bordas leste e sul da bacia, principal-
mente no Estado do Piauí (Fig. 2.4). É representado por

conjuntos de corpos kimberlíticos que correspondem às
províncias kimberlíticas Picos (a leste) e Gilbués (a sul)
(CORREIA, 1990; GONZAGA; TOMPKINS, 1991). Estes
corpos kimberlíticos estão associados ao Lineamento
Transbrasiliano que corta em direção NE-SW os terrenos
pré-cambrianos brasileiros e a parte oriental da Bacia do
Parnaíba (GONZAGA; TOMPKINS, 1991). Contudo, Cor-
reia (1990) observou um controle do cruzamento de li-
neamentos NE-SW (Transbrasiliano e Senador Pompeu) e
NW-SE (Belmonte-Xambioá e Canindé) no posicionamen-
to dos corpos kimberlíticos destas províncias.

A posição tectônica e a composição química de 
rocha e mineral de algum corpos mineralizados a dia-
mante (Redondão, Domingo, José Milhudo e Young) da
província kimberlítica Gilbués indicam tratar-se de kim-
berlitos off-craton (KAMINSKY et al., 2009), ou marginais
a crátons, no caso, entre os crátons Amazônico e São
Francisco, onde se localiza a Bacia do Parnaíba. 

A composição dos isótopos de Nd e Sr dos cor-
pos Moana e Tinguis da Província Kimberlítica de Picos
se assemelha à das demais províncias kimberlíticas do
Brasil, assim como a maioria dos corpos kamafugíticos
e carbonatíticos e os basaltos de alto Ti do norte da Ba-
cia do Paraná. Estas rochas resultaram da passagem da
crosta continental sobre as plumas de Trindade e Tristão
da Cunha e das suas interações com o manto litosférico
durante o Cretáceo, conforme revisto por Bizzi e Vidotti
(2003). 

Magmatismo kimberlítico reconhecido até o 
momento no Maranhão está relacionado ao Kimberlito
Flores (Fig. 2.4). Supostamente localizado no oeste do
estado, este corpo seria intrusivo nas rochas sedimenta-
res jurássico-eocretáceas da Formação Corda. Contudo,
trabalhos de campo recentes empreendidos pelo Proje-
to Diamante Brasil da CPRM-Serviço Geológico do Brasil,
não localizaram afloramentos do referido kimberlito (SA-
CHS, L. L., comunicação verbal).

No noroeste do estado ocorrem alguns indícios
de corpos kimberlíticos. Castelo Branco e Marinho (1989)
identificaram por meio de geofísica terrestre diques má-
fico-ultramáficos subaflorantes de direção NNE, associa-
dos a estruturas circulares com 2-3 km de diâmetro em
superfície (diatremas). Para estes autores as feições mor-
fológicas e anomalias magnéticas do Alto Turiaçu suge-
rem a ocorrência de enxames de chaminés kimberlíticas
que cortariam as rochas da Formação Itapecuru. Mais a
noroeste, na região entre Centro Novo do Maranhão e
Maracaçumé, Klein e Lopes (2011) identificaram minerais
kimberlíticos (granada, espinélio, diopsídio) em concen-
trados de minerais pesados de drenagens e de solos em
área de afloramento de arenitos da Formação Igarapé de
Areia e coberturas sedimentares fanerozoicas. 

O corpo e os indícios de kimberlito do oeste e 
noroeste do Maranhão se localizam na borda ou próximo
da borda ocidental da Bacia do Parnaíba que foi contro-
lada por estruturas de direção N-S e NW-SE, herdadas
das orogenias do Ciclo Brasiliano e implantadas na borda
de terrenos do Paleoproterozoico (Fragmento Cratônico
São Luís) e Arqueano (Cráton Amazônico). 
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A maioria dos corpos kimberlíticos do Brasil são
do Cretáceo e foram intrudidos entre 130 e 80 Ma (BI-
ZZI et al., 1994; BIZZI; VIDOTTI, 2003). Os corpos das
províncias kimberlíticas Picos e Gilbués cortam rochas se-
dimentares da sequência Mesodevoniana-Eocarbonífera
e Neocarbonífera-Neotriássica da Bacia do Parnaíba (Fig.
2.4), mas Gonzaga e Tompkins (1991) descrevem um
corpo de kimberlito intrusivo em basaltos cretáceos (For-
mação Sardinha) em Picos. Correia (1990) sugeriu que os
corpos kimberlíticos de Picos seriam mais jovens que 120
Ma, mas a empresa Sopemi posiciona os corpos kimber-
líticos Picos e Gilbués, bem como o Kimberlito Flores, no
Eocretáceo.

2.3.2.2. Bacia Sanfranciscana (Sub-bacia Urucuia)

Conforme Sgarbi et al. (2001) a Bacia Sanfran-
ciscana corresponde às coberturas fanerozoicas deposi-
tadas sobre a Bacia do São Francisco, a qual consiste em
uma bacia intracratônica formada no inicio do Neopro-
terozoico com evolução relacionada ao Ciclo Brasiliano,
localizada na parte oeste do Cráton do São Francisco
(ALKMIN; MARTINS-NETO, 2001). A Bacia Sanfrancisca-
na recobre as partes central e sudoeste da Bacia do São
Francisco, que tem orientação submeridiana, e também
recobre uma pequena parte da borda sul da Bacia do Par-
naíba, a qual é limitada pelo Arco do São Francisco. Seu
segmento setentrional é a Sub-bacia Urucuia e o meridio-
nal Sub-bacia Abaeté, separadas pelo Alto do Paracatu
(SGARBI et al., 2001).

A evolução iniciou com sedimentação glácio-
marinha permo-carbonífera (Grupo Santa Fé), ao longo
do eixo meridiano controlado pelas faixas proterozoicas
adjacentes, acompanhada de uma tênue subsidência e
seguida por um expressivo soerguimento pós-glacial
que resultou em um grande hiato no início do Meso-
zoico. Somente no Eocretáceo, com o estiramento crus-
tal relacionado à abertura do Oceano Atlântico Sul e o
soerguimento do Alto Paranaíba, é que se iniciou a se-
dimentação em sistemas de ambiente desértico (Grupo
Areado). Com o início da formação do assoalho oceânico
esta bacia intracratônica sofreu esforços compressivos
que resultaram na implantação de calhas transversais
(orientação NW-SE) na Sub-bacia de Abaeté a sul, que
foram preenchidas por rochas vulcânicas e piroclásticas
kamafugíticas seguidas de rochas epiclásticas derivadas
do retrabalhamento de depósitos vulcanogênicos (Grupo
Mata da Corda). Intrusões kimberlíticas e carbonatíticas
associadas a este magmatismo máfico a ultramáfico al-
calino de 90-80 Ma se implantaram no Alto Paranaíba.
A inversão tectônica neocretácea também causou o so-
erguimento do Alto de Paracatu que formou a Sub-bacia
Urucuia, a norte. No final do Neocretáceo se depositaram
ao longo do eixo meridiano arenitos dominantemente
eólicos do Grupo Urucuia, em parte contemporâneo às
rochas epiclásticas do Grupo Mata da Corda. A reativa-
ção neotectônica no Cenozoico resultou na deposição de
coberturas aluvionares, coluvionares e eluvionares da For-

mação Chapadão (CAMPOS; DARDENNE, 1997a, 1997b; 
SGARBI et al., 2001). Apesar da Bacia Sanfranciscana ter 
sido contemporânea às bacias costeiras brasileiras sua 
forma alongada e larga (fator de estiramento b<4), a 
pouca profundidade (~500m), tectônica e sedimentação 
são comparáveis a de uma ampla bacia intracontinental 
(tipo sag) com tênue subsidência, localmente afetada por 
processos tafrogênicos (CAMPOS; DARDENNE, 1997b).

No Maranhão só aflora um pequeno segmento 
da borda setentrional da Sub-bacia Urucuia, marcada 
pela ocorrência de arenitos eólicos do Grupo Urucuia, 
mapeados por Lima e Leite (1978). Este segmento reco-
bre as formações Sambaíba e Mosquito da porção sul 
Bacia do Parnaíba (Fig. 2.4). A inversão tectônica no Ne-
ocretáceo que soergueu a borda sul da Bacia do Parnaíba 
formou um alto controlado pelo Arco São Francisco que 
serviu de anteparo para sedimentação do Grupo Urucuia 
vinda de sul (CAMPOS; DARDENNE, 1997a). Góes (1995) 
destacou que este alto separou a sedimentação cretácea 
com contribuição marinha, vinda de nordeste, da sedi-
mentação desértica vinda de sul.

2.3.3. Bacias costeiras da margem atlântica
equatorial

As bacias costeiras de margem atlântica tiveram 
sua evolução relacionada a diferentes etapas de abertu-
ra do Oceano Atlântico e da separação dos continentes 
americano e africano do Cretáceo ao Neógeno. Ao lon-
go da costa sul-americana há segmentos divergentes 
com predomínio de uma tectônica extensional relacio-
nada ao estiramento litosférico e segmentos, como o 
da margem equatorial, com predomínio de uma tectô-
nica transcorrente relacionada às zonas de falhas trans-
formantes que cortam as cadeias meso-oceânicas (AZE-
VEDO, 1986; SZATMARI et al., 1987; MATOS, 1999; 
CAINELI; MOHRIAK, 1999; MILANI; THOMAZ FILHO, 
2000; MOHRIAK, 2003).  

Na evolução tectono-sedimentar das bacias de 
margem continental atlântica são distinguidas sequ-
ências que precederam a formação dos riftes (pré-rif-
te), representados por remanescentes intracratônicos 
paleozoicos e mesozoicos pré-cretáceos; sequências 
continentais da etapa precoce à implantação dos riftes 
(sin-riftes); sequências que marcam uma transição ma-
rinha (transicionais); e sequências que se depositaram 
depois da formação dos riftes (pós-rifte ou drifte), du-
rante a deriva continental (CAINELI; MOHRIAK, 1999; 
MOHRIAK, 2003).

Alguns riftes da margem continental atlântica fo-
ram abortados e não evoluíram para bacias de margem 
continental divergente (passiva), pois sua evolução ces-
sou antes da formação da crosta oceânica atlântica. A 
maioria dos riftes eram mares epicontinentais cretáceos, 
com deposição de espessas sequências marinhas e transi-
cionais em fossas intracontinentais, geralmente oblíquas 
à linha de costa do proto-oceano Atlântico Central (ou 
Equatorial) e Sul. Eventualmente essa sedimentação al-
cançou porções mais interiores do continente e deposi-
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tou pacotes sedimentares mais delgados em amplas ba-
cias tipo sag. Outros riftes costeiros continuaram a evo-
luir com o estiramento litosférico e expansão do fundo
oceânico e se tornaram bacias de margem continental
distensiva. Desta forma, adotou-se aqui a distinção entre
as bacias de riftes costeiros abortados (associação Bacia
de Riftes Abortados Mesozoicas) e as bacias de margem
divergente (associação Bacias de Margens Passivas Meso-
zoicas; Fig. 2.1).

A evolução dos riftes abortados da margem atlân-
tica equatorial brasileira está relacionada à abertura do
Oceano Atlântico Central que iniciou no limite Triássico-
Jurássico com um evento distensivo que desencadeou a
formação dos riftes do Marajó, Bragança-Viseu, São Luis,
Ilha Nova e Ceará na metade do Eocretáceo (SOARES JU-
NIOR; COSTA; HASUI, 2008). Com o avanço da abertura
do proto-oceano e formação da crosta oceânica no final
do Eocretáceo (Aptiano) se instalaram as bacias da Foz
do Amazonas, Pará-Maranhão e Barreirinhas na quebra
da plataforma continental, que são as bacias de margem
divergente propriamente ditas. Durante o Neocretáceo
(Albiano) a distensão progrediu para noroeste ligando
essas bacias e reativando estruturas pretéritas. No final
do Albiano o contínuo deslocamento crustal e ascen-
são astenosférica desencadearam a separação e deriva
da América do Sul e da África, que se acentuou com
as falhas transformantes afetando singularmente as
bacias do Pará-Maranhão e de Barreirinhas (AZEVEDO,
1986; SZATMARI et al., 1987; SOARES JUNIOR; COS-
TA; HASUI, 2008).

2.3.3.1. Bacias de riftes abortados

No Maranhão os riftes costeiros estão representa-
dos pelas bacias São Luís e Ilha Nova. A leste, a Bacia de
São Luís é limitada pelo Fragmento Cratônico São Luís e
o Cinturão Gurupi; o Arco Ferrer-Urbano Santos limita as
duas bacias a sul com a Bacia do Parnaíba. Ao norte, o
alto da Plataforma Ilha de Santana separa as bacias São
Luís e Ilha Nova das bacias marginais Barreirinhas e Pará-
Maranhão (Fig. 2.5). Um pequeno alto (Alto de Curupu)
e falhas dividiram as bacias São Luís e Ilha Nova. 

2.3.3.1.1. Bacias de São Luís e Ilha Nova

As bacias de São Luís e Ilha Nova, juntamente
com a Bacia Bragança-Viseu, se formaram a partir de
sistemas de grabens instalados durante a metade final
do Eocretáceo. Com a expansão do fundo oceânico, a
migração e rotação das placas sul-americanas e africa-
na no Neocretáceo foram afetadas por uma tectônica
transformante, que compartimentou as falhas normais
que controlaram a formação destas bacias  (AZEVEDO,
1986; SZATMARI et al., 1987; ARANHA et al., 1990;
GÓES; ROSSETI, 2001).

São bacias com até 5.000 m de espessura de
preenchimento sedimentar, mas as sequências cretáceas

perfazem no máximo 3.000 m. A sequência de rifte (Gru-
po Itapecuru) é mais espessa, atinge 2.000 m na Bacia 
São Luís, enquanto a sedimentação plataformal costei-
ra relacionada com a deriva continental (grupos Caju e 
Humberto de Campos) é mais expressiva na Bacia de Ilha 
Nova. No Mioceno se depositou nestas bacias a sequên-
cia plataformal marinha transgressiva da Formação Pira-
bas (ARANHA et al., 1990; LIMA; ARANHA; FEIJÓ, 1994; 
ZALÁN, 2007).

Ambas as bacias foram controladas por falhas
normais de direção WNW-ESE e NW-SE, compartimenta-
das por falhas transcorrentes dextrais de orientação NE-
SW e por altos estruturais (ARANHA et al., 1990; SOARES 
JUNIOR; COSTA; HASUI, 2008). 

Góes e Rosseti (2001) propuseram um modelo de 
evolução comum para a Bacia de São Luís e a sequência 
cretácea da Bacia do Parnaíba, referida como Bacia do 
Grajaú. Este modelo, baseado em Azevedo (1991), en-
volve um sistema de grabens em rampas e patamares
(flat-ramp) formados sobre um plano de descolamento 
basal (detachment) que se estendeu dos mares epiconti-
nentais até a zona de quebra da plataforma continental, 
no limite com a crosta oceânica, onde se depositaram os 
sedimentos das bacias marginais profundas (off-shore), 
como a Pará-Maranhão. Neste modelo o Arco Ferrer Ur-
bano Santos e a Plataforma Ilha de Santa representariam 
altos intrabacinais (horsts) que funcionaram como ram-
pas enquanto as bacias costeiras se aprofundaram para 
norte (Fig. 2.6).

2.3.3.2. Bacias de margem passiva (divergente) 

As bacias de Barreirinhas e do Pará-Maranhão re-
presentam as bacias de margem divergente no litoral do 
Maranhão. A Bacia de Barreirinhas em parte é emersa e 
em parte é submersa, enquanto a Bacia do Pará-Mara-
nhão é totalmente submersa (Fig. 2.5). São bacias que se 
estendem por cerca de 300 km da linha costa, ultrapas-
sando o talude da plataforma continental e adentrando 
a crosta oceânica, sendo afetadas pelas zonas de fraturas 
oceânicas São Paulo e Romanche, que derivam da cadeia 
meso-oceânica do Oceano Atlântico.

2.3.3.2.1. Bacia do Pará-Maranhão

A Bacia do Pará-Maranhão tem cerca de 48.000 
km2. Inicia a partir do talude da Plataforma Ilha de San-
tana e se estende pela planície abissal até cerca 3.000 
m de profundidade batimétrica (SOARES et al., 2007). 
Esta bacia se limita a leste com a Bacia de Barreirinhas e 
a oeste com a Bacia da Foz do Amazonas (Fig. 2.3) e no 
litoral do Maranhão ocorre principalmente na sua porção 
oriental (Fig. 2.5).

A parte oriental da Bacia do Pará-Maranhão é 
controlada por falhas normais NW-SE que acompanham 
a orientação do talude da plataforma continental (Fig. 
2.5), enquanto sua parte ocidental é controlada por 
falhas E-W que adentram a plataforma e estão relacio-
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Figura 2.5 – Bacias costeiras do Maranhão, e seus recursos energéticos.
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nadas às falhas transformantes da Zona de Fratura São
Paulo (ZANOTO; SZATMARI, 1987; SOARES et al., 2007).

O preenchimento atingiu 7.000 m de espessura
na porção mais distal e o abatimento dos hemi-grabens
foi menor na parte ocidental da bacia, devido ao predo-
mínio de transcorrência orientada segundo E-W (ZANO-
TO; SZATMARI, 1987). 

A fase pré-rifte é pouco conhecida, mas a fase
rifte é representada por uma sedimentação flúvio-deltái-
co-lacustrina do Aptiano, que passa para uma sedimen-
tação plataformal no Albiano (Grupo Canárias). Entre a
deposição destas duas sequências rifte ocorreu uma sedi-
mentação pelítica e carbonática lacustre com evaporitos
(Formação Codó) em uma bacia tipo sag. Estas sequên-
cias aptianas só foram identificadas mais recentemente
(SOARES et al., 2007). 

Na fase drifte, depositaram-se calcários, psamitos
e pelitos em um mar restrito, relacionados à transgres-
são do final do Albiano (Grupo Caju), e a partir do Ce-
nomaniano (início do Neocretáceo) deu-se a deposição
de sedimentos marinhos costeiros a abissais de margem
continental passiva (Grupo Humberto de Campos). Após
uma fase regressiva associada ao soerguimento no Ma-
astrichtiano (final do Neocretáceo), a sedimentação agra-
dacional marinha foi retomada na transgressão eocênica,
que se estende até o recente (SOARES et al., 2007).

Eventuais vulcanismos básicos ocorrem intercala-
dos às sequências de drifte (SOARES et al., 2007). Na re-
gião abissal, os eventos formaram altos vulcânicos próxi-
mo às zonas de fratura oceânicas (Fig. 2.5) que serviram
de anteparo para as sequências de drifte, que cavalgaram
do talude da plataforma continental devido à tectônica
gravitacional (MOHRIAK, 2003)

2.3.3.2.2. Bacia de Barreirinhas

A Bacia de Barreirinhas se localiza no nordeste
do Maranhão. É uma bacia costeira de 46.000 km2 com
cerca de 8.500 km2 emersos e sua porção submersa se
estende além do talude continental até a cota batimé-
trica de 3.000 m profundidade (ZALÁN et al., 2004;
TRONSDORF JUNIOR et al.,  2007). Limita-se a sudoeste
com a Plataforma Ilha de Santana por falhas normais

lístricas e com a Bacia Ilha Nova, mas seu limite a noro-
este com a Bacia do Pará-Maranhão não é marcado por 
uma feição geológica, sendo arbitrado em 44ºW, onde 
as estruturas e a borda da Plataforma Ilha de Santana 
infletem para noroeste (ZALÁN et al., 2004). A leste se 
limita com a Bacia do Ceará pelo Alto de Tutoia (Fig. 
2.5) e a sul se limita com o embasamento raso por fa-
lhas de borda (ZALÁN, 2004).

O preenchimento da Bacia de Barreirinhas se asse-
melha ao da Bacia do Pará-Maranhão, mas mostra algu-
mas peculiaridades. A fase pré-rifte, registrada na parte 
terrestre, consiste principalmente de formações devonia-
nas remanescentes da Bacia do Parnaíba, podendo ocor-
rer rochas mais antigas e mais jovens associadas (TRONS-
DORF JUNIOR et al.,  2007). O pacote sedimentar da fase 
rifte também é representado pelas mesmas unidades que 
marcam uma sedimentação flúvio-deltáico-lacustrina a 
plataformal, com registros intermediários de uma bacia
tipo sag. Este pacote, que marca transição de um am-
biente de rifte continental para uma plataforma marinha,
alcança cerca de 5.000m de espessura, enquanto que o 
pacote das sequências francamente marinhas (grupos
Canárias e Humberto de Campos), que marcam a deriva 
continental, ultrapassa 10.000m de espessura (TRONS-
DORF JUNIOR et al.,  2007). Nesta bacia a última trans-
gressão marinha ocorreu no final do Oligoceno, sendo 
marcada pela Formação Pirabas.

A evolução tectônica da Bacia de Barreirinhas 
também tem particularidades por adentrar mais na plata-
forma continental e pela projeção de uma zona de fratura 
oceânica para o continente, reativando descontinuidades 
estruturais antigas originárias do embasamento pré-cam-
briano a oeste (Fig. 2.5). Com base neste contexto e em 
dados gravimétricos e de sísmica, Azevedo (1986) propôs 
um modelo de formação desta bacia a partir de um sis-
tema de grabens com detachment implantado a partir 
do Aptiano. Além disso, devido a desequilíbrios isostáti-
cos, provavelmente relacionados às anomalias térmicas
profundas na base da litosfera adelgaçada no limiar do 
Albiano, ocorreu um soerguimento axial marcado por al-
tos intrabacinais (ex. Alto Rio Negro). Com a expansão do 
fundo oceânico no Albiano e a consequente implantação 
de zonas de fraturas originadas da cadeia meso-oceânica
proto-Atlântica foi impressa uma tectônica transforman-
te de direção E-W nas sequências de rifte e drifte a partir 
do final do Albiano. 

2.4. COBERTURAS SUPERFICIAIS
CENOZOICAS

No Maranhão são distinguidas quatro associa-
ções de Coberturas Superficiais Cenozoicas: Coberturas
Plataformais Cenozoicas, Coberturas Detríticas Cenozoi-
ca e Coberturas Lateríticas Maturas e Imaturas (Fig. 2.1). 

As coberturas lateríticas mostram uma ocorrência 
expressiva que se distribui do centro para o oeste do Ma-
ranhão (Fig. 2.1). Estes sedimentos e rochas resultaram 
de processos intempéricos residuais e de enriquecimento 

Figura 2.6 – Modelo de deslocamento basal em rampa-patamar para
formação das bacias costeiras do Maranhão (GÓES; ROSSETI, 2001)
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supergênico ocorridos em clima tropical principalmente 
durante o Cenozoico. Conforme o grau de evolução e 
a natureza dos perfis lateríticos Costa (1991) distinguiu 
na Amazônia lateritos maturos e imaturos. As coberturas 
lateríticas imaturas formam relevos mais jovens, apresen-
tam um baixo grau de evolução, consistindo basicamente 
dos horizontes ferruginoso e argiloso, e de um horizonte 
saprolítico que transiciona para a rocha mãe. Por sua vez, 
as coberturas lateríticas maturas consistem em platôs e 
morros mais elevados, com perfis mais complexos. Estes 
compreendem horizontes alumino-fosfáticos ou bauxíti-
cos, associados aos demais horizontes, mostram diversas 
texturas e estruturas singenéticas e ampla variedade mi-
neralógica e feições geoquímicas (COSTA, 1991). 

As idades Ar-Ar obtidas por Costa et al. (2005) 
para lateritas do depósito de Mn do Azul, em Carajás, 
no Pará, indicam que a lateritização matura iniciou por 
volta de 68 a 64 Ma (limite entre Neocretáceo e o Pale-
oceno,), mas que o processo foi intenso entre 45 e 44 
Ma (Eoceno) e finalizou com o desmantelamento e for-
mação de esferulitos e pisólitos em torno de 26 a 24 
Ma (Oligoceno-Mioceno). Desta forma, admite-se que as 
coberturas lateríticas maturas no Maranhão também se 
formaram principalmente no Eoceno. Para as coberturas 

lateríticas imaturas, além das idades de retrabalhamen-
to dos lateritos maturos, as relações de sobreposição a 
unidades cenozoicas, como o Grupo Barreiras, permite 
posicioná-las no Neógeno.

As coberturas plataformais ocorrem no litoral ma-
ranhense e adentram por sobre a Sequência Cretácea das 
bacias São Luís e Barreirinhas (Fig. 2.1). Esta associação 
consiste em sequências carbonáticas e clásticas deposi-
tadas em ambiente transicional entre Mioceno e o Plio-
ceno (Grupo Barreiras) e no Pleistoceno (Pós-Barreiras), 
conforme indicam os seus fósseis (FERNANDES et al., 
1992; ARAI et al., 1994; TRUCKENBRODT et al., 1994), 
datações por Ar-Ar, (U-Th)/He (LIMA et al., 2008) e por 
luminescência oticamente estimulada (OLIVEIRA; SILVA, 
2011). Também faz parte deste conjunto depósitos eó-
licos continentais e litorâneos, flúvio-lagunares, de man-
gues e pântanos depositados durante o Quaternário.  

As coberturas detríticas depositadas no Quater-
nário são representadas pelos depósitos coluvio-eluvio-
nares que ocorrem no sul do estado (Fig. 2.1), recobrindo 
principalmente as formações Mosquito e Corda, e pelos 
depósitos aluvionares dos rios que drenam as bacias sedi-
mentares fanerozoicas e o embasamento pré-cambriano 
no Maranhão.
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Diversos arranjos litoestratigráficos foram cons-
truídos ao longo de décadas no estudo da geologia do 
Estado do Maranhão e as definições e redefinições de 
unidades são discutidas ao longo deste capítulo. O qua-
dro litoestratigráfico adotado neste trabalho encontra-se 
disposto na Figura 3.1. As letras maiúsculas no final da 
descrição das unidades litoestratigráficas, representam a
sigla do autor da descrição.

3.1. FRAGMENTO CRATÔNICO SÃO LUÍS

3.1.1. Grupo Aurizona (PP2au)

O Grupo Aurizona (PASTANA, 1995) consiste em 
uma sequência metavulcanossedimentar cujas rochas
eram originalmente incluídas no Grupo Gurupi (FRAN-
CISCO et al., 1971; COSTA et al., 1977), unidade ma-
crorregional que congregava todas as rochas supracrus-
tais pré-cambrianas do Fragmento Cratônico São Luís e 
do Cinturão Gurupi. Pastana (1995) entendendo que os 
conjuntos supracrustais aflorantes nesses dois domínios
geotectônicos poderiam ter origens ou, pelo menos,
evoluções distintas, preferiu discriminar os conjuntos
supracrustais por domínio, denominando Grupo Auri-
zona à sequência metavulcanossedimentar aflorante no 
Fragmento Cratônico São Luís (Fig. 3.2) e Grupo Gurupi 
àquela aflorante no Cinturão Gurupi. Essa distinção foi
posteriormente confirmada por dados geocronológicos 
(KLEIN; MOURA, 2001).

Parte do Grupo Aurizona ainda permanece indi-
visa em razão da carência de afloramentos que permita 
melhor identificação dos litotipos. A despeito disto, Klein 
et al. (2008a) propuseram a subdivisão do grupo em três
formações, denominadas Matará, Pirocaua e Ramos, 
onde possível, o que é mantido neste trabalho.

O Grupo Aurizona contém as rochas mais antigas 
da região. Sua idade foi determinada em rocha metapi-
roclástica da Formação Pirocaua que forneceu idade de 

2240 ± 5 Ma (evaporação de Pb em zircão; Tabela 2.1), 
com herança de 2260 Ma (KLEIN; MOURA, 2001). A uni-
dade foi intrudida pelo Granófiro Piaba de 2214 ± 3 Ma 
(Tabela 2.1) e pelos granitoides da Suíte Intrusiva Tromaí 
(KLEIN et al., 2008a). (EK)

3.1.1.1. Formação Matará (PP2aum)

A Formação Matará (KLEIN et al., 2008a) é bas-
tante pobre em afloramentos e ocorre como pequenos
blocos esparsos. Engloba as rochas metavulcânicas bási-
cas e ultrabásicas do Grupo Aurizona e inclui anfibolitos,
xistos máficos, tremolita xistos e talco-tremolita xistos. 
São rochas de coloração cinza-escuro a preto, com tons 
esverdeados muito frequentes, e de granulação, via de
regra, fina. Estruturalmente são caracterizadas pela pre-
sença de xistosidade.

Os xistos máficos (metabasaltos) apresentam 
matriz fina rica em plagioclásio e actinolita que, possi-
velmente, substitui um piroxênio, e, às vezes, actinolita-
tremolita fibro-radiadas. Os tremolita xistos e talco-tre-
molita xistos possuem textura decussada, com cristais de 
tremolita entrecruzados, às vezes substituídos por clorita,
contendo, em seus interstícios, agregados de zoisita, tal-
co, titanita e clorita. Porções mais claras das rochas são 
compostas por talco, clorita e restos de tremolita par-
cialmente substituída. Apresentam condições de baixo a
médio grau metamórfico, de fácies xisto verde a epidoto-
anfibolito (paragênese clinozoisita-actinolita/tremolita).

Os anfibolitos são menos abundantes. Apresen-
tam cristais alongados de anfibólio (hornblenda) dis-
postos radialmente, cujos interstícios são ocupados por 
grãos de quartzo, raro plagioclásio e minerais opacos.
São rochas ortoderivadas, de composição básica, de grau 
metamórfico médio e fácies anfibolito.

Estudo litogeoquímico de reconhecimento efetu-
ado por Klein et al. (2009) sugere que as rochas são tole-
íticas formadas em ambiente de arco de ilhas e/ou bacia
marginal tipo back-arc. (EK)

3. UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS
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3.1.1.2. Formação Pirocaua (PP2aup)

A Formação Pirocaua (KLEIN et al., 2008a) englo-
ba o conjunto de rochas piroclásticas e vulcânicas ácidas 
metamorfisadas em fácies xisto verde, que incluem tufo
félsico/riolítico, tufo cinerítico, aglomerado vulcânico,
riolito, dacito e felsitos. As rochas apresentam granula-
ção bastante variável, de muito fina, no caso de tufos 
cineríticos e felsitos, a grossa, no caso de aglomerados
vulcânicos. A coloração predominante é acinzentada, 
ocorrendo também tons rosados e cinza escuro. Em geral 
são rochas com foliação bem desenvolvida. 

As rochas metavulcanoclásticas e felsitos (Fig. 
3.3A) são micro a criptocristalinas, sendo possível iden-
tificar apenas domínios formados por agregados poli-
cristalinos de diminutos grãos anédricos de quartzo em
meio a uma matriz constituída por feldspato alcalino e
quartzo intercrescidos. Também compõem a matriz um
material ferruginoso, minerais opacos disseminados, se-
ricita e finos cristais de apatita. O aglomerado vulcâni-
co (Fig. 3.3B) é uma rocha foliada, constituída por por-
firoclastos e agregados policristalinos de quartzo e/ou
quartzo, calcedônia e plagioclásio, alongados segundo a
foliação, e por fragmentos de rocha vulcânica. Este con-
junto se encontra imerso em matriz micro a criptocrista-
lina quartzo-feldspática foliada, contendo finas lamelas 
de mica branca e matéria escura carbonosa nos planos
da foliação, juntamente com disseminações de minerais 
opacos. Eventualmente ocorrem cristais arredondados de
quartzo, indicando que são prováveis fenocristais. O tufo 
cinerítico é rocha de granulação fina, com matriz forma-
da por sericita, quartzo, clorita e material opaco fina-
mente disseminado, além de raro epidoto. Uma discreta
foliação é definida pela orientação das lamelas de seri-
cita. Os dacitos são rochas porfiríticas com fenocristais 
de plagioclásio e quartzo fragmentados e dispersos em
matriz quartzo-feldspática microcristalina. Observam-se 
concentrações, com formas irregulares e bordas difusas, 
de clorita, sericita e de mineral opaco.

Dados litogeoquímicos preliminares e isótopos de
Nd (KLEIN et al., 2005b, 2009) indicam que os magmas 
geradores das rochas vulcânicas são cálcico-alcalinos e
juvenis, ligados a arcos de ilhas. (EK)

3.1.1.3. Formação Ramos (PP2aur)

A Formação Ramos (KLEIN et al., 2008a) engloba
as rochas metassedimentares do Grupo Aurizona, como 
quartzito (puro, ferruginoso ou manganesífero), quartzo
± muscovita ± clorita xistos, filito, filito grafitoso, metas-
siltito manganesífero, metachert puro ou ferruginoso ou 
grafitoso, metarenito e metagrauvaca lítica. Apresentam
condições metamórficas de fácies xisto verde.

Os xistos e filitos são rochas de coloração varia-
da, de ocre a esverdeada, e apresentam granulação fina
(filitos) a média (xistos), são ricos em quartzo e muitos
contêm grafita. A foliação dessas rochas é definida pelos 
minerais micáceos, dominantemente muscovita/sericita e
biotita, além de clorita. Granada é observada localmente.

Metassiltitos são manganesíferos (Fig. 3.3C)
Os quartzitos e metarenitos são rochas esbran-

quiçadas a cinza-escuras, dependendo da presença ou 
não de material ferruginoso ou manganesífero. São ro-
chas de granulação média a fina que sempre mostram 
estruturação, desde discreta xistosidade até bandamento
(Fig. 3.3D). Os termos puros são compostos quase que 
exclusivamente por quartzo recristalizado, às vezes con-
tendo traços de muscovita e opacos; os quartzitos ferru-
ginosos contêm proporções pequenas a moderadas de 
hematita; e os quartzitos manganesíferos encontram-
se, em geral, totalmente impregnados por esse material 
manganesífero.

Os metacherts apresentam textura granoblástica
interlobada definida por grãos de quartzo com contatos
interpenetrados. São rochas laminadas a finamente ban-
dadas, com variação no tamanho dos grãos de quartzo e
na concentração de minerais opacos. (EK)

3.1.2. Granó  ro Piaba (PP2gpb)gg

Na área do depósito aurífero de Piaba, Mineração 
Aurizona S/A (1995) cartografou, na escala 1:10.000,
com base em descrição de testemunhos de sondagem e
informação de superfície, uma ocorrência de granitoides
finos com textura granofírica e composição granodioríti-
ca a tonalítica (Fig. 3.4) que intrudem o Grupo Aurizona. 
A esses granitoides chamaram de granófiros. Klein et al.
(2008a) individualizaram os mesmos tentativamente em 
mapa e denominaram a unidade Granófiro Piaba, em
respeito à descrição petrográfica fornecida por Minera-
ção Aurizona S/A (1995), embora essa designação me-
reça reavaliação baseada em uma melhor caracterização
petrográfica da rocha.

Conforme Mineração Aurizona S/A (1995), os 
granófiros são maciços, mas desenvolveram foliação 
quando cortados por zonas de cisalhamento. Ocorrem,
geralmente, como corpos alongados e verticalizados, 
concordantes com a estruturação regional da sequência
encaixante.

Uma amostra alterada do granófiro (saprólito), 
coletada na escavação principal da do depósito Piaba foi
utilizada para datação de zircão pelo método da evapo-
ração de chumbo, fornecendo uma idade de 2214 ± 3 
Ma (KLEIN et al., 2008a; Tabela 2.1). Esta idade é com-
patível com o descrito caráter intrusivo do granófiro na 
sequência metavulcanossedimentar do Grupo Aurizona,
que tem idade de 2240 Ma. (EK)

3.1.3. Suíte Intrusiva Tromaí (PP2gt)gg

Costa et al. (1977) propuseram a denominação 
de Associação Anorogênica Tromaí para o conjunto
de granitoides que forma a unidade espacialmente 
dominante no Fragmento Cratônico São Luís. Naquela
definição, rochas vulcânicas ácidas eram incluídas na 
unidade. Pastana (1995) redefiniu a unidade como Suíte
Tromaí e Klein et al. (2005c) adicionaram “intrusiva”
a esta última definição, entendendo que as rochas
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Figura 3.1 – (A) Mapa geológico do Estado do Maranhão. (B) Arranjo litoestratigrá  co adotado neste trabalho.
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D
iversos arranjos litoestratigráficos foram

 cons-
truídos ao longo de décadas no estudo da geologia do 
Estado do M

aranhão e as definições e redefinições de 
unidades são discutidas ao longo deste capítulo. O

 qua-
dro litoestratigráfico adotado neste trabalho encontra-se 
disposto na Figura 3.1. A

s letras m
aiúsculas no final da 

descrição das unidades litoestratigráficas, representam
 a

sigla do autor da descrição.

3.1. FR
A

G
M

EN
T

O
 C

R
A

T
Ô

N
IC

O
 SÃ

O
 LU

ÍS

3.1.1. G
rupo A

urizona (P
P

2au)

O
 G

rupo A
urizona (PA

STA
N

A
, 1995) consiste em

 
um

a 
sequência 

m
etavulcanossedim

entar 
cujas 

rochas
eram

 originalm
ente incluídas no G

rupo G
urupi (FRA

N
-

CISCO
 et al., 1971; CO

STA
 et al., 1977), unidade m

a-
crorregional que congregava todas as rochas supracrus-
tais pré-cam

brianas do Fragm
ento Cratônico São Luís e 

do Cinturão G
urupi. Pastana (1995) entendendo que os 

conjuntos supracrustais aflorantes nesses dois dom
ínios

geotectônicos poderiam
 ter origens ou, pelo m

enos,
evoluções 

distintas, 
preferiu 

discrim
inar 

os 
conjuntos

supracrustais por dom
ínio, denom

inando G
rupo A

uri-
zona à sequência m

etavulcanossedim
entar aflorante no 

Fragm
ento Cratônico São Luís (Fig. 3.2) e G

rupo G
urupi 

àquela aflorante no Cinturão G
urupi. Essa distinção foi

posteriorm
ente confirm

ada por dados geocronológicos 
(KLEIN

; M
O

U
RA

, 2001).
Parte do G

rupo A
urizona ainda perm

anece indi-
visa em

 razão da carência de afloram
entos que perm

ita 
m

elhor identificação dos litotipos. A
 despeito disto, Klein 

et al. (2008a) propuseram
 a subdivisão do grupo em

 três
form

ações, 
denom

inadas 
M

atará, 
Pirocaua 

e 
Ram

os, 
onde possível, o que é m

antido neste trabalho.
O

 G
rupo A

urizona contém
 as rochas m

ais antigas 
da região. Sua idade foi determ

inada em
 rocha m

etapi-
roclástica da Form

ação Pirocaua que forneceu idade de 

2240 ±
 5 M

a (evaporação de Pb em
 zircão; Tabela 2.1), 

com
 herança de 2260 M

a (KLEIN
; M

O
U

RA
, 2001). A

 uni-
dade foi intrudida pelo G

ranófiro Piaba de 2214 ±
 3 M

a 
(Tabela 2.1) e pelos granitoides da Suíte Intrusiva Trom

aí 
(KLEIN

 et al., 2008a). (EK)

3.1.1.1. Form
ação M

atará (PP2aum
)

A
 Form

ação M
atará (KLEIN

 et al., 2008a) é bas-
tante pobre em

 afloram
entos e ocorre com

o pequenos
blocos esparsos. Engloba as rochas m

etavulcânicas bási-
cas e ultrabásicas do G

rupo A
urizona e inclui anfibolitos,

xistos m
áficos, trem

olita xistos e talco-trem
olita xistos. 

São rochas de coloração cinza-escuro a preto, com
 tons 

esverdeados m
uito frequentes, e de granulação, via de

regra, fina. Estruturalm
ente são caracterizadas pela pre-

sença de xistosidade.
O

s 
xistos 

m
áficos 

(m
etabasaltos) 

apresentam
 

m
atriz fina rica em

 plagioclásio e actinolita que, possi-
velm

ente, substitui um
 piroxênio, e, às vezes, actinolita-

trem
olita fibro-radiadas. O

s trem
olita xistos e talco-tre-

m
olita xistos possuem

 textura decussada, com
 cristais de 

trem
olita entrecruzados, às vezes substituídos por clorita,

contendo, em
 seus interstícios, agregados de zoisita, tal-

co, titanita e clorita. Porções m
ais claras das rochas são 

com
postas por talco, clorita e restos de trem

olita par-
cialm

ente substituída. A
presentam

 condições de baixo a
m

édio grau m
etam

órfico, de fácies xisto verde a epidoto-
anfibolito (paragênese clinozoisita-actinolita/trem

olita).
O

s anfibolitos são m
enos abundantes. A

presen-
tam

 cristais alongados de anfibólio (hornblenda) dis-
postos radialm

ente, cujos interstícios são ocupados por 
grãos de quartzo, raro plagioclásio e m

inerais opacos.
São rochas ortoderivadas, de com

posição básica, de grau 
m

etam
órfico m

édio e fácies anfibolito.
Estudo litogeoquím

ico de reconhecim
ento efetu-

ado por Klein et al. (2009) sugere que as rochas são tole-
íticas form

adas em
 am

biente de arco de ilhas e/ou bacia
m

arginal tipo back-arc. (EK)
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Sequência Metavulcanossedimentar

Magmatismo Orogênico (Pré-Colisional)

Suíte Intrusiva
Tromaí

Grupo Aurizona

Complexo Itapeva

Complexos  Metamórficos

Formação Chega-Tudo

P 2 rgPP2 tgP 2iv

PP2au

P 2ch

Granito MoçaGranito Maria Suprema

PP2 msg P 2 moP g

P 2chv

Vulcânica

P 2ivx

Xisto

1800

O
R

O
S

IR
IA

N
O

P cxP3g

Microtonalito Garimpo Caxias

P 23 roa

Unidade Vulcânica Rosilha

Formação Igarapé de Areia

P 2P ia2 Granito Negra Velha

P 2 nvg

P 2 sjP a

Formação
Rio Diamante

P 2 diP a

Unidade Vulcânica
Serra do Jacaré

Indiviso

P 2aup P 2aum

Formação
Pirocaua

P 2aur

Formação
Matará

Formação
Ramos

P 2 pbg

Granófiro Piaba

Magmatismo Orogênico (Colisional)

Magmatismo Tardi-Pós Orogênico (Pós-Colisional)

a

Indiviso Indiviso Suíte Intrusiva
Rosário

Sequência Metavulcanossedimentar

Magmatismo Tardi a Pós Orogênico (Pós-Colisional)

Cinturão Gurupi

Fragmento Cratônico São Luís

N pi

Anfibolito Cocal: Anfibolitos, epidoto anfibolitos e xistos máficos. Fácies epidoto anfibolito a anfibolito. Afinidade cálcico-alcalina de alto K,
de arco de ilhas.

NP1co

Sequências Metassedimentares

Formação Marajupema: Muscovita quartzitos e paragnaisses quartzo-feldspáticos. Fácies anfibolito. <1102 Ma (Pb-Pb)NP1mj

G
ru

p
o

 G
u

ru
p

i

Formação Jaritequara: Xistos médios a grossos, quartzosos, com biotita, clorita e muscovita. Fácies xisto verde alto.NP1gjr

Indiviso: Xistos alterados, de composição incerta.NP1g

Magmatismo Orogênico (Colisional)

Granito Moça: Muscovita-granitos peraluminosos e foliados. 2110 Ma (U-Pb)

Granito Maria Suprema: Muscovita-granitos peraluminosos, foliados e comumente miloníticos. 2100 Ma (U-Pb)PP2 msg

P 2 moP g

Complexos Metamórficos

Complexo Itapeva: Ortognaisses tonalíticos, quartzo-dioríticos, granodioríticos e graníticos, e subordinados paragnaisses, bandados a foliados. Raros anfibolitos,
piroxenitos e  tremolititos. Fácies anfibolito médio. Afinidade cálcico-alcalina de arco de ilhas. 2167 Ma (U-Pb)

P 2iv

P 2ivx

Magmatismo Orogênico (Pré-Colisional)

Formação Chega-Tudo: Sequência metavulcanossedimentar, quartzo-muscovita xistos, xistos grafitosos, tufos ácidos e filitos. Raros anfibólio xistos. Fácies
xisto verde. Magmatismo cálcico-alcalino de arco de ilhas. 2160 Ma (Pb-Pb)

P 2ch

P 2chv Formação Chega-Tudo Vulcânica: Sequência metavulcanossedimentar. Dacitos e andesitos predominam.

Complexo Itapeva Xisto: Restos de xistos grossos paraderivados, bandados, de fácies anfibolito.

Formação Piriá: Grauvacas, arenitos arcoseanos com leitos conglomeráticos e pelíticos, depositados em ambiente continental  (lacustre) ou marinho raso.

P cxP3g Microtonalito Garimpo Caxias: M s s s sicrotonalito maciço a foliado e hidrotermalizado . 1985 Ma (Pb-Pb)

P 23 roa Unidade Vulcânica Rosilha: R s ,iolitos e dacitos porfiríticos e tufos litíco e de cristal  com textura fragmentária. 2068 Ma (Pb-Pb)

Granito Negra Velha: Monzogranito e sienogranito maciços, porfiríticos médios a grossos. Magmatismo alcalino.s ss 20 65 Ma (Pb-Pb)P 2 nvg

Formação Igarapé de Areia: Arenitos com estratificação cruzada acanalada, conglomerados monomíticos e polimíticos e filitos. Variam de não deformados a
miloníticos. Metamorfismo dinâmico em fácies xisto verde. <2110 Ma (Pb-Pb)

P 2P ia2

Magmatismo Orogênico (Pré-Colisional)

Suíte Intrusiva Rosário: ,T itos itos s c de arco magmático.itos itos s citos s c, 2079 2130 Ma- (Pb-Pb)

Suíte Intrusiva Tromaí: Tonalitos, granodioritos, quartzo-dioritos e granitos cálcico-alcalinos de arcos de  ilha. Maciços, foliados e miloníticos.
2148-2165 Ma (Pb-Pb/U-Pb)

P 2 rg

PP2 tg

P 2 sjP a

Formação Rio Diamante: R áiolitos e dacitos porfiríticos e tufos maciços ou subordinadamente com estrutura de fluxo. Magmatismo c lcico-alcalino de margem
continental ativa. (U-Pb)2160 Ma

P 2 diP a

Unidade Vulcânica Serra do Jacaré: ,V cul ânicas félsicas-intermediárias (andesitos) e raras básicas, com tufos e brechas vulcânicas subordinados  formados
em ambiente de arcos de ilhas ou bacia de .back-arc 216 Ma4 (Pb-Pb)

P 2 pbg Granófiro Piaba: Microgranodiorito granófirico .s ss 2214 Ma (Pb-Pb)

G
ru

p
o

A
u

ri
z
o

n
a

PP2au Indiviso: Xistos, filitos, metacherts, metamáficas e metaultramáficas.

P 2aup

P 2aum

Formação Pirocaua: Metatufos félsicos, tufos cineríticos e aglomerados vulcânicos, com metavulcânicas félsicas porfiríticas subordinadas ormalmente, n
, afoliadas ssociados a arco de ilhas., a 2240 Ma (Pb-Pb)

Formação Matará: Anfibolito , metabasalto , tremolita e talco-tremolita xistos finos. Metamorfismo em fácies xisto-verde e anfibolito. Associados a s ss arco de ilhas.

P 2aur Formação Ramos: Quartzitos, xistos paraderivados, filito grafitoso , metarenito , grauvaca e chert . Xistosidade proeminente, chegando a bandamentos s s s ss s s s
localizado. Metamorfismo em fácies xisto-verde.

Coberturas  S i Cenozoicasupe c a sii

Cobertura icaLaterít Imatura:ica Coberturas superficiais residuais e concrecionárias do tipo argilosa, argilo-arenosa e ferruginosa.

Cobertura ica MLaterít atura:ica M Coberturas superficiais residuais e concrecionárias do tipo aluminosa, bauxítica, caulínica, fosfática, argilosa e ferruginosa.

Indiviso: Arenitos, arenitos ferruginosos, cascalhos, sedimentos areno-argilosos de ambiente continental a transicional,
depositados em sistemas fluviais, canais de maré e planícies de inundação.

Sedimentos Pós-Barreiras: Depósitos aluviais, coluviais e eluviais; depósitos eólicos e fluviais.

Depósitos Aluvionares: Areias, pelitos e cascalhos de depósitos fluviais recentes.

Depósitos Detríticos Indiferenciados: Sedimentos clásticos inconsolidados, constituídos por matacões e seixos de arenito silicificado, silexitos e
arenitos ferruginosos.

Unidade de Terraços Fluviais: Areias, pelitos e cascalhos de terraços fluviais.

Q2a

E13lm

N34pb

N13 il

N12b

Q1di

Q1t

Q2el Depósitos Eólicos Litorâneos: Areias quartzosas de granulação fina a média, bem selecionadas e com grãos arredondados.

Depósitos Litorâneos: Areias quartzosas de ambientes transicionais costeiros (dunas costeiras, praias, planície arenosa e cordões litorâneos antigos).

Q2pm Depósitos de Pântanos e Mangues: Siltes e argilas não adensados, maciços e bioturbados.

N34e

Q2l

Qfl

Depósitos Eólicos Continentais Antigos: Areias quartzosas de granulometria fina a média, bem selecionadas, maturas com estruturas e
estratificação cruzada de baixo ângulo.

Depósitos Flúvio-lagunares: Argilas adensadas com areia fina disseminada, maciças e localmente bioturbadas.

NQc Depósitos Colúvio-eluviais: Blocos de arenitos esbranquiçados e ferruginosos, sedimentos arenosos, areno-argilosos e conglomeráticos.

E p Formação Pirabas: Calcários fossilíferos, argilas e níveis de conglomerados. Ambiente plataformal costeiro e de vales estuarinos incisos.

Bacia Sanfranciscana

Grupo Urucuia: Arenitos quatzosos, arenitos argilosos, argilitos e conglomerados. Ambiente de dunas eólicas, rios entrelaçados e planícies aluviais.K2u

Bacias São Luís e Ilha Nova

K2E c1

Kal
Formação Alcântara: Arenitos, pelitos e subordinadamente calcários e conglomerados. Ambiente de canal de maré , e laguna influenciado,,
por tempestades.

Formação Cujupe: Arenitos cauliníticos, conglomerados intraformacionais e pelitos. Ambiente de canal de maré, baía de inframaré, barra de maré, planície e
delta de maré.

Grupo Itapecuru: Arenitos arcoseanos estratificados, grossos a conglomeráticos, com níveis pelíticos. Ambiente de , lagunar, canal fluvial e de maré.

Formação Codó: Arenitos, lentes de calcarenitos e calcilutitos, e pelitos intercalados. Ambiente lacustre com influência marinha.K1c

K1 t

Formação Grajaú: Arenitos esbranquiçados finos a conglomeráticos às vezes silicificados, e silexito. Ambiente flúvio-deltáico e eólico.K1g

Formação Ipixuna: Conglomerados oligomíticos, arenitos com estratificação cruzada acanalada, pelitos com bioturbação e pelitos cauliníticos  de aspecto
maciço. Ambiente flúvio-lacustre e estuarino. Contém depósitos de bauxita e caulim.

Formação Pastos Bons: Arenitos com folhelhos intercalados e lentes de calcarenitos. Ambiente lacustrino, fluvial com clima semi-árido a árido.J2pb

T3J1 mb Formação Mosquito: Derrames basálticos. 199 - 190 Ma (Ar-Ar)

J3K1c Formação Corda : Arenitos conglomeráticos, arenitos-argilitos e arenitos. Ambiente desértico, fluvial e lacustre.

K1 sb Formação Sardinha: Soleiras e diques de diabásio. 133 - 127 Ma (K-Ar)

K2Eip

Bacia do Parnaíba

Diabásio Laranja: Diabásios e microgabros maciços.

Microgabro Linha 45: Microgabros e diabásios maciços.T mgJd

Formação Piauí: Arenitos (eólicos), pelitos (de lagos interdunas) e lentes de conglomerados (de canais de rios ). Ambiente fluvial com contribuição
eólica e breves incursões marinhas.

Formação Poti: Arenitos, pelitos e conglomerados. Ambiente deltáico/ estuarino, com depósitos plataformais, litorâneos e fluviais.

Formação Longá: Folhelhos e siltitos. Ambiente nerítico plataformal dominado por tempestade.

Formação Pedra de Fogo: Arenitos, siltitos, folhelhos, calcários, evaporitos  e silexitos. Ambiente transicional, de planície de maré e lagunar. Contém
depósitos de calcário.

P12pf

C2pi

C1po

D3C1l

Ts Formação Sambaíba: Arenitos avermelhados e esbranquiçados, contendo cimento argiloso, sendo alguns níveis bastante caulínicos  exibindo estratific, ação
cruzada de grande porte, além de freqüentes fraturas verticais. Ambiente desértico, dunas eólicas.

P3m Formação Motuca: Arenitos, siltitos, folhelhos, calcários e evaporitos. Ambiente desértico, lacustre.

Grupo Serra Grande: Quartzo-arenitos maciços, conglomerados, diamictitos, folhelhos e siltitos. Ambiente glacial, flúvio-deltáico e marinho raso a continental.Ssg
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NOTAS:  Idades em Ma (Milhões de anos); Métodos U-Pb = Urânio-Chumbo; Pb-Pb = Chumbo-Chumbo; K-Ar = Potássio-Argônio; Ar-Ar = Argônio-Argônio.

Valores de datações radiométricas na cor indicam idades de cristalização/formação e na cor indicam idade máxima de sedimentação.vermelha verde

Setas indicam possibilidade de variação na idade/posição estratigráfica

Unidades não representativas na escala do mapa, mas de grande significado geológico.
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Figura 3.2 – Esboço geológico e arranjo litoestratigráfi co do Fragmento Cratônico São Luís em sua porção norte

vulcânicas não faziam parte da unidade Tromaí, o que
foi posteriormente confirmado, assim como o caráter
orogênico do magmatismo (KLEIN et al., 2008a, 2008b).
Klein et al. (2008a) também subdividiram a Suíte Intrusiva
Tromaí, na porção norte do Fragmento Cratônico São
Luís, em três subunidades ou corpos (Tonalito Cavala,
Granodiorito Igarapé Bom Jesus e Granito Areal), com
base em aspectos petrográficos e geoquímicos. Essa
subdivisão, válida para a região em que foi formulada,
não ocorre da mesma maneira em toda a área cratônica,
conforme observado por Klein e Lopes (2011) mais ao
sul, na região limítrofe entre o fragmento cratônico e
o Cinturão Gurupi. Portanto, a Suíte Intrusiva Tromaí é
apresentada aqui como indivisa (Figs. 3.1 e 3.2).

A Suíte Intrusiva Tromaí forma corpos batolíticos,
provavelmente compostos. Sua principal distribuição se
dá no Fragmento Cratônico São Luís, mas ocorre tam-
bém, retrabalhada, no Cinturão Gurupi (Fig. 3.11). Seu
contato é intrusivo com a unidade mais antiga, o Grupo
Aurizona, e em geral é tectônico a discordante/erosivo
com as demais unidades. 

As rochas da Suíte Intrusiva Tromaí (Fig. 3.5) pos-
suem granulação média a grossa e são equigranulares a
inequigranulares, raramente porfiríticas. Mostram tonali-
dades cinza e rosada. No limite com o Cinturão Gurupi e

proximidade com a Zona de Cisalhamento Tentugal são 
comuns os tons esverdeados relacionados com a altera-
ção hidrotermal regional e/ou metamorfismo a que fo-
ram submetidas. Mesoscopicamente apresentam varie-
dades maciças a foliadas, até miloníticas, em função da 
posição em relação à Zona de Cisalhamento Tentugal e a 
suas estruturas secundárias. Enclaves microgranulares de 
tonalito a quartzo diorito são bastante frequentes, assim 
como as concentrações de minerais máficos.

Conforme relatado em trabalhos anteriores (PAS-
TANA, 1995; KLEIN et al., 2008a; KLEIN; LOPES, 2011) 
os tipos petrográficos variam bastante, de primitivos a 
evoluídos, e em relação ao conteúdo do mineral máfico 
(hornblenda e/ou biotita). Predominam largamente os 
tonalitos, seguidos por monzogranitos, granodioritos e 
quartzo-dioritos, que ocorrem em quantidades similares. 
Quartzo-monzodiorito, quartzo-monzonito, sienograni-
to e quartzo-sienito são variedades subordinadas.

Idades entre 2147 ± 3 a 2168 ± 4 Ma, obti-
das em cristais de zircão por evaporação de Pb e U-Pb 
SHRIMP (KLEIN; MOURA, 2001; KLEIN et al., 2005a, 
2005b, 2008b; KLEIN; LOPES, 2011) (Tabela 2.1), foram 
interpretadas pelos autores como reflexo da variação 
temporal na cristalização dos granitoides ao longo da 
evolução magmática da suíte. As idades modelo TDM para
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Figura 3.3 – (A) Metatufo riolítico e (B) aglomerado vulcânico (rocha metapiroclástica) foliado da Formação Pirocaua. (C) Metassiltito manga-
nesífero e (D) metarenito bandado, com níveis de hematita da Formação Ramos. Fotos de Klein et al. (2008a).
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Figura 3.4 – (A) Aspecto de afl oramento do Granófi ro Piaba alterado. (B) Testemunho de sondagem no Depósito de Piaba, mostrando granitoide 
(Granófi ro Piaba) alterado e com vênulas de quartzo (qz) e clorita (clo).
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a unidade variam entre 2,22 e 2,26 Ga, com valores de 
εNd(t) de +1,9 a +2,6 (KLEIN et al., 2005a). 

Quimicamente a unidade representa uma suíte 
expandida, metaluminosa a fracamente peraluminosa 
(tipos com biotita), de baixo a alto-K, com tendência 
predominantemente cálcico-alcalina enriquecida em 
sódio (KLEIN et al., 2008b). Os autores, integrando 
a associação litológica com dados geocronológicos, 

geoquímicos e isótopos de Nd sugeriram que os gra-
nitoides da Suíte Intrusiva Tromaí formaram-se a partir 
de magmas derivados de protólitos juvenis (placa oce-
ânica, cunha do manto e subordinados sedimentos) 
modificados por cristalização fracionada. As rochas te-
riam se formado em arcos de ilhas intraoceânicos com 
possível transição para margem continental. (EK)
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3.1.4. Suíte Intrusiva Rosário (PP2γr)

A Suíte Intrusiva Rosário foi definida por Ro-
drigues et al. (1994a) para se referir ao conjunto de 
granitoides que aflora numa pequena janela do Frag-
mento Cratônico São Luís ao sul da cidade de São Luís 
(Fig. 3.1A). Esse conjunto, em trabalhos anteriores, era 
englobado em unidades como Pré-Cambriano Indiviso 
(NUNES et al., 1973), Suíte Granitoide Transamazônica 
(HASUI; ABREU; VILLAS, 1984) e Complexo Maracaçu-

mé (DNPM, 1986).
Gorayeb et al. (1999) descreveram a suíte como 

composta por múltiplos plútons com composição varia-
da, cujas rochas possuem granulação grossa, com co-
res rósea e cinza e textura ígnea original parcialmente 
preservada. As rochas foram afetadas por cisalhamento, 
o que imprimiu trama tectônica às mesmas e metamor-
fismo hidrotermal compatível com a fácies xisto verde, 
resultando em tons esverdeados para as rochas (Fig. 3.6). 
Os mesmos autores afirmam que tonalitos e granodiori-

Figura 3.5 – Aspectos de afl oramento de granitoides da Suíte Intrusiva Tromaí (A) no Fragmento Cratônico São Luís, sem trama tectônica apa-
rente e (B) no Cinturão Gurupi, com foliação. Variedades petrográfi cas da suíte: (C) diorito grosso com porção mesocrática de granulação média, 
(D) granodiorito grosso com discreta foliação de fl uxo magmático (paralela à orientação da escala), (E) sienogranito fi no com delgada zona de 
cisalhamento (seta) e (F) granodiorito esverdeado.
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tos são os tipos petrográficos predominantes, secunda-
dos por quartzo-dioritos, monzogranitos e veios e diques
leucotonalíticos. Estas características são similares às des-
critas anteriormente para a Suíte Intrusiva Tromaí, com a
qual a Suíte Rosário foi correlacionada por Rodrigues et
al. (1994a).

Idades variadas e com erros analíticos relativa-
mente altos foram obtidas por Gorayeb et al. (1999)
pelo método da evaporação de Pb em zircão (2079 ±
48 Ma a 2139 ± 22 Ma - Tabela 2.1). Entretanto, estas
idades devem ser inferiores à idade de cristalização,

uma vez que as análises foram efetuadas com a téc-
nica de filamento simples (evaporação e ionização no 
mesmo filamento) em vez de filamento duplo (KOBER, 
1986), e já foi demonstrado que essa técnica produz 
idades bastante inferiores à idade U-Pb (p.ex., 1980 
Ma com filamento simples – KLEIN; MOURA, 2001 – e 
2167 Ma com filamento duplo – KLEIN et al., 2005a). 
Dessa forma, assume-se a maior idade relatada por 
Gorayeb et al. (1999) – 2139 ± 22 Ma – como a idade 
mínima para a Suíte Intrusiva Rosário, o que a posicio-
na no Riaciano. (EK)
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Figura 3.6 – Aspectos de campo da Suíte Intrusiva Rosário. (A) Rocha bandada pelo tectonismo, mostrando coexistência de rocha melanocrática 
(diorito?) e granito leucocrático e (B) granodiorito equigranular médio esverdeado. 

3.1.5. Unidade Vulcânica Serra do Jacaré (PP2γsj)

A Unidade Vulcânica Serra do Jacaré foi informal-
mente definida por Klein et al. (2008a) para descrever as
rochas vulcânicas e subordinadas rochas vulcanoclásticas
de composição ácida a dominantemente intermediária
(raramente básica), não metamorfisadas, que afloram
principalmente na porção sudoeste da área de ocorrência
do Grupo Aurizona (Fig. 3.2).

A unidade comporta dacito pórfiro, andesito/ba-
salto, tufo e brecha vulcânica. São rochas de coloração
cinza claro a cinza escuro, geralmente sem trama tec-
tônica mesoscópica. Os dacitos são rochas porfiríticas
com fenocristais de quartzo com sinais de corrosão mag-
mática (Fig. 3.7) e de plagioclásio, ambos dispersos em
matriz quartzo-feldspática muito fina a microcristalina.
Os dacitos/andesitos apresentam também fragmentos
líticos juntamente com fenocristais euédricos de plagio-
clásio e, muito subordinadamente, de quartzo com for-
mas cuspidadas. Os fragmentos líticos são muito finos a
microcristalinos e ricos em clorita e epidoto, minerais que
também compõem a matriz. Tufos líticos e brechas são
formados por fragmentos angulosos de dacito porfirítico
e, subordinadamente, de tufo, em meio a uma matriz
quartzo-feldspática rica em clorita e calcita. O tamanho
dos fragmentos varia de 0,5 mm até mais de 1cm. Os
tufos são formados por fragmentos de quartzo. O an-
desito-basalto possui granulação média, com cristais su-
bédricos de plagioclásio e hornblenda e escassos cristais
anédricos de quartzo.

A idade da Unidade Vulcânica Serra do Jacaré, 
determinada por evaporação de Pb em zircão em um
dacito, é 2164 ± 3 Ma e isótopos de Nd definem idade
modelo de 2,37 a 2,38 Ma, com valores de eNd(t) de +1 
(Tabela. 2.1; KLEIN et al., 2009). Quimicamente as rochas
básicas são toleíticas e os andesitos são cálcico-alcalinos
normais a alto-K, predominantemente metaluminosos,
indicando ambiente de arco maduro ou margem conti-
nental ativa (KLEIN et al., 2009). (EK)
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Figura 3.7 – Fotomicrografi a em nicois cruzados de dacito da Unidade 
Vulcânica Serra do Jacaré, com fenocristal de quartzo evidenciando 
corrosão magmática e fenocristal de plagioclásio alterado, ambos em 
matriz quartzo-feldspática (foto de KLEIN et al., 2008a)
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3.1.6. Formação Rio Diamante (PP2γdi)

Klein et al. (2008a) cartografaram rochas vulcâni-
cas ácidas não metamorfisadas na região de campos na-
turais entre os rios Diamante e Santa Cruz do Estandarte. 
Estas afloram também para o sul, ao longo do Rio Cocal 
(Fig. 3.2). Os autores definiram este conjunto de rochas
como Formação Rio Diamante.

As rochas vulcânicas da Formação Rio Diamante 
formam predominantemente derrames e secundaria-
mente depósitos vulcanoclásticos. São rochas maciças 
ou, mais raramente, mostram estrutura de fluxo sub-ho-
rizontal, o que é ressaltado nos casos em que as rochas 
encontram-se mais intemperizadas. Não foram visualiza-
das relações de contato, mas Klein et al. (2008a) enten-
dem que repousam discordantemente sobre os granitoi-
des da Suíte Intrusiva Tromaí.

A coloração das rochas é cinza-escura (Fig. 3.8A), 
com tonalidades esverdeadas a azuladas e texturalmen-
te são rochas porfiríticas. Com base no conteúdo e tipo

de fenocristais são classificadas como riolito, dacito e 
tufo dacítico. Os riolitos e dacitos contêm fenocristais de 
plagioclásio (Fig. 3.8B), quartzo e, mais raramente, de 
microclínio dispersos em matriz microcristalina. Os tufos 
são compostos por fenocristais de plagioclásio, quartzo 
e fragmentos angulosos de rochas vulcânicas, dispersos 
em matriz micro a criptocristalina. A matriz é quartzo-
feldspática e rica em biotita, à semelhança do que ocorre 
com as rochas dos derrames.

A idade da formação, obtida por U-Pb SHRIMP 
em zircão de um dacito pórfiro, é 2160 ± 8 Ma (Tabela 
2.1), tendo sido identificado um zircão herdado de idade 
arqueana (2956 Ma). Isótopos de Nd definem idade mo-
delo de 2,31 a 2,37 Ga com valores de eNd(t) de +1,2 
a +1,8 (Tabela 2.1; KLEIN et al., 2009). Para os mesmos 
autores, as rochas são cálcico-alcalinas de médio-K e me-
taluminosas, formadas em margem continental ativa a 
partir do retrabalhamento de rochas de arco de ilhas não 
muito mais antigas, com limitada contribuição de protó-
litos arqueanos. (EK)
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3.1.7. Granito Negra Velha (PP2γnv)

A unidade Granito Negra Velha (KLEIN et al., 
2008a) engloba dois corpos de granitoides expostos às 
margens do igarapé Negra Velha onde forma pequenos 
campos de matacões, blocos e lajeiros entre Godofredo 
Viana e Luís Domingues. Um corpo menor aflora ime-
diatamente ao norte da cidade de Godofredo Viana (Fig.
3.2).

As rochas do Granito Negra Velha são leucocráti-
cas, apresentam coloração rósea a acinzentada e são co-
mumente maciças em escala mesoscópica. Texturalmente 
são rochas porfiríticas de granulação média a grossa, com
fenocristais de feldspato alcalino (Fig. 3.9). Localmente
são inequigranulares. O tipo petrográfico predominan-
te é o monzogranito, ocorrendo também sienogranito e 
quartzo-monzonito. O mineral máfico pode ser a biotita 
(predominante) ou o anfibólio. Não foi verificada a coe-
xistência destes dois minerais em uma mesma amostra.
Titanita é o principal mineral acessório, além de zircão,
apatita, allanita e minerais opacos. Turmalina, fluorita, 

rutilo e, possivelmente, topázio, foram detectados em 
percentuais muito subordinados.

Dados geocronológicos em zircão (KLEIN et al., 
2008b), embora pouco precisos, indicam claramente 
que a intrusão do Granito Negra Velha ocorreu entre 
2056-2076 Ma (Tabela 2.1), o que é consistente com 
seu aparente caráter intrusivo na Suíte Intrusiva Tro-
maí. Dados químicos mostram enriquecimento muito 
forte em K2O-Rb-Sr-Ba, o que confere assinatura alca-
lina que lembra a da série shoshonítica (KLEIN et al., 
2008b). (EK)

3.1.8. Unidade Vulcânica Rosilha (PP23γro)

Klein et al. (2008a) reconheceram rochas vulcâ-
nicas e vulcanoclásticas na área do igarapé e garimpo 
Rosilha, entre os garimpos auríferos Caxias e Pedra de 
Fogo (Fig. 3.2), que receberam a denominação informal 
de Unidade Vulcânica Rosilha. As rochas não ocorrem em 
afloramentos contínuos ou expressivos, mas em uma su-
cessão de blocos decimétricos. 

Figura 3.8 – Aspecto de afl  oramento (A) e mesoscópico (B) de dacito pórfi  ro da Formação Rio Diamante.
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Petrograficamente, as rochas são riolitos, dacitos,
tufos líticos e de cristal. Riolitos e dacitos são rochas cin-
zentas e porfiríticas, com fenocristais de plagioclásio (Fig.
3.10), muitas vezes substituído por sericita, epidoto, clo-
rita e calcita. Fenocristais anédricos de quartzo também
estão presentes. Uma matriz microcristalina composta
por quartzo, feldspatos e aglomerados de pequenos
cristais de anfibólios, às vezes alinhados, envolve os fe-
nocristais. Zircão e apatita são reconhecidos como fases
acessórias.

Os tufos líticos apresentam textura fragmentária
definida por fragmentos de rocha vulcânica e de feno-
cristais de plagioclásio (70%) e de quartzo (30%) em
meio a uma matriz quartzo-feldspática microcristalina
com disseminações de mineral opaco e minerais de al-
teração. Os fragmentos (em torno de 4 mm) possuem a
mesma composição da matriz. Os fenocristais de plagio-
clásio possuem zoneamento composicional, são turvos e
parcialmente substituídos por sericita, epidoto e clorita.
Fenocristais de quartzo ocorrem com feições de corrosão
(embayment), ora quebrados. Não há indícios aparentes
de metamorfismo e deformação.

Alguns exemplares mostram textura de difícil de-
finição, ou porfirítica ou fragmentária, podendo repre-
sentar rocha vulcânica ou tufo de cristal. Apresentam
fenocristais de quartzo e plagioclásio, às vezes de felds-
pato potássico e biotita, em meio a uma matriz quartzo-
feldspática microscópica. A relação entre fragmentos/
fenocristais e matriz é variável. Os fenocristais raramente
são euédricos, geralmente ocorrem quebrados e com for-
mas cuspidadas, o plagioclásio com zoneamento compo-
sicional e o quartzo com corrosão magmática. A matriz
contém porções mais claras que podem representar frag-
mentos de rocha vulcânica de mesma composição, mas
com granulação mais fina (possíveis shards devitrificados)
e estrutura de fluxo irregular ou com dobras convolutas.
Também não apresentam evidências de metamorfismo e
deformação.

Uma tentativa preliminar de datação de amostra
desta unidade (KLEIN et al., 2009) mostrou sete cristais
de zircão que forneceram idades entre 1920 ± 9 Ma e
2068 ± 7 Ma por evaporação de Pb, não sendo possí-

vel a definição de uma idade. Os autores assumiram a
idade maior como a mais provável para a cristalização
das rochas vulcânicas, relacionando-as ao mesmo evento
pós-orogênico em que se colocou o Granito Negra Velha.
Isótopos de Nd definem idade modelo de 2,42 a 2,50
Ga para estas rochas, com valores de eNd(t) de -0,7 a
-0,9 (Tabela 2.1) indicando retrabalhamento de materiais
crustais para formar o magma gerador do vulcanismo.
Quimicamente são rochas cálcico-alcalinas de médio-K e
fracamente peraluminosas (KLEIN et al., 2009). (EK)

3.1.9. Microtonalito Garimpo Caxias (PP3γcx)

A denominação Microtonalito Caxias foi informal-
mente referida por Leão Neto (1993) para descrever o
ainda pobremente entendido corpo que hospeda a mine-
ralização aurífera no garimpo Caxias. Sua forma ígnea e
dimensões não são conhecidas, visto ter sido identificado
através de escavações realizadas em área mineralizada,
podendo representar um dique relativamente espesso
que corta xistos do Grupo Aurizona (Fig. 3.2). Um corpo
desta unidade foi tentativamente cartografado por Klein
et al. (2008a) que o denominaram Microtonalito Garim-
po Caxias.

Segundo Klein et al. (2002) o Microtonalito Ga-
rimpo Caxias é uma rocha equigranular e maciça, mas
orientada nas proximidades de zonas de cisalhamento.
Possui cor cinza azulada ou esverdeada, quando afetado
por hidrotermalismo em larga escala.

Klein, Koppe e Moura (2002) determinaram ida-
de de 1985 ± 4 Ma (evaporação de Pb em monocristais
de zircão) para a unidade, o que a posiciona no período
Orosiriano da era Paleoproterozoica. Dados de isótopos
de Nd reportados pelos mesmos autores indicam idade
modelo de 2,17 Ga, com valor de eNd(t) de +0,7 (Tabela
2.1). (EK)

3.1.10. Formação Igarapé de Areia

Esta unidade aflora tanto no Fragmento Cratôni-
co São Luís como no Cinturão Gurupi. Sua descrição é
apresentada no item 3.2.

Figura 3.9 – Aspecto mesoscópico de exemplar porfi rítico do Granito
Negra Velha.

Figura 3.10 – Aspecto mesoscópico de dacito pórfi ro da Unidade Vul-
cânica Rosilha.
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3.2. CINTURÃO GURUPI

3.2.1. Complexo Itapeva (PP2iv)

O Complexo Itapeva foi definido por Klein et 
al. (2005c) em substituição ao Complexo Maracaçumé 
(COSTA et al., 1977; ABREU et al., 1980). Em sua con-
cepção original, o Complexo Maracaçumé possuía idade 
supostamente arqueana e afloraria tanto no Fragmento 
Cratônico São Luís como no Cinturão Gurupi, engloban-
do rochas que posteriormente se verificaram pertencer à 
Suíte Intrusiva Tromaí (PASTANA, 1995). Pastana (1995) 
limitou a ocorrência do Complexo Maracaçumé a um 
grande maciço que ocorre na porção centro-sudeste do 
Cinturão Gurupi que corresponde, com modificações, 
aos novos limites do Complexo Itapeva, conforme car-
tografado por Klein e Lopes (2011) e aqui representa-
do (Fig. 3.11). Outros fragmentos do complexo ocorrem 
mais a noroeste, já no Estado do Pará.

O principal maciço do Complexo Itapeva é alon-
gado segundo NW-SE e aflora em lajeiros métricos a de-
camétricos. O complexo faz contato tectônico ao longo 
de zonas de cisalhamento transcorrente e de empurrão 
com os conjuntos supracrustais. Com a Formação Chega 
Tudo o contato se dá ao longo da Zona de Cisalhamen-
to Tentugal; com unidades do Grupo Gurupi ao longo 

de zonas de cisalhamento que ainda carecem de melhor
caracterização; e com a Formação Marajupema ao lon-
go da falha homônima. Os gnaisses são intrudidos por
granitos róseos a esbranquiçados ricos em muscovita,
relacionados às unidades Maria Suprema e Moça e, por
vezes, gnaisses e granitoides encontram-se paralelizados 
tectonicamente (Fig. 3.12A).

De acordo com Klein e Lopes (2011) as rochas 
do complexo são cinza e de granulação dominantemente
média, variam de foliadas a bandadas (Fig. 3.12B), mos-
tram dobras frequentes e possuem bolsões e veios de
quartzo e quartzo-feldspato, geralmente concordantes, 
alguns ricos em mica (biotita e/ou muscovita). As dobras
ocorrem em várias escalas, de centimétricas a decamé-
tricas e até quilométricas, segundo os sensores remotos. 
Localmente, as dobras formam padrões complexos asso-
ciados com migmatização local (Fig. 3.12C). A orientação
geral da foliação e do bandamento é NW-SE com mer-
gulhos fortes para SW ou NE, podendo variar em função
dos dobramentos e/ou de estruturas transcorrentes.

Ortognaisses são os tipos predominantes, mas 
Klein e Lopes (2011) também reportaram ocorrências de
metatonalitos, gnaisses paraderivados e de rochas máfi-
cas-ultramáficas (anfibolitos, piroxenitos e tremolititos),
cuja separação cartográfica não foi possível na escala de
trabalho. Alguns corpos alongados de xistos (PP2ivx), que
se encontram possivelmente intercalados tectonicamente

Figura 3.11 – Esboço geológico e arranjo litoestratigráfi co do Cinturão Gurupi e porção sul do Fragmento Cratônico São Luís.
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com os gnaisses, foram também incluídos no Complexo 
Itapeva por estes autores, devido à ausência de critérios 
seguros para separação em outra unidade e pelo grau 
metamórfico (anfibolito) similar ao dos gnaisses, embo-
ra relações de intrusão por (meta) tonalitos tenham sido 
observadas.

Os ortognaisses são predominantemente deri-
vados de biotita tonalitos e biotita quartzo-dioritos, al-
guns com quantidades expressivas de epidoto. Gnaisses 
cujos protólitos são tonalitos e granodioritos portadores 
de hornblenda, com ou sem biotita, têm ocorrência lo-
calizada. Localmente contém enclaves decimétricos, es-
treitos e alongados segundo a foliação, de um tonalito 
mais félsico. Também são observados lentes ou boudins 
rompidos de veios de quartzo. Composicionalmente são 
epidoto-biotita metatonalitos, com texturas primárias 
preservadas, exceto onde milonitizados, e sem banda-
mento composicional. 

Gnaisses interpretados como paraderivados por 
Klein e Lopes (2011) são de natureza quartzo-feldspática 
e/ou pelítica. São biotita gnaisses, também tonalíticos, 
que em escala mesoscópica são virtualmente idênticos 
aos ortognaisses. Diferenciam-se dos ortognaisses pela 
presença de granada e muscovita, e de teores médios 
algo maiores de biotita e quartzo nos paragnaisses. Ain-
da, em algumas amostras, os cristais de zircão são mais 
arredondados, o que pode evidenciar proveniência detrí-
tica. Ocorrência localizada de turmalina-muscovita-bioti-
ta gnaisse indica provável natureza pelítica.

Efeitos moderados de migmatização e fusão lo-
calizada dos gnaisses foram relatados por Klein e Lopes 
(2011) (Fig. 3.12C), tendo as rochas atingido condições 
metamórficas de fácies anfibolito médio a alto e sofrido 
retrometamorfismo em condições de fácies xisto verde.

A idade do Complexo Itapeva foi definida por 
Klein et al. (2005a), que obtiveram idade de 2167 ± 2 
Ma pelo método U-Pb (ID-TIMS) em zircão de um gnaisse 
tonalítico na área tipo da unidade e interpretada como a 
idade de cristalização do protólito ígneo do gnaisse. Os 
mesmos autores reportaram dados isotópicos de Nd que 
apontam idades modelo TDM de 2,22 a 2,31 Ga e valores 
de eNd(t) entre +1,4 e +2,6 (Tabela 2.2), indicando cará-
ter juvenil para os protólitos ígneos dos gnaisses.

 Informações litogeoquímicas indicam a existên-
cia de pelo menos dois grupos distintos de ortognaisses 
originários de protólitos ou séries magmáticas distintas. 
Ambos são cálcico-alcalinos fraca a moderadamente pe-
raluminosos e compatíveis com geração em ambiente de 
arco de ilhas (KLEIN; LOPES, 2011). (EK)

3.2.1.1. Complexo Itapeva – xistos (PP2ivx)

Klein e Lopes (2011) individualizaram três corpos 
de xistos que ocorrem como lascas, em contato tectôni-
co com os gnaisses do Complexo Itapeva, ao longo de 
zonas de cisalhamento transcorrentes e reversas. Esses 
xistos apresentam o mesmo padrão de deformação dos 
gnaisses e são intrudidos por (meta)tonalito do Comple-
xo Itapeva (Fig. 3.12D), tratando-se, provavelmente, de 

unidade de xistos mais antiga que o Complexo Itapeva.
Na ausência de estudos mais aprimorados e de dados
geocronológicos, os autores preferiram manter esta uni-
dade como integrante do Complexo Itapeva, à espera de
melhor definição. 

Os xistos são granada-biotita xistos com ou sem
cloritoide e muscovita, têm cor cinza médio e granulação
média e estruturalmente variam de xistosos (Fig. 3.12E)
a bandados (variedades mais grossas). A foliação está
orientada segundo NW-SE, com mergulhos subverticais
ou de alto ângulo (75°) para SW. Lineações minerais va-
riam de sub-horizontais a oblíquas, sempre para sudeste.
Veios de quartzo e veios quartzo-feldspáticos são co-
muns e frequentemente estão dobrados ou boudinados.
Os eixos das pequenas dobras tendem a ser paralelos
ao mergulho da xistosidade, enquanto que os eixos dos
boudins são paralelos à direção da xistosidade. (EK)

3.2.2. Suíte Intrusiva Tromaí 

A unidade aflora tanto no Fragmento Cratônico
São Luís como no Cinturão Gurupi. Foi descrita anterior-
mente, no item 3.1.3.

3.2.3. Formação Chega Tudo (PP2ch, PP2chv)

Klein et al. (2005c) utilizaram o nome Formação
Chega Tudo para caracterizar a sequência metavulcanos-
sedimentar localizada na zona limítrofe entre o Cinturão
Gurupi e o Fragmento Cratônico São Luís (Fig. 3.11). A 
unidade reúne parte do que era anteriormente incluí-
do na Formação Rio Piritoró do Grupo Gurupi (COSTA;
ALMEIDA; RICCI, 1996; PASTANA, 1995; COSTA; RICCI,
2000) e essa definição recuperou uma proposta de Abreu
et al. (1980), abandonada em trabalhos posteriores. Es-
tes autores descreveram a Formação Chega Tudo como
composta por rochas verdes, de mineralogia variável e
envolvidas por forte cataclase e recristalização em condi-
ções de fácies xisto verde. Entretanto, Abreu et al. (1980)
interpretaram estas rochas como derivadas do metamor-
fismo dinâmico de rochas gnáissicas, quando, na verda-
de, trata-se de uma sequência metavulcanossedimentar.

A Formação Chega Tudo forma uma faixa estrei-
ta e alongada segundo a direção NW-SE, com inflexão
para norte na sua porção noroeste, já no Estado do Pará.
Apresenta contato tectônico com o Complexo Itapeva,
para sudoeste, ao longo da Zona de Cisalhamento Tentu-
gal. O contato com a Suíte Intrusiva Tromaí e Formação
Igarapé de Areia para nordeste e com o Grupo Gurupi
para noroeste, é também tectônico, ao longo da mes-
ma zona de cisalhamento. É recoberta localmente por
sedimentação fanerozoica associada ao Grupo Barreiras
e a formações superficiais intempéricas nem sempre car-
tografáveis.

As rochas da Formação Chega Tudo se mostram
invariavelmente xistosas e/ou milonitizadas e a foliação
está orientada segundo NW-SE com mergulhos variáveis,
mas em geral de alto a médio ângulo, dominantemente
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para SW. Lineações de estiramento, indicando movimen-
tação predominantemente transcorrente, com compo-
nente oblíqua, também se fazem presentes (PASTANA,
1995; KLEIN; LOPES, 2011).

A sequência metavulcanossedimentar é composta 
por uma alternância de rochas metavulcânicas, metavul-
canoclásticas e metassedimentares, além de milonitos e 
ultramilonitos sem identificação do protólito. As rochas 

Figura 3.12 – Aspectos de campo do Complexo Itapeva. (A) Afl oramento na área tipo da unidade, a Cachoeira Itapeva, no rio Gurupi, com 
ortognaisse intrudido por, e paralelizado com, muscovita granito (Granito Maria Suprema ou Granito Moça). (B) Ortognaisse bandado e trans-
posto, com dobra isoclinal na porção granítica, à esquerda (seta), e dobras sem raiz (linhas tracejadas). (C) Gnaisse migmatítico com padrão 
complexo de dobramentos, com eixos de dobras multidirecionais (traços pretos) e dobras secundárias nos fl ancos. (D) Intrusão de (meta)tonalito 
do Complexo Itapeva em xisto. (E) Mica xisto grosso da subunidade Complexo Itapeva Xistos;  a assimetria das dobras da xistosidade indicam 
movimento transcorrente sinistral (setas). Fotos de Klein et al. (2005a) e Klein e Lopes (2011).
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metavulcânicas são dominantemente félsicas/interme-
diárias, sendo metadacito o tipo petrográfico mais co-
mum, com ocorrência menor de andesito (KLEIN; LOPES, 
2011) (Figs. 3.13A e B). Yamaguti e Villas (2003) tam-
bém reportaram a ocorrência de riolito. Tipos máficos, 
como anfibólio xisto e tremolita-clorita-carbonato xisto 
são subordinados (RIBEIRO, 2002; YAMAGUTI; VILLAS, 
2003; KLEIN; LOPES, 2011). Uma pequena faixa alonga-
da, formada exclusivamente por rochas vulcânicas, foi 
individualizada por Klein e Lopes (2011) e designada de 
Formação Chega Tudo Vulcânicas (PP2chv) (Fig. 3.11). As 
rochas metavulcanoclásticas englobam tufos ácidos e fili-
tos com possível contribuição vulcanogênica. São rochas 
muito finas e foliadas, ricas em quartzo e muscovita. 

As rochas metassedimentares são representadas 
por xistos diversos (Fig. 3.13C), em que predominam va-
riedades micáceas, quartzosas, grafitosas e hematíticas. É 
relatada a ocorrência de biotita-muscovita-quartzo xisto, 
quartzo-sericita/muscovita xisto e granada-clorita-mus-
covita-quartzo xisto que representam provável sequência 
pelítica, eventualmente siliciclástica (quartzo-feldspática) 
nos termos mais grossos. Grafita xistos e hematita xis-
tos são relativamente comuns. Raros filitos/metassiltitos, 
compostos por clorita, calcita, minerais opacos, quartzo, 
titanita, albita e epidoto podem ter derivado de sequ-
ência siliciclástica margosa. Frequentemente essas rochas 
mostram forte aleitamento composicional (YAMAGUTI; 
VILLAS, 2003; KLEIN; LOPES, 2011). 

O metamorfismo da unidade varia de xisto verde 
baixo até anfibolito baixo (xistos básicos), mas predomi-
na a fácies xisto verde médio a alto até a transição xisto 
verde-anfibolito, entre 430°-450°C e 2-3 kbar (PASTANA, 
1995; YAMAGUTI, 2000).

Idades de 2148 ± 1 e 2160 ± 3 Ma (Tabela 2.2) 
foram obtidas em metadacitos pelo método de evapora-
ção de Pb em zircão (KLEIN; MOURA, 2001), sendo inter-
pretadas como a idade do vulcanismo e de deposição da 
Formação Chega Tudo. Isótopos de Nd forneceram ida-
des modelo TDM de 2,20 a 2,28 Ga para as rochas vulcâ-
nicas e de 2,34 para um xisto carbonoso intercalado nas 
mesmas, com valores de eNd(t) de +1,1 a +2,7 (Tabela 
2.2; KLEIN et al., 2005b). Esses dados indicam caráter 
juvenil para as rochas vulcânicas. 

Os dados litogeoquímicos apresentados por Klein 
e Lopes (2011) mostram sobreposição de padrões geo-
químicos em área geograficamente restrita. Entre as ro-
chas básicas, os autores identificaram associações cálci-
co-alcalinas normais e de alto-K e do tipo MORB normal. 
Já as rochas ácidas mostram tanto assinatura de arco vul-
cânico como de ambiente intra-placa. Esta associações 
geoquímicas, os dados isotópicos que indicam fontes ju-
venis e a estreita associação espaço-temporal com a Suíte 
Intrusiva Tromaí, cuja origem é claramente ligada a sub-
ducção, levaram os autores à interpretação de ambiente 
orogênico para a Formação Chega Tudo, possivelmente 
uma bacia marginal (back arc?). (EK)

3.2.4. Granito Maria Suprema (PP2γms)

Unidade definida por Pastana (1995), corres-

pondia a um único corpo de muscovita granito alonga-
do segundo a direção NW-SE e que aflora na cachoeira
Maria Suprema do rio Gurupi (Fig. 3.11). Klein (2004)
sugeriu que a unidade não era constituída por um corpo
contínuo, conforme as dimensões e área cartografadas
por Pastana (1995), mas como “folhas” ou lentes des-
contínuas tectonicamente intercaladas nas rochas do
Complexo Itapeva (Fig. 3.12A). Também salientou que a
separação cartográfica era dificultada pelo paralelismo e
mistura das duas unidades devido à transposição por in-
tenso cisalhamento transcorrente.
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Figura 3.13 – Aspectos das rochas da Formação Chega Tudo. (A)
Metadacito pórfi ro milonitizado. (B) Andesito pórfi ro preservado de
deformação tectônica. (C) Mica xisto com dobra em chevron.
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Klein e Lopes (2011) descreveram o Granito Ma-
ria Suprema como uma unidade composta por pequenos 
corpos intrusivos no Complexo Itapeva e deformada co-
axialmente com este. Onde observada, a foliação milo-
nítica é concordante com a estruturação regional maior, 
NW-SE, e lineações de estiramento mostram ângulos de 
caimento inferiores a 20°, sugerindo influência de regime 
transcorrente oblíquo sobre essa unidade. Os afloramen-
tos estão associados a valores radiométricos elevados em 
todos os canais, mas não formam corpos contínuos ou 
expressivos.

O Granito Maria Suprema possui granulação mé-
dia e encontra-se comumente milonitizado, com aspecto 
xistoso a gnáissico e, por vezes, mostra-se porfiroclástico. 
A composição varia de sienogranito a granodiorito. Pas-
tana (1995) descreveu ainda a presença de andaluzita 
como fase acessória.

Klein et al. (2005b) reportaram dados U-Pb (TIMS) 
em zircão para amostra de muscovita-granito milonítico 
da área tipo da unidade, definindo uma idade de 2100 
± 12 Ma para a colocação do granito. Isótopos de Nd 
mostraram idades modelo TDM de 2,07 e 2,30 Ga e va-
lores positivos de eNd(t) (Tabela 2.2) e dados químicos 
confirmam o caráter peraluminoso e crustal da unidade, 
interpretada como originada a partir da fusão parcial de 
crosta continental predominantemente paleoproterozoi-
ca, com limitada contribuição arqueana, e que se posi-
cionou sintectonicamente à gnaissificação do Complexo 
Itapeva (KLEIN et al., 2005a; KLEIN; LOPES, 2011). (EK)

3.2.5. Granito Moça (PP2γmo)

Unidade definida por Klein e Lopes (2011) para 
designar corpos de granitos com duas micas que, ape-
sar de semelhanças petrográficas e proximidade com o 
Granito Maria Suprema, apresentam diferenças geoquí-
micas e geofísicas significativas que levaram à sua indi-
vidualização. O corpo principal tem forma elipsoidal a 
ligeiramente sigmoidal com eixo maior segundo a dire-
ção NW-SE, a qual se destaca nos mapas aerogeofísicos, 

e se estende além da divisa com o Estado do Pará (Fig. 
3.11). O contato com o Grupo Gurupi é provavelmente 
tectônico, em razão da diferença de idade. É intrusivo no 
Complexo Itapeva.

Estruturalmente mostra-se em geral foliado se-
gundo N20°-60°W, com mergulhos altos para NE, con-
cordando com a estruturação regional. A foliação é defi-
nida por palhetas orientadas de mica. As rochas são róse-
as quando não alteradas (Fig. 3.14A) a beges quando al-
teradas, possuem granulação média e tendem a ser equi-
granulares. Venulações de quartzo subconcordantes são 
comuns e bolsões pegmatoides também ocorrem. Veios 
desse granito cortam gnaisses do Complexo Itapeva (Fig. 
3.14B). Sienogranito e monzogranito são as variedades 
dominantes, ocorrendo também escassos granodioritos, 
todos com duas micas.

A idade do Granito Moça foi determinada por 
U-Pb (LA-ICP-MS) em zircão (Tabela 2.2). Os resultados 
mostraram populações complexas e de difícil interpreta-
ção, com heranças variadas e sobrecrescimentos. Klein 
e Lopes (2011) entendem que a idade de 2099 ± 19 
Ma melhor define a idade de cristalização desta unidade, 
sendo idêntica, dentro dos limites de erros analíticos, à 
do Granito Maria Suprema. Dados geoquímicos reforçam 
o caráter fortemente peraluminoso e dados de isótopos 
de Nd apresentados pelos mesmos autores corroboram a 
origem crustal do granito. (EK)

3.2.6. Formação Igarapé de Areia (PP2ia)

A Formação Igarapé de Areia foi definida por 
Abreu et al. (1980) para designar uma sequência sedi-
mentar que teria se depositado sobre rochas do Frag-
mento Cratônico São Luís, no limite entre esse fragmento 
cratônico e o Cinturão Gurupi. Posteriormente, Pastana 
(1995) cartografou a bacia como um corpo limitado por 
falhas de orientação NE-SW e NW-SE e o restringiu ao 
Fragmento Cratônico São Luís, entendendo que as ro-
chas não teriam sido afetadas pela deformação relacio-
nada ao desenvolvimento da Zona de Cisalhamento Ten-

Figura 3.14 – (A) Aspecto mesoscópico do Granito Moça, foliado, com muscovita primária grossa. (B) Veios e bolsões do Granito Moça cortando 
ortognaisse do Complexo Itapeva.
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tugal. Entretanto, estudos conduzidos por Klein e Lopes
(2011) demonstraram que porções da Formação Igarapé
de Areia ocorrem também no Cinturão Gurupi (Fig. 3.11)
e com graus variados de deformação tectônica. Este fato
e estudos efetuados por Teixeira et al. (2007) levaram
Klein e Lopes (2011) a propor uma redefinição da For-
mação Igarapé de Areia no que diz respeito à sua car-
tografia (parcial), conteúdo litológico, idade e ambiente
tectônico. 

Poucos dados existem sobre a Formação Igarapé
de Areia no domínio cratônico no Estado do Maranhão.
No domínio do Cinturão Gurupi, contudo, a unidade for-
ma corpos alongados que fazem contato por falhas e
zonas de cisalhamento com a Suíte Intrusiva Tromaí. A 
borda desses corpos, muitas vezes, constitui relevo mais
elevado, formando cristas. Nesta região, a estruturação é
dominantemente NNW-SSE. Mais a sudeste do cinturão,
a Formação Igarapé de Areia ocorre em íntima associa-

ção com as rochas vulcanossedimentares da Formação
Chega Tudo, com a qual faz contato concordante e brus-
co. Neste caso a estruturação é dominantemente NW-SE 
e os corpos são bastante estreitos, por vezes dobrados, e 
algo descontínuos em razão de sua associação com line-
amentos tectônicos importantes (Fig. 3.11).

Em sua descrição geral, a unidade é composta 
predominantemente por arenitos bem estratificados e
marcados por níveis de minerais opacos, conglomerados
monomíticos e polimíticos e subordinados pelitos (TEI-
XEIRA et al., 2007; KLEIN; LOPES, 2011 e suas referên-
cias). Klein e Lopes (2011) descrevem três associações de 
litofácies (Fig. 3.15), baseados em observações de campo
e testemunhos de sondagens: (A) predominância de are-
nito grosso com intercalações de conglomerado oligomí-
ticos e quartzo arenito sericítico; (B) arenito grosso com 
intercalações de pelitos e (C) metarenito conglomerático 
oligomítico com estratificações cruzada e acanalada.
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Silte

Areia
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0

arenitos grossos bem estratificados
com intercalações regulares de pelitos
e espessamento das camadas para o topo
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granodecrescência ascendente
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Figura 3.15 – Seções litológicas mostrando as associações de litofácies A e B da Formação Igarapé de Areia (segundo KLEIN; LOPES, 2011).
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Na associação (A) os conglomerados são oligomí-
ticos, maciços, mal a moderadamente selecionados, com 
grãos milimétricos subarredondados e matriz siltico-argi-
losa, na porção basal. Em subsuperfície são polimíticos, 
com seixos de metapelito, quartzo e rochas vulcânicas e 
apresentam níveis brechados e veios de quartzo leitoso. 
Os arenitos são esbranquiçados a avermelhados, finos 
a grossos, mal selecionados, com alguma estratificação 
plano-paralela marcada por níveis de magnetita e ilme-
nita (Fig. 3.16A). Ainda, na área tipo, próximo à loca-
lidade de Igarapé de Areia no Estado do Pará, Teixeira 
et al. (2007) descreveram predomínio de quartzo areni-
to sericítico estratificado. No conjunto, a associação (A) 
apresenta granodecrescência ascendente, na base, com 
intercalações regulares de arenitos e conglomerados oli-
gomíticos e, em direção ao topo, ocorrem níveis pelíticos 
(Fig. 3.15).

Na associação (B) predominam arenitos grossos 
com intercalações de pelitos (Figs. 3.15 e 3.16B). Os are-
nitos são esbranquiçados, moderadamente selecionados, 
subarredondados e mostram estratificações cruzada e 
acanalada marcadas por magnetita e ilmenita. Os pelitos 
(filitos) são amarelos a arroxeados e siltico-argilosos. Na 
base desta associação ocorre granodecrescência ascen-

dente e um sutil espessamento em direção ao topo das
camadas de pelitos/filitos.

A associação (C) é composta por metarenito con-
glomerático com estratificação cruzada tabular e acana-
lada, com acamamento (S0=S1) definido por níveis de
magnetita (Fig. 3.16C). No sudeste do cinturão o me-
tarenito faz contato brusco concordante com xistos vul-
canogênicos (Fig. 3.16D) que podem tanto fazer parte
desta associação como se relacionar à Formação Chega
Tudo (KLEIN; LOPES, 2011).

Klein e Lopes (2011) interpretaram as característi-
cas das associações como indicativas de um sistema flu-
vial de alta mobilidade e energia, com pelitos indicando
declínio na velocidade da corrente durante baixas descar-
gas e conglomerados estratificados e maciços relaciona-
dos a transporte rápido de clastos sob condições de alta
descarga e alta carga sedimentar. O predomínio de pa-
cotes conglomeráticos polimíticos com matriz sericítica
na base da unidade indicaria depósitos de leques aluviais
com fluxo de detritos. As fácies do topo, predominante-
mente arenosas conglomeráticas, estratificadas e com ra-
ras camadas de pelitos, indicam ambiente de canal ativo.
Esta fácies está de acordo com o ambiente interpretado
por Pastana (1995) para esta formação.

Figura 3.16 – Aspectos das rochas da Formação Igarapé de Areia em afl oramento. (A) Arenito com estratifi cação cruzada marcada por níveis
de magnetita e ilmenita. (B) Arenito com intercalação de pelito. (C) Arenito conglomerático foliado, no garimpo de ouro do Sequeiro, com S0 =
S1. (D) Xisto vulcanogênico que faz contato com arenitos no garimpo do Sequeiro. (fotos de KLEIN; LOPES, 2011).
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A matriz dos arenitos contém muscovita e clorita
neoformadas. A foliação é localmente bem desenvolvida
e há presença local de porfiroblastos, o que foi interpre-
tado por Klein e Lopes (2011) como evidência de meta-
morfismo de baixo grau combinado com recristalização
dinâmica por cisalhamento.

Teixeira et al. (2007) relataram idades maiores do
que 2110 Ma para cristais detríticos de zircão, obtidas
por evaporação de Pb e LA-ICP-MS (Tabela 2.2). Com
base nestes resultados e em dados petrográficos e geo-
químicos obtidos em amostras da área tipo da Formação
Igarapé de Areia, a unidade foi posicionada por Klein e
Lopes (2011) no Paleoproterozoico (Riaciano), tendo sua
sedimentação ocorrido contemporaneamente ou ime-
diatamente após a deposição da Formação Chega Tudo.
Estudos geoquímicos preliminares (TEIXEIRA et al., 2007;
KLEIN; LOPES, 2011) indicam proveniência sedimentar
quartzosa e ambiente de margem continental passiva, o
que precisa de averiguação mais profunda, em razão da
associação íntima com a Formação Chega Tudo.

As características descritas acima, aliadas à pre-
sença de ouro dos tipos hidrotermal e paleoplaceres na
Formação Igarapé de Areia, levaram Klein e Lopes (2009)
a correlacionar a unidade com a bacia de Tarkwa no Crá-
ton Oeste Africano, o que, se confirmado, eleva o poten-
cial econômico da unidade. (EL)

3.2.7. Grupo Gurupi (NP1g)

O Grupo Gurupi foi definido por Francisco et al.
(1971) em substituição à Série Gurupi (MOURA, 1936),
para englobar as rochas supracrustais tidas como pré-
cambrianas e que ocorriam em domínios que hoje são
subdivididos em Fragmento Cratônico São Luís e Cinturão
Gurupi. Naqueles trabalhos a unidade reunia o que atual-
mente constitui o Grupo Aurizona (Fragmento Cratônico
São Luís) e o Grupo Gurupi e formações Chega Tudo, Ma-
rajupema e parte da Formação Igarapé de Areia. Pastana
(1995) restringiu a ocorrência do Grupo Gurupi aos limites
do Cinturão Gurupi (Fig. 3.11), separando as ocorrências
da área cratônica no Grupo Aurizona. Costa, Almeida e
Ricci (1996) mantiveram essa separação e propuseram a
subdivisão estratigráfica do Grupo Gurupi em três forma-
ções, Rio Piritoró, Jaritequara e Vila Cristal (do topo para a
base), que aflorariam de NE para SW, com grau metamór-
fico variando de anquimetamórfico até fácies anfibolito,
também de NE para SW. Já Klein et al. (2005c) retiraram
do Grupo Gurupi a porção que aqui corresponde à Forma-
ção Chega Tudo, pois entenderam que a constituição lito-
lógica das duas unidades era distinta e, também, devido à
datação de rocha metavulcânica da Formação Chega Tudo
por Klein e Moura (2001) que acusou idade de 2160 para
esta formação.

Na ausência de dado geocronológico que posicio-
ne categoricamente no tempo o Grupo Gurupi, e conside-
rando-se as idades modelo Sm-Nd (TDM) de rochas para-
derivadas das formações Rio Pirotoró e Jaritequara entre
1,14 e 2,11 Ga (SOARES, 2009), pode-se admitir que as
rochas metassedimentares deste grupo sejam mais jovens
do que 1140 Ma. A idade mínima para a sedimentação foi
inferida por Klein e Lopes (2012) pela intrusão do Nefelina
Sienito Boca Nova (aflorante no Estado do Pará) há 732

± 7 Ma (KLEIN et al., 2005a), unidade interpretada como 
intrusiva na mesma bacia em que se depositou o Grupo 
Gurupi. Estes dados posicionam o grupo entre o Crioge-
niano e o Steniano. Como as idades modelo em rochas 
sedimentares representam a média das idades das fontes 
dos sedimentos, Klein e Lopes (2011) entenderam que é 
provável que sedimentos detríticos mais jovens do que 
1,14 Ga estejam presentes na unidade e assumiram uma 
idade intermediária, o período Toniano da era neoprotero-
zoica, para a deposição do Grupo Gurupi.

No Estado do Maranhão (Figs. 3.1 e 3.11) apenas 
a Formação Jaritequara e outra porção indivisa do Grupo 
Gurupi (xistos alterados, sem possibilidade de identifica-
ção da rocha e de seu protólito, se ígneo ou sedimentar) 
foram cartografadas por Klein e Lopes (2011). (EK)

3.2.7.1. Formação Jaritequara (NP1gjr)

A Formação Jaritequara está estratigraficamente 
sobreposta à Formação Rio Piritoró (COSTA; ALMEIDA; 
RICCI, 1996) e forma faixas alongadas segundo a dire-
ção NW-SE (Fig. 3.11). Ocorre em contato tectônico com 
as formações Rio Piritoró e Chega Tudo, com o Grani-
to Moça e com o Complexo Itapeva. Na porção sudeste 
do Cinturão Gurupi forma uma faixa entre a Formação 
Chega Tudo, Complexo Itapeva e Granito Maria Supre-
ma, mas sem relações de contato observadas, devendo, 
contudo, ser tectônicas (KLEIN; LOPES, 2011).

Na porção noroeste do Cinturão Gurupi, onde 
foi definida (Estado do Pará), a unidade é composta por 
xistos micáceos e quartzosos de granulação média, às 
vezes porfiroblásticos, e de cor cinza-esverdeado a cinza-
prateado (COSTA; RICCI, 2000). Os tipos petrográficos 
descritos por aqueles autores incluem xistos com biotita 
e/ou muscovita e/ou clorita, e com presença eventual de 
granada, indicando metamorfismo em fácies xisto verde 
médio a alto (isógrada da biotita). Na porção aflorante 
no Estado do Maranhão as rochas encontram-se forte-
mente intemperizadas e Klein e Lopes (2011) descreve-
ram apenas filito e biotita-plagioclásio-quartzo xisto (Fig. 
3.17). Segundo Costa et al. (1996) rochas da Formação 
Jaritequara são derivadas de sedimentos pelíticos e cons-
tituiriam parte de uma sequência turbidítica formada em 
uma bacia marinha marginal rasa, sem carbonatos (pos-
sível margem passiva). (EK)

Figura 3.17 – Mica xisto crenulado da Formação Jaritequara do 
Grupo Gurupi.
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3.2.8. Formação Marajupema (NP1mj)

Pastana (1995) individualizou uma sequência
composta por quartzitos feldspáticos com cordierita,
granada, muscovita, biotita e plagioclásio e muscovita-
quartzitos (Fig. 3.18) que afloram na cachoeira Maraju-
pema do rio Gurupi, aproximadamente no contato en-
tre o Complexo Itapeva e o Grupo Gurupi e designou a
unidade de Kinzigito Marajupema. Aquele autor atribuiu
condições de metamorfismo granulítico e idade arquea-
na para essas rochas. Entretanto, alegando ausência de
feldspato alcalino e sillimanita e a abundância de musco-
vita, Costa, Almeida e Ricci (1996) e Klein (2004) suge-
riram que essas rochas não atingiram a fácies granulito,
mas, no máximo, anfibolito alto e que não seriam kin-
zigitos. Com base nessas observações e em dados geo-
cronológicos obtidos em zircão detrítico de amostra da
área tipo da unidade Marajupema (KLEIN et al., 2005a)
a unidade foi renomeada como Formação Marajupema
(KLEIN et al., 2005c).

A Formação Marajupema, possui forma alongada
segundo a direção NW-SE e continua aflorando para no-
roeste, no Estado do Pará. Possui foliação orientada se-
gundo NW-SE, com mergulhos moderados (45-60°) para
sudoeste, e o caimento das lineações minerais é paralelo
ao mergulho, indicando transporte de massa de sudo-
este para nordeste e cavalgamento sobre o Complexo
Itapeva. Para sul faz contato, também tectônico, com o
Grupo Gurupi. Este contato está marcado por falha pre-
enchida por veio de quartzo com centenas de metros de
espessura e alguns quilômetros de comprimento (KLEIN;
LOPES, 2011), que define uma serra orientada segundo
NW-SE bem visível em sensores remotos.

O ambiente tectônico em que se depositou a
Formação Marajupema é ainda incerto, mas Klein et al.
(2005a) o interpretaram como margem continental, ou
ativa, ou passiva que tenha evoluído para ativa.

Cristais detríticos de zircão obtidos de amostras
de muscovita quartzito feldspático com cordierita e de
quartzo-muscovita xisto forneceram populações com
idades de 2635, 2140-2164, 2016-2084, 1830, 1690,
1245 e 1100 Ma (Tabela 2.2) (KLEIN et al., 2005a; evapo-
ração de Pb em zircão). Estes dados demonstram que ro-
chas de idades bastante variadas serviram de fonte para
os sedimentos que formaram a unidade e estabelecem
a idade máxima para a deposição da Formação Maraju-
pema em 1100 Ma. Os mesmos autores reportam idade
modelo Sm-Nd (TDM) de 1,41 Ga, obtida em uma amostra
de quartzito, o que levou Klein e Lopes (2011) a assumir
idade Toniana para a Formação Marajupema. (EK)

3.2.9. Anfi bolito Cocal (NP1co)

O Anfibolito Cocal foi definido por Klein e Lopes
(2011) para designar dois pequenos conjuntos de ocor-
rências de anfibolito localizados junto ao limite sul do
Cinturão Gurupi (Fig. 3.11), próximo ao povoado de Co-
cal e, mais a noroeste, no igarapé Ilhas Dantas. Aflora em
poucos blocos e lajeiros sem relações de contato claras

com unidades adjacentes, que são representadas por xis-
tos bastante alterados. 

As rochas da unidade Cocal possuem cor preta 
a cinza-escuro e cinza-esverdeado, granulação média e
são bandadas (Fig. 3.19) segundo N0°E/70E. Petrogra-
ficamente, Klein e Lopes (2011) descreveram anfibolito,
epidoto-anfibolito e piroxênio-plagioclásio-hornblenda 
xisto, compostos por plagioclásio, hornblenda, clinopi-
roxênio, raro quartzo, titanita e minerais opacos e inter-
pretam os protólitos como prováveis rochas intrusivas
básicas metamorfisadas em grau médio alto em fácies
anfibolito a anfibolito superior.

Idades modelo Sm-Nd (TDM) obtidas por Klein e 
Lopes (2011) situam-se em torno de 1,0 Ga (Tabela 2.2),
o que levou aqueles autores a posicionar a unidade no
Toniano. É incerto se a unidade representa restos de uma
sequência máfica intercalada nas rochas metassedimen-
tares do Grupo Gurupi, ou se representa diques de ro-
chas básicas cortando esse grupo. Dados químicos pre-
liminares em rocha total, também reportados por Klein
e Lopes (2011), indicam afinidade cálcico-alcalina de
alto-K, compatível com ambiente de arcos de ilhas. Isso,
contudo, precisa ser mais bem investigado, em razão da
discrepância entre este ambiente e aquele atribuído ao
Grupo Gurupi (sequência de margem passiva). (EK)

Figura 3.18 – Quartzito da Formação Marajupema em afl oramento
na cachoeira homônima no rio Gurupi.

Figura 3.19 – Afl oramento do Anfi bolito Cocal, mostrando anfi bolito
bandado (foto de KLEIN; LOPES, 2011).
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3.2.10. Formação Piriá (NPεpi)

A Formação Piriá foi definida por Abreu, Villas
e Hasui (1980) para designar pacotes de rochas sedi-
mentares siliciclásticas depositadas sobre sequências
do Cinturão Gurupi no Estado do Pará. De acordo com
Truckenbrodt e Corrêa (1985) a unidade é composta por
arenitos arcosianos, pelitos e, subordinadamente, por
conglomerados, grauvacas e subarcóseos. Truckenbrodt,
Nascimento e Góes (2005) atribuíram ambiente de águas
rasas (lacustres?, marinhas?) para a sua formação e de-
senvolvimento sobre plataforma relativamente estável,
a partir de fontes dominantemente metamórficas proxi-
mais aos depocentros. 

Lopes e Klei n (2008) reconheceram duas asso-
ciações de litofácies para a Formação Piriá no Estado do
Pará. Uma associação é composta por pelitos maciços
ou com laminação plano-paralela e por grauvacas, in-
dicando ambiente fluvial com deposição muito próxima
da área fonte, em consonância com Truckenbrodt, Nasci-
mento e Góes (2005). Outra associação apresenta inter-
calações de siltitos e argilitos, apresentando estruturas de
onda e tempestade, que seria indicativa de um ambiente
transicional. 

Neste projeto, pela primeira vez se estende a For-
mação Piriá para o território maranhense, com base no
que é descrito por Klein e Lopes (2012) para a unidade
no Pará e, principalmente, em trabalhos de campo execu-
tados no noroeste do Maranhão pelo Projeto Metaloge-
nia do Cinturão Gurupi, ainda em fase de execução pela
CPRM-Serviço Geológico do Brasil. Neste último projeto
foi reconhecido e preliminarmente individualizado um
corpo com orientação NNW-SSE (Fig. 3.1) e composto
predominantemente por intercalações de arcóseos e pe-
litos (Fig. 3.20 – LOPES E. C. S., informação escrita).

As rochas da Formação Piriá foram submetidas

a grau forte de diagênese, podendo ter atingido anqui-
metamorfismo (TRUCKENBRODT; CORREA, 1985). Esse 
fato levou à sugestão, por Klein et al. (2005a), de que a 
formação representaria uma bacia pós-orogênica (molas-
sa?), portanto, com gênese ainda associada à orogenia
neoproterozoica que soergueu o Cinturão Gurupi. Con-
tudo, no entender de Lopes e Klein (2008) as associações 
de litofácies e seus ambientes de sedimentação seriam 
sugestivas de que a sedimentação Piriá não constituiria 
uma bacia molássica, mas que a bacia estaria associada 
ao final da citada orogenia. Com base nesses elementos,
Klein e Lopes (2012) aventam a possibilidade de que a 
sedimentação Piriá se relacione com a fase de riftes pre-
cursores da Bacia do Parnaíba, o que é discutido também 
no presente trabalho (vide item 2.3.1). A idade da sedi-
mentação da Formação Piriá ainda carece de definição. 
Cristais detríticos de zircão de um conglomerado afloran-
te no Estado do Pará e atribuído à Formação Piriá indi-
caram idade máxima para a deposição do conglomerado 
em torno de 1500 Ma (LUCAS; MOURA; KLEIN, 2009). 
Pinheiro, Moura e Klein (2003) dataram cristais detríticos 
de zircão de arcósio aflorante na margem do rio Gurupi e
relataram que a população mais jovem possui idades em 
torno de 550 Ma. Esta rocha foi relacionada por aqueles
autores à Formação Igarapé de Areia. Contudo, Teixeira 
et al. (2007) e Klein e Lopes (2011) demonstraram que a 
Formação Igarapé de Areia é formada por outras associa-
ções litológicas e é mais antiga (~2100 Ma). Klein e Lo-
pes (2012) admitem que a amostra datada por Pinheiro, 
Moura e Klein (2003) pertença na verdade à Formação 
Piriá, o que limitaria a sua idade de sedimentação em 
550 Ma. Por este motivo, neste trabalho a unidade é po-
sicionada no limite entre o Neoproterozoico e o Cambria-
no. Klein e Lopes (2012) ainda aventam a possibilidade 
de correlação da Formação Piriá com o Grupo Jaibaras, 
aflorante no Estado do Ceará. (EL, EK)
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Figura 3.20 – Aspecto das rochas da Formação Piriá afl orantes no Maranhão. (A) Pelitos laminados e (B) arenitos arcoseanos.

3.3. BACIA DO PARNAÍBA

A história deposicional da Bacia do Parnaíba foi
iniciada com o preenchimento de grábens por sedimen-

tos proterozoicos a cambro-ordovicianos (p.ex., Grupo 
Jaibaras), tidos como o registro das atividades finais do 
Ciclo Brasiliano (GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993; OLI-
VEIRA; MOHRIAK, 2003; VAZ et al., 2007).
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Vaz et al. (2007) agruparam as sequências depo-
sicionais da Bacia do Parnaíba em: Sequência Siluriana 
(Grupo Serra Grande), Mesodevoniana-Eocarbonífera 
(Grupo Canindé), Neocarbonífera-Eotriássica (Grupo Bal-
sas), Jurássica (Formação Pastos Bons) e Cretácea (for-
mações Itapecuru, Grajaú, Corda e Codó). Porém novos 
dados paleontológicos (SANTOS; CARVALHO, 2009) 
indicam que as formações Pastos Bons e Corda seriam 
cronocorrelatas e suas deposições poderiam se estender 
até o Eocretáceo. Desta forma, neste trabalho são reco-
nhecidas cinco sequências sedimentares (Fig. 3.21) divi-
didas e adaptadas da seguinte maneira: Siluriana (Grupo 
Serra Grande), Mesodevoniana-Eocarbonifera (Grupo 
Canindé), Neocarbonífera-Neotriássica (Grupo Balsas), 
Jurássica-Eocretácea (formações Pastos Bons e Corda) e 
Cretácea (formações Grajaú, Codó, Ipixuna e Grupo Ita-
pecuru).

Intercalados ou cortando estas sequências sedi-
mentares ocorrem rochas básicas toleíticas triassico-ju-
rássicas da Formação Mosquito e cretáceas da Formação 
Sardinha e, possivelmente, um kimberlito (Flores-1).

3.3.1. Sequência Siluriana

3.3.1.1. Grupo Serra Grande (Ssg)

O Grupo Serra Grande foi originalmente denomi-
nado “série” por Small (1914) e elevado à categoria de 
grupo por Carozzi et al. (1975). Caputo e Lima (1984) 
consideraram-no como composto pelas formações Ipu, 
Tianguá e Jaicós e incluíram o Arenito Guamá (defini-
do por FRANCISCO et al., 1971) como fácies distal da 
Formação Ipu. As associações de fácies do Grupo Serra 
Grande indicam deposição numa grande variedade de 
ambientes, de glacial proximal e glácio-fluvial, a leque 
deltaico e marinho raso (CAPUTO; LIMA, 1984; GÓES; 
FEIJÓ, 1994). O Grupo Serra Grande, segundo Vaz et al. 
(2007), aflora apenas em uma estreita faixa na extremi-
dade leste da Bacia do Parnaíba. No presente mapa geo-
lógico do Estado do Maranhão não foi possível individu-
alizar as formações deste grupo.

A Formação Ipu é a unidade basal do grupo. Foi 
definida por Campbell et al. (1949) e é composta por 

Figura 3.21 – Coluna litoestratigráfi ca da Bacia do Parnaíba (adaptado de VAZ et al., 2007)
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arenito, conglomerado, arenito conglomerático e dia-
mictito. O arenito varia de fino a grosso, apresenta-se 
maciço ou com estratificação cruzada. O arenito conglo-
merático é branco a creme, maciço ou com estratificação 
cruzada, friável e bem cimentado. Os diamictitos contêm 
clastos de quartzo, quartzito, arenito fino e rochas do 
embasamento emersos em uma matriz areno-argilosa. 
O ambiente deposicional é de leques deltaicos e frente 
de leque deltaico, no interior da bacia, e marinho raso 
nas partes distais (CAPUTO; LIMA, 1984). A formação é 
afossilífera.

A Formação Tianguá, definida por Rodrigues 
(1967), é a unidade intermediária do Grupo Serra Gran-
de. É composta por folhelho preto a cinza escuro, siderí-
tico, bioturbado ou laminado, síltico; arenito feldspático, 
cinza esbranquiçado, fino a médio, com intercalações de 
folhelho; e folhelho e siltito intercalados, cinza escuros 
a verdes, micáceos, sideríticos, depositados em ambien-
te marinho raso, durante a fase de máxima extensão da 
transgressão glacio-eustática mundial (CAPUTO; LIMA, 
1984). Seu contato é concordante com as formações Ipú 
e Jaicós.

A Formação Jaicós (PLUMMER; PRICE; GOMES, 
1948) é formada principalmente por arenito médio a 
grosso (conglomerático), cinza esbranquiçado, bege e 
castanho, com estratificação cruzada, mal selecionado e 
friável depositado em leques aluviais e fandeltas (CAPU-
TO; LIMA, 1984), e eventuais pelitos depositados por sis-
temas fluviais entrelaçados no final do Siluriano (GÓES; 

FEIJÓ, 1994). Seu contato inferior é concordante com a 
Formação Jaicós e o superior, com a Formação Itaim do 
Grupo Canindé, é discordante.

No noroeste do Estado do Maranhão, entre as 
cidades de Centro Novo do Maranhão e Centro do Gui-
lherme, ocorre uma sequência sedimentar que foi cor-
relacionada ao Grupo Serra Grande por Klein e Lopes 
(2011), mas aqui considerada em sua forma indivisa. 
Possui contato discordante erosivo com a Suíte Intrusiva 
Tromaí na borda do Fragmento Cratônico São Luís. No 
seu limite norte é parcialmente recoberto por sedimentos 
do Grupo Barreiras e a leste pelos sedimentos da unida-
de Pós-Barreiras. Esta sequência é composta por quartzo 
arenito fino, maciço, esbranquiçado a cinzento ou ama-
relado (Fig. 3.22A 3.22B), moderadamente selecionado, 
com grãos angulosos e com 2% de matriz. Também ocor-
re arenito síltico-argiloso e folhelho cinza-esbranquiçado, 
às vezes mosqueado, com esmectita em abundância. De 
acordo com Klein e Lopes (2011), as características das 
rochas indicam uma fácies mais proximal (continental?) 
para o ambiente deposicional dessa sequência. 

Com base na presença de quitinozoários, miospo-
ros, acritarcas, esporomorfos e palinomorfos, a idade do 
Grupo Serra Grande foi atribuída ao final do Ordoviciano 
e início do Siluriano (CAPUTO; LIMA, 1984; GÓES; FEIJÓ, 
1994) e Siluro-Devoniana (GRAHN, 1992). Grahn, Melo e 
Steemans (2005), contudo, restringem a deposição deste 
grupo às épocas Landoveriano, Venlockiano, Ludloviano 
e Priodoliano. (EL)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BBBBB

Figura 3.22 – Aspecto do quartzo-arenito (A) e pelito (B) do Grupo Serra Grande afl orantes entre as cidades de Centro Novo e Centro do 
Guilherme.

3.3.2. Sequência Mesodevoniana-Eocarbonífera

3.3.2.1. Grupo Canindé (D2C1ca)

A denominação Grupo Canindé foi utilizada por 
Rodrigues (1967apud GÓES; FEIJÓ, 1994) e Carozzi 
(1975) para agrupar as formações Pimenteiras, Cabeças 
e Longá. Góes, Travassos e Nunes (1993) redefiniram o 
grupo como sendo composto pelas formações Itaim, Pi-

menteiras, Cabeças, Longá e Poti. Somente as duas últi-
mas unidades afloram no Estado do Maranhão.

3.3.2.1.1. Formação Longá (D3C1l)

O termo Formação Longá foi proposto inicial-
mente por Albuquerque e Dequech (1946) para desig-
nar folhelhos cinza escuros que afloram no vale do rio 
Longá, próximo a Campo Maior (PI). Lima e Leite (1978) 
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adotaram a proposta de Campbell (1949), que designou 
de Formação Longá camadas de folhelhos com intercala-
ções de siltitos correlacionáveis às camadas Itaueiras de 
Plummer et al (1948). Outros autores também contribu-
íram para o entendimento da Formação Longá, como 
Mesner e Wooldridge (1964), Kegel (1953) e Mabesoone 
(1977). No presente trabalho é adotada a proposta de 
Lima e Leite (1978). 

A Formação Longá aflora geralmente em calhas 
de drenagem, mas também pode ocorrer como peque-
nas camadas que capeiam os sedimentos Cabeças. Apre-
senta espessura de 90 a 120m na borda leste; 60 a 80m 
no flanco oeste e 40-60m no sul da bacia (LIMA; LEITE, 
1978). É composta por uma sequência de folhelhos cin-
za escuros, pretos a roxos, homogêneos ou laminados, 
bioturbados, localmente calcíferos e micromicáceos e, 
secundariamente, por siltitos argilosos. Na porção média 
da unidade ocorre um pacote de arenitos e siltitos cinza 
claros a esbranquiçados, laminados, com rastros de ver-
me (LIMA; LEITE, 1978).

São descritas na unidade estruturas sedimenta-
res como laminação paralela, estratificação cruzada de 
baixo ângulo, linsen, marcas onduladas, estruturas tipo 
flaser e icnofósseis (LIMA; LEITE, 1978; FEITOSA; FEITO-
SA, 1991). 

Estratigraficamente a Formação Longá está posi-
cionada entre as formações Cabeças e Poti. No contato 
inferior, os arenitos finos a médios da Formação Cabeças 
passam para uma sequência de folhelhos e siltitos da For-
mação Longá, porém em algumas áreas o contato entre 
essas unidades ocorre de forma gradacional. O contato 
superior com a Formação Poti é variado, podendo apare-
cer de forma concordante, gradacional ou brusca (LIMA; 
LEITE, 1978). Para Caputo (1984) a base da Formação 
Longá ocorre lateralmente de forma gradacional à For-
mação Cabeças e o topo, com a Formação Poti, ocorre 
de forma concordante na região central da bacia e dis-
cordante nas bordas, onde a Formação Longá pode até 
estar ausente. 

Quanto ao ambiente, Lima e Leite (1978) pro-
põem para a unidade uma deposição em ambiente re-
gressivo, passando de infranerítico na base para litorâneo 
na porção intermediária e ambientes calmos de baixa 
energia alternados com os de zonas costeiras, no interva-
lo superior. Para Góes e Feijó (1994) a unidade foi depo-
sitada em ambiente nerítico plataformal dominado por 
tempestades. Góes (1995) e Santos (2005) consideraram 
o topo da Formação Longá e a base da Formação Poti 
como uma mesma sequência deposicional, compondo 
uma sucessão progradante deltaica/estuarina com de-
pósitos plataformais, litorâneos e fluviais (GÓES, 1995; 
SANTOS, 2005). A partir de estudo de fácies, Lobato e 
Borghi (2007) concluíram que o topo da Formação Lon-
gá representa a passagem de um sistema glácio-marinho 
para costeiro–deltaico dominado por ondas, em contex-
to regressivo.

Quanto à idade, a unidade é posicionada no in-
tervalo do Fameniano (Neodevoniano) ao Tournaisiano 
(Eocarbonífero) (LIMA; LEITE, 1978; MELO; LOBOZIAK; 
STREEL, 1998; LOBOZIAK; CAPUTO; MELO, 2000). (GA)

3.3.2.1.2. Formação Poti (C1po)

O nome Formação Poti foi proposto por Paiva e 
Miranda (1937) para designar arenitos e folhelhos ne-
gros atravessados por sondagem do então Serviço Geo-
lógico e Mineralógico do Brasil, no Piauí. Outros traba-
lhos pioneiros na unidade foram realizados por Oliveira 
e Leonardos (1943), Campbell et al. (1949) e Campbell 
(1949 ). Mesner e Wooldridge (1964) propuseram a sub-
divisão da unidade em dois membros, superior e inferior. 
Essa proposta foi adotada nos trabalhos da CPRM a partir 
da década de 1970 (CRUZ et al., 1973a, 1973b; LEITE; 
ABOARRAGE; DAEMON, 1975; LIMA; LEITE, 1978).

A Formação Poti ocorre nas porções leste, sudes-
te, sul, sudoeste e oeste da Bacia do Parnaíba. A parte 
inferior forma áreas de relevo plano-ondulado, com ex-
tensos areais e a superior relevo dissecado, com morros 
abaulados. Sua espessura varia de 36m na região de Gil-
bués (PI) a 208m na região de Lizarda (TO) (LIMA; LEITE, 
1978). A unidade está posicionada estratigraficamente 
entre as formações Longá e Piauí. O contato inferior com 
a Formação Longá é variado, podendo ser concordante, 
gradacional ou brusco. O contato superior com a Forma-
ção Piauí é discordante erosivo (LIMA; LEITE, 1978).

A parte inferior da unidade é composta por are-
nitos finos a médios, cinza esbranquiçados, com lâminas 
esparsas de siltito cinza claro e a superior por arenitos fi-
nos a médios, cinzas, lâminas de siltito e folhelhos carbo-
nosos, ocasionalmente com laminações de carvão (LIMA; 
LEITE, 1978).

Nas fácies pelíticas, são descritas como estruturas 
sedimentares laminações e estratificações plano-parale-
las, acamamentos wavy-linsen e bioturbações. As fácies 
psamitícas possuem como estruturas sedimentares estra-
tificações cruzadas sigmoidal, hummocky, tabular, longi-
tudinal, plano-paralelas e cruzadas de médio a pequeno 
porte (RODRIGUES et al., 2001).

Para a parte inferior da unidade é atribuída ori-
gem marinha, de água rasas e ambiente fluvial, e para 
a parte superior ambiente flúvio-deltáico, com influên-
cia marinha (LIMA; LEITE, 1978). Góes (1995) sugere 
que essa unidade, juntamente com a Formação Longá, 
constitui uma sucessão progradante deltaica/estuarina 
com depósitos plataformais, litorâneos e fluviais. Para 
Góes e Feijó (1994) a unidade depositou-se em ambiente 
deltaico e de planícies de maré, às vezes sob influência 
de tempestade. Para Lobato e Borghi (2007) a base da 
Formação Poti representa sistemas marinhos, deltaicos 
dominados por onda e mesmo flúvio-deltaicos, implan-
tados após uma discordância e que retratam um ciclo 
transgressivo–regressivo, pós-glacial, pontuado por epi-
sódios de regressão forçada.

Estratigraficamente a unidade é posicionada no 
Viseano Médio a Superior (Eocarbonífero) (MELO; LO-
BOZIAK, 2000). Após a deposição da formação, movi-
mentos epirogênicos ascendentes e uma regressão de 
extensão global propiciaram a erosão na bacia (CAPUTO, 
1984), provavelmente em decorrência da orogênese eo-
herciniana (VAZ et al., 2007). (GA)
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3.3.3. Sequência Neocarbonífera-Neotriássica

3.3.3.1. Grupo Balsas (C2Tba)

Nome proposto por Góes, Travassos e Nu-
nes (1993) e Rossetti, Truckenbrodt e Góes (1989)
para reunir rochas clástico-evaporíticas sobrepostas
em discordância ao Grupo Canindé e sotopostas,
também em discordância, às formações Mosquito,
Pastos Bons, Corda, Grajaú, Codó e Itapecuru e ao
Grupo Urucuia. O Grupo Balsas é composto pelas
formações Piauí, Pedra de Fogo, Motuca e Sambaí-
ba, todas aflorantes no Estado do Maranhão.

3.3.3.1.1. Formação Piauí (C2pi)

Small (1914) utilizou o termo Série Piauí para de-
signar toda sequência paleozoica da Bacia do Parnaíba.
Posteriormente, Duarte (1936) e Oliveira e Leonardos
(1943) designaram as camadas carboníferas pensilvania-
nas como Formação Piauí. 

Esta formação aflora com maior expressão na
porção centro-sul do Estado do Maranhão, e no limite
com o Estado do Piauí. O contato inferior com a Forma-
ção Poti se dá de forma discordante ou sem evidências
de discordância. O contato superior com a Formação
Pedra de Fogo é concordante, sendo que, em algumas
áreas este contato é caracterizado por uma lenta gra-
dação. A Formação Piauí apresenta-se ainda recoberta 
discordantemente pelas formações mesozoicas Pastos
Bons e Sambaíba e grupos Areado e Urucuia (da Bacia
Sanfranciscana), além de jazer discordantemente sobre o
embasamento cristalino (LIMA; LEITE, 1978).

Litologicamente esta formação compõe-se na
parte inferior por arenitos róseos, homogêneos ou com
estratificação cruzada de grande porte, e intercalações de
folhelhos vermelhos. Na parte superior é constituída por
arenitos avermelhados com intercalações de folhelhos
vermelhos, níveis de sílex e ocasionais calcários (LIMA;
LEITE, 1978). Ocorrem também lentes conglomeráticas
na parte basal da formação (CAPUTO, 1984).

Na região a sul de Balsas são descritos arenitos
argilosos, contendo intercalações de siltitos e argilitos
(Fig. 3.23) e alguns níveis de sílex na porção superior da
formação. Restritamente na região de José de Freitas (PI),
os folhelhos contem intercalações lenticulares de calcário
cinza e esbranquiçado (Calcário Mocambo), por vezes,
fossilífero de origem marinha (LIMA; LEITE, 1978).

O ambiente deposicional desta formação é flu-
vial, com alguma contribuição eólica, e ocorreu em clima
semi-árido a desértico, com breves incursões marinhas
(LIMA; LEITE, 1978).

O conteúdo fossilífero desta unidade é compos-
to por uma vasta fauna marinha, flora (ANNELI; ROCHA 
CAMPOS; LIMA FILHO, 1992; ANNELI; ROCHA CAMPOS;
SIMÕES, 1994; KEGEL; COSTA, 1951; KEGEL, 1951,

1952; CAMPANHA; ROCHA CAMPOS, 1979), e icnofós-
seis arenicolites (SANTOS; CARVALHO, 2009). Dolianiti 
(1972) assinalou o único registro macroflorístico repre-
sentado por formas pecopteroides.

Muller (1962) estabeleceu o zoneamento bioes-
tratigráfico do Pensilvaniano da bacia e, baseando-se em 
estudos palinológicos, datou a Formação Piauí como per-
tencente ao Pensilvaniano (Carbonífero). Melo, Loboziak 
e Street (1998) também admitiram a idade pensilvania-
na, porém não mais antiga que o Moscoviano. (EM)

3.3.3.1.2. Formação Pedra de Fogo (P12pf)

O nome Formação Pedra de Fogo foi proposto 
por Plummer (1946) para caracterizar camadas de areni-
tos ricas em sílex e fósseis vegetais (Psaronius) que aflo-
ram no vale do rio Pedra de Fogo entre Pastos Bons e
Nova Iorque (GÓES; FEIJÓ, 1994).

A Formação Pedra de Fogo aflora principalmente 
na porção centro-sul e no extremo leste-sudeste do Es-
tado do Maranhão. O contato inferior com a Formação
Piauí apresenta-se em geral concordante, com lenta gra-
dação, e por vezes com brusca mudança litológica ou
lenta gradação, e o contato superior com a Formação
Motuca é gradacional. A Formação Pedra de Fogo é ain-
da recoberta discordantemente em vários pontos pelas
formações Sambaíba e Pastos Bons (LIMA; LEITE, 1978).
O contato pode ser tectônico, por falhas de gravidade,
com as formações Sambaíba e Poti e com a Formação
Pequizeiro (Faixa Araguaia) (ARAÚJO; OLIVATTI, 2001).

Lima e Leite (1978) descreveram a formação com-
posta predominantemente por fácies pelítica, constituída
por siltitos, folhelhos, calcários e silexito e, subordinada-
mente, por uma fração psamítica, com grande repetição
de sequência rochosa no sentido vertical, ocorrendo co-
mumente ciclotemas. Nos trabalhos de campo executa-
dos por este projeto verificou-se que os siltitos apresen-
tam-se avermelhados e esbranquiçados, argilosos, com
aleitamento ondulado, duros e parcialmente silicificados,
contendo abundantes leitos delgados de silexito (Fig.
3.24A), que às vezes gradam lateralmente para argilito
avermelhados (Fig. 3.24B), silicificados, por vezes com
estratificação incipiente, podendo conter nódulos e leitos
ondulados de silexito.

Figura 3.23 – Arenitos com estratifi cação cruzada da Formação Piauí 
intercalados/associados com siltitos e argilitos. Estação EL124.
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Faria Jr. e Truckenbrodt (1980a, 1980b) dividiram
a formação em três membros. O Membro Sílex Basal,
com ampla distribuição, intercala siltitos e bancos carbo-
náticos com abundantes concreções e horizontes silico-
sos. O Membro Médio é constituído por camadas de are-
nitos finos com estratificações cruzadas, que intercalam
siltitos, folhelhos e bancos carbonáticos com pequenas
concreções silicosas. O Membro Trisidela superior interca-
la arenitos finos, siltitos, folhelhos e bancos carbonáticos.
Madeiras fósseis são encontradas associadas aos siltitos e
arenitos finos avermelhados com manchas brancas, que
pertencem às partes mais superiores da formação (SAN-
TOS; CARVALHO, 2009). 

Faria Jr. e Truckenbrodt (1980a, 1980b) descre-
veram estromatólitos nos membros Médio e Sílex Basal,
sendo que os níveis desses fósseis são parcialmente sili-
cificados e estão associados a bancos dolomíticos com
gretas de dessecação, interpretados como formados em
ambiente muito raso, com exposição subaérea. A flora
que ocorre no topo da formação foi preservada predo-
minantemente como madeira silicificada. As primeiras
espécies descritas, psaronius brasiliensis e psaronius ar-
rojadoi, são pertencentes a um gênero com distribuição
no continente americano (DOLIANITI, 1948). Na região
oeste da bacia foram descritas novas madeiras fossili-
zadas da chamada associação eólica-litorânea, “arenito
cacunda”, dentre as quais calamitáceas e formas apro-
ximadas de cordaitales, além de raízes. Esta associação,
segundo Coimbra e Mussa (1984), é indicativa de locais
úmidos, várzeas e bordas de bacias. Cox e Hutchinson
(1991) registraram a ocorrência de fragmentos de holo-
cefalídeos e dipnoicos, além de restos de celacantídeos
e paleonisciformes (SANTOS; CARVALHO, 2009). Góes e
Feijó (1994) descreveram o ambiente deposicional para
esta formação como nerítico raso a litorâneo com planí-
cies de sabkha, sob eventual influência de tempestades.

Vários trabalhos apontaram idade eopermiana
para a Formação Pedra de Fogo (PRINCE, 1948; MULLER,
1962; MESNER; WOOLDRIDGE, 1964; CRUZ; ABORRA-
GE; SANTOS, 1973b; GÓES; FEIJÓ, 1994). Lima e Leite

(1978) sugeriram idade eo-mesopermiana e Scislewski et 
al. (1983) idade neopermiana. Neste projeto adotamos a 
idade de deposição no Permiano Indiviso, conforme su-
gestão de Dino, Antonioli e Braz (2002) que se basearam 
em dados palinológicos. (EM)

3.3.3.1.3. Formação Motuca (P3m)

A denominação Formação Motuca foi proposta 
por Plummer, Price e Gomes (1948) para designar folhe-
lhos de cor vermelho escuro (tijolo) com lentes delgadas 
de calcário e anidrita, sobrejacentes à Formação Pedra 
de Fogo. Esta formação aflora nas porções centro-sul e 
sudeste-este do Estado do Maranhão. Lima e Leite (1978) 
subdividiram-na em três partes, inferior, intermediária e 
superior. A porção inferior compõe-se de arenitos com 
estratificação cruzada; e de folhelhos e siltitos com es-
tratificação incipiente, contendo fraturas que foram pre-
enchidas por calcita ou aragonita e fraturamento blocky, 
além de esparsos níveis de sílex ocasionalmente oolíticos. 
A porção intermediária constitui-se de siltitos e folhelhos 
esverdeados, laminados, com estruturas de colapso e fra-
turas preenchidas por placas de aragonita, além de con-
ter intercalações de leitos de calcário argiloso. Arenitos 
avermelhados, argilosos, com estratificação e laminação 
cruzada, compõem a porção superior desta formação. 
Pinto e Sad (1986) consideraram arenitos eólicos conten-
do madeira petrificada, Psaronius, como pertencentes à 
base desta formação, porém interpretados pela grande 
maioria dos autores como pertencentes ao topo da For-
mação Pedra de Fogo, conforme apresentado no item 
anterior. 

Plummer (1946) afirmou que os sedimentos da 
Formação Motuca foram depositados em ambiente con-
tinental desértico, controlado por sistemas lacustres, 
enquanto Mesner e Wooldridge (1964) sugeriram para 
esta formação uma origem continental eólica e fluvial, e 
também evaporítica de mar remanescente. Lima e Leite 
(1978) também a consideraram como de origem conti-
nental flúvio-eólica, com algumas incursões marinhas na 
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Figura 3.24 – Siltitos com níveis de sílex (A) e argilitos/pelitos avermelhados silicifi cados (B) da Formação Pedra de Fogo. Estações EL121 e EL34, 
respectivamente.
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seção mediana e prováveis ambientes lagunares atesta-
dos pela ocorrência de calcário e gipsita. Segundo estes 
mesmos autores o clima árido e fortemente oxidante é 
evidenciado pelo predomínio de sedimentos vermelhos, 
ferruginosos e evaporíticos; uma deposição de caráter 
oscilante e diagênese silicosa são evidenciados por in-
tercalações de siltitos carbonáticos, calcários por vezes 
parcialmente silicificados e sílex. 

Plummer (1946) datou a formação como per-
tencente ao Neopermiano. Aguiar (1971) atribuiu idade 
permo-triássica para esta formação, baseado na sua con-
cordância com as formações Pedra de Fogo e Sambaíba. 
Também com base nessa concordância, Vaz et al. (2007) 
restringem a idade do Neopermiano a Eotriássico, pro-
posta adotada neste trabalho. (EM)

3.3.3.1.4. Formação Sambaíba (Ts)

Plummer, Price e Gomes (1948) empregou o ter-
mo Sambaíba para designar arenitos aflorantes próximos 
à cidade de Sambaíba e Mesner e Wooldridge (1964) 
designaram esses arenitos como Formação Sambaíba, e 
a consideraram sobreposta concordantemente à Forma-
ção Pastos Bons. A formação aflora principalmente no 
extremo sudeste e região central do Estado do Mara-
nhão. Segundo Lima e Leite (1978) esta unidade recobre 
discordantemente as formações Piauí e Pedra de Fogo, 
e concordantemente à Formação Motuca, entretanto 
estes autores admitiram que existem localmente pontos 
sugestivos de discordância erosiva entre as formações 
Sambaíba e Motuca. Cunha e Carneiro (1972) também 
admitiram discordância entre estas formações. Souza e 
Moreton (1995) ressaltaram que o contato inferior da 
Formação Sambaíba com a Formação Motuca é transi-
cional e marca o início da sedimentação em condições 
de aridez em ambiente continental na Bacia do Parnaíba, 
palco dos processos eólicos que originaram estes areni-
tos. A nordeste de Fortaleza dos Nogueiras, próximo às 
nascentes do rio Itapecuru, a Formação Sambaíba é ca-
peada por basalto da Formação Mosquito, que se adel-
gaça para sudeste até não mais existir, e sobre estes estão 
os arenitos da Formação Corda que assenta-se, portanto, 
discordantemente sobre a Formação Sambaíba (LIMA; 
LEITE, 1978).

Lima e Leite (1978) descreveram essa formação
como uma sequência de arenitos avermelhados, bege
a esbranquiçados, em geral finos a médios, contendo
cimento argiloso, sendo alguns níveis bastante caulíni-
cos, com estratificação cruzada de grande porte do tipo
torrencial, planar e em cunha. Estes autores afirmaram
ainda que no contato com os basaltos da Formação Mos-
quito, estes arenitos podem apresentar-se duros, silicifi-
cados e às vezes vitrificados. Northfleet e Neves (1967)
observaram um nível de sílex branco, nodular, na porção
superior da formação e assinalaram a existência de um
conglomerado basal na unidade.  Dias (2004) observou
pelitos cinza-avermelhados, com estratificação plano-
paralela, intercalados ao arenito.

O ambiente de sedimentação desta formação
caracteriza-se pela aridez e pelo seu caráter tipicamente
continental, com sedimentos fluviais, contribuição eóli-
ca e frequentes níveis de deposição francamente eólica
(LIMA; LEITE, 1978). Souza e Moreton (1995) interpre-
taram esses arenitos como depósitos continentais eólicos
de campos de dunas associados a depósitos interdunas.

Por ser a Formação Sambaíba afossilífera, e com
base em relações estratigráficas Mesner e Wooldridge
(1964) atribuíram idade triássica superior para a Forma-
ção Sambaíba, enquanto Aguiar (1970) inferiu idade tri-
ássica inferior. Intercalações basálticas na parte superior
dessa formação levaram Lima e Leite (1978), assim como
Barbosa et al. (1966), a aceitarem a contemporaneida-
de das formações Sambaíba e Mosquito, pois datações
radiométricas indicaram extravasamento dos basaltos
Mosquito no limite Triássico-Jurássico, o que os levou
a atribuir idade Triássica Média a Superior para a For-
mação Sambaíba. Góes e Feijó (1994) atribuíram idade
Eotriássica para a formação e Dias (2004) afirmou que
a formação Mosquito está sobreposta à Sambaíba, em
contato discordante caracterizado por superfície de ero-
são. Porém, nos trabalhos de campo executados durante
este projeto foram identificadas intercalações dos basal-
tos com os arenitos eólicos da Formação Sambaíba (Fig.
3.25), encontradas por Lima e Leite (1978), indicando
contemporaneidade do topo da Formação Sambaíba
com os derrames da Formação Mosquito, sugerindo, as-
sim, idade de deposição do Triássico Inferior, até o final
do Triássico Superior e início do Jurássico. (EM, EL)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Figura 3.25 – Detalhe da intercalação da Formação Sambaíba com os derrames basálticos da Formação Mosquito. Estações EL107 (A) e EL108 (B).
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3.3.4. Magmatismo ToleíticoTriássico-Jurássico

A primeira referência a rochas básicas na Bacia do 
Parnaíba é de Lisboa (1914). Para Para Góes, Travassos e 
Nunes (1993) a atividade ígnea nesta bacia é a mais longa 
entre todas as bacias cratônicas brasileiras e agruparam o 
magmatismo em três pulsos principais (cerca de 190 Ma, 
160 Ma e 130 Ma), de acordo com datações radiométri-
cas K-Ar e Ar-Ar em minerais e rocha total de amostras de 
afloramentos e de poços da PETROBRAS. Contudo, estu-
dos mais recentes, centrados em idades Ar-Ar em plagio-
clásio tendem a se referir a dois eventos magmáticos. O 
pulso intermediário necessita confirmação, uma vez que 
é baseado em idades K-Ar. O primeiro evento ocorreu 
no limite Triássico-Jurássico (200-190 Ma), corresponde 
à Formação Mosquito, e estaria relacionado à abertura 
do Oceano Atlântico Equatorial e Norte, sendo parte da 
Província Magmática do Atlântico Central (MARZOLI et 
al., 1999). Esta província está relacionada com a quebra 
do supercontinente Pangea e com evento catastrófico de 
extinção em massa (BAKSI; ARCHIBALD, 1997; MARZOLI 
et al., 1999, 2004). O segundo evento (ca. 130-120 Ma) 
corresponderia à Formação Sardinha, limitada à porção 
leste da Bacia do Parnaíba (Piauí e Maranhão) e relacio-
nada à abertura do Oceano Atlântico Sul (BAKSI; AR-
CHIBALD, 1997; MARZOLI et al., 1999; MILANI; ZALÁN, 
1999). (EK)

3.3.4.1. Formação Mosquito (T3J1bm)

A denominação de Formação Mosquito foi dada 
por Aguiar (1971) para os derrames basálticos aflorantes 
no rio de mesmo nome, a sul da cidade de Fortaleza dos 
Nogueiras. A formação aflora principalmente na região 
centro-oeste do Estado do Maranhão e ocorre em faixas 
descontínuas, geralmente alinhadas nas direções E-W e 
NE-SW. Os derrames adelgaçam em direção ao sul até 
desaparecer completamente nas proximidades de São 
Raimundo das Mangabeiras.

Segundo Lima e Leite (1978) os basaltos possuem 
contato superior discordante com a Formação Corda e 
contato inferior interdigitado com a Formação Sambaíba, 
sugerindo contemporaneidade entre as duas unidades. 
Estes autores observaram, entretanto, que tal situação 
acontece apenas no flanco oeste da Bacia do Parnaíba.

Os basaltos são de coloração cinza-escura a mar-
rom-avermelhada, são quase sempre maciços, geralmen-
te têm textura afanítica a microporfirítica e em algumas 
regiões mostram estruturas vesiculares e amigdaloidais 
preenchidas por zeolita, carbonato e esmectita (LIMA; 
LEITE, 1978; FODOR et al., 1990; COSTA NETO et al., 
2012) (Fig. 3.26).

Estudos químicos demonstraram a existência 
de três tipos de rochas básicas toleíticas (FODOR et al., 
1990; BAKSI; ARDHIBALD, 1997; MERLE et al., 2011 e 
suas referências): (1) toleítos de baixo TiO2; (2) toleitos 
de alto TiO2; (3) toleitos evoluídos de alto TiO2. Com base 
nesses dados químicos e de isótopos radiogênicos (Pb-Sr-
Nd-Os), Merle et al. (2011) interpretaram os toleítos de 

alto TiO2 como derivados da astenosfera sublitosférica, 
contaminados pelo manto litosférico subcontinental du-
rante a ascensão do magma; os tipos evoluídos teriam
derivado da mesma fonte astenosférica, mas teriam sofri-
do contaminação crustal; e os tipos de baixo TiO2 seriam
explicados pela fusão parcial das porções mais férteis do
manto litosférico subcontinental que teria sido metas-
somatizado durante evento anterior de subducção ou,
alternativamente, teriam origem similar aos tipos de alto
TiO2. (EL, EK)

Figura 3.26 – Aspecto vesicular dos basaltos da Formação Mosquito
nas proximidades da cidade Governador Edson Lobão. No detalhe,
vesículas preenchidas por zeolita (branca) e esmectita (verde) (Segun-
do COSTA NETO et al., 2012).v

3.3.4.2. Diabásio Laranjal (T3J1δlj)

A ocorrência de diques de diabásio nas proximi-
dades do Fragmento Cratônico São Luís e do Cinturão
Gurupi foi reportada por Costa et al. (1977), que englo-
baram estes diabásios na unidade Suíte Intrusiva Laran-
jal e posicionaram no Mesozoico, por correlação com
diques de composição similar aflorantes no Estado do
Amapá (Diabásio Cassiporé). Klein et al. (2008a) e Klein
e Lopes (2011) identificaram diabásios e microgabros
cortando rochas do Fragmento Cratônico São Luís e do
Cinturão Gurupi e os englobaram na unidade Diabásio
Laranjal, aqui mantida. 

Os diabásios são rochas maciças, de coloração
cinza-escura a preta e apresentam textura fanerítica equi-
granular fina ou média a afanítica. Petrograficamente as
rochas foram classificadas como augita-diabásio, olivina-
diabásio e microgabro (KLEIN et al., 2008a; KLEIN; LO-
PES, 2011). Os mesmos autores definiram três grupos
químicos, à semelhança do que ocorre na Formação
Mosquito: (1) toleítos de baixo TiO2; (2) toleítos de alto
TiO2; (3) toleítos evoluídos de alto TiO2.

Klein et al. (2008a) e Klein e Lopes (2011) situ-
aram a unidade no limite Triássico-Jurássico, por cor-
relação com a Formação Mosquito. Já Klein et al. (em
revisão) obtiveram idades Ar-Ar em plagioclásio nos in-
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tervalos 201-193 Ma e 207-201 Ma para os tipos de alto
Ti e evoluídos, respectivamente. Os tipos de baixo Ti for-
neceram espectros analíticos bastante perturbados, que
não permitiram cálculo de idade. Entretanto, os dados
isotópicos sugerem que esse tipo pertença a uma gera-
ção mais antiga. Nesse caso, os tipos de baixo Ti não
pertenceriam à unidade Diabásio Laranjal. Estudos que
confirmem essa suposição são necessários para essa mo-
dificação. (EK)

3.3.4.3. Microgabro Linha 45 (TJγmg)

Micrograbro Linha 45 é a unidade definida por
Klein e Lopes (2011) para se referir a gabros finos que
afloram no noroeste do Maranhão, na porção central-
sudeste do Cinturão Gurupi, nas imediações da vila de
Chega Tudo e também no Estado do Pará, próximo à vila
de Igarapé de Areia. No Maranhão, o conjunto de aflora-
mentos conhecidos e os dados aeromagnetométricos in-
dicam tratar-se de diques com algumas centenas de me-
tros de espessura e vários quilômetros de comprimento.
Os diques cortam rochas da Suíte Intrusiva Tromaí e da
Formação Chega Tudo, principalmente, e da Formação
Igarapé de Areia.

A unidade é composta por olivina gabronorito
preto, de granulação média e maciço (Fig. 3.27). Quimi-

camente as rochas são basaltos cálcico-alcalinos de baixo
teor de SiO2 e com assinatura compatível com subduc-
ção, atribuída a herança de uma subducção mais anti-
ga, já que o olivina gabro é tido como posicionado em 
ambiente intra-placa (KLEIN et al., em revisão). Relações 
de campo e dados petrográficos mostram ausência de 
metamorfismo e deformação e indicam intrusão poste-
rior ao metamorfismo e deformação do Neoproterozoico 
relacionados com a evolução do Cinturão Gurupi. 

Na ausência de estudos geocronológicos Klein e 
Lopes (2011) assumiram idade similar à do Diabásio La-
ranjal, portanto no limite Triássico-Jurássico. Klein et al. 
(em revisão) tentaram datar amostra da unidade, por Ar-
Ar em plagioclásio, mas o resultado obtido não foi satis-
fatório. Contudo, com base nos dados isotópicos, estes 
autores supõem que a rocha deve ser mais antiga do que 
200 Ma. A colocação da unidade se deu, portanto, entre 
o final do Neoproterozoico e o Mesozoico, visto que não 
há critérios para definir melhor esse posicionamento no 
tempo. (EK)

3.3.5. Sequência Jurássica-Eocretácea

3.3.5.1. Formação Pastos Bons (J2pb)

Lisboa (1914) utilizou o termo “camadas Pastos 
Bons” para os argilitos e arenitos esverdeados aflorantes 
nas vizinhanças da cidade de mesmo nome. Campbell 
(1949) elevou a unidade à categoria de formação, que 
englobava o que hoje se conhece como formações Pastos 
Bons, Motuca e Sambaíba. Lima e Leite (1978) são res-
ponsáveis pela definição e limite estratigráfico atual da 
Formação Pastos Bons.

A Formação Pastos Bons aflora em áreas contí-
nuas na região centro-oeste do Estado do Maranhão, 
estendendo-se desde São Domingos do Azeitão e Pastos 
Bons até norte de Buriti Bravo. De acordo com Lima e 
Leite (1978) o contato inferior é discordante e sempre 
marcado por um conglomerado basal com as formações 
Poti, Piauí, Pedra de Fogo e Motuca. O contato superior 
com a Formação Corda é concordante e gradacional.

Litologicamente a formação é composta, na se-
ção inferior, por conglomerados polimíticos com seixos 
de sílex e quartzo, com estratificação plano-paralela in-
cipiente, e por arenitos esverdeados, amarelo pálido e 
esbranquiçados, finos e médios, bimodais e argilosos. 
Em alguns locais ocorrem camadas lenticulares de calcá-
rio (Buriti Bravo e Barro Duro). A seção superior é cons-
tituída predominantemente de arenitos róseos a aver-
melhados com laminação plano-paralela, siltito argiloso 
arroxeado a marrom-avermelhado, laminado (Fig. 3.28) 
e folhelhos cinza e esverdeados, calcíferos e fossilíferos 
(LIMA; LEITE, 1978). 

Os sedimentos são de ambiente lacustrino, com 
alguma contribuição fluvial, e se depositaram em clima 
semi-árido a árido em depressões continentais entre os 
altos dos derrames basálticos (LIMA; LEITE, 1978).

Figura 3.27 – (A) Amostra de mão do Diabásio Laranjal (foto de
KLEIN et al., 2008). (B) Aspecto de afl oramento de olivina gabronori-
to do Microgabro Linha 45, ao sul de Centro Novo do Maranhão (foto
de KLEIN; LOPES, 2011).
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Na Formação Pastos Bons os níveis fossilíferos es-
tão localizados em folhelhos cinza-escuros, pretos e es-
verdeados e calcíferos referidos como folhelhos da Fazen-
da Muzinho (LIMA; CAMPOS, 1980). Foram identificados 
fósseis dos peixes Lepidotes piauhyenses, Semionotus e 
Pholidophorus, além de conchostráceos e ostracodes.

Vários trabalhos admitem idade Jurássica para 
esta formação, porém as datações palinológicas de Lima 
e Campos (1980) mostraram que a presença de Exesipol-
lenitestumulus assegura idade Cretácea e a presença de 
Vitreisporites pallidus e Dicheiropollisetruscus situa esta 
unidade no andar Buracica (Barremiano). Santos e Carva-
lho (2009) mostraram que os Lepidotes e conchostráceos 
associados a esta unidade só ocorrem no Brasil a partir 
do Neocomiano. Porém o trabalho de Melo (2006) de-
talhou a palinoflora e a ictiofauna da Formação Pastos 
Bons, assegurando idade jurássica indivisa, equivalente 
ou mais velha que o Andar Dom João (Neojurássico). 
Neste trabalho admitimos idade jurássica indivisa para 
a Formação Pastos Bons, baseado no trabalho de Melo 
(2006). (EL)

3.3.5.2. Formação Corda (J3K1c)

A denominação de “Arenitos Corda” foi usada 
inicialmente por Lisboa (1914) para designar os arenitos 
vermelhos que ocorrem intercalados em basaltos no vale 
do rio Mearim. Campbell (1949) designou Formação Cor-
da aos arenitos posicionados estratigraficamente acima 
dos derrames basálticos da Formação Mosquito e abaixo 
dos folhelhos da Formação Codó.

A Formação Corda aflora em uma faixa relativa-
mente contínua na porção central do Estado do Mara-
nhão, estendendo-se de leste a oeste do estado. Ocorre 
um adelgaçamento na sua espessura na região de Gra-
jaú. Para Lima e Leite (1978) a unidade recobre discor-
dantemente os basaltos da Formação Mosquito e as uni-
dades paleozoicas da Bacia do Parnaíba. O seu contato 
superior é discordante com as formações Codó, Grajaú 
e Itapecuru e apenas com a Formação Pastos Bons tem 
contato concordante e gradacional.

A Formação Corda é constituída predominante-
mente por arenitos e subordinados argilitos e folhelhos. 
Os arenitos são vermelhos, castanho-avermelhados, mui-
to finos a médios, de seleção regular a boa, semi-friáveis 

a semicoesos, ricos em óxidos de ferro e zeolitas com
estruturas típicas de dunas eólicas, como estratificação 
cruzada acanalada e cruzada de grande porte (Fig. 3.29), 
marcas de onda, fluxos de grãos (REZENDE, 2002; VAZ et
al., 2007). Arenitos conglomeráticos, com matriz areno-
argilosa e estratificação plano-paralela incipiente, são
descritos na parte basal desta unidade, onde a mesma
recobre os basaltos da Formação Mosquito (LIMA; LEITE,
1978).

O ambiente deposicional desta unidade é inter-
pretado como sistema desértico (VAZ et al., 2007) com
contribuição lacustre interdunas e fluvial (CAPUTO, 1984;
REZENDE, 2002).

Figura 3.28 – Arenitos vermelhos (A) e folhelhos arroxeados (B) da Formação Pastos Bons. Estação EL118.

Figura 3.29 – Arenitos amarelados com estratifi cação cruzada acanala-
da de grande porte da fácies eólica da Formação Corda. Estação EL19.
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Para Rezende (2002) e Vaz et al. (2007) a Forma-
ção Corda representa a porção proximal de um amplo
sistema sedimentar integrando as formações Codó e Gra-
jaú, sugerindo uma relação de contemporaneidade e in-
terdigitação para estas três unidades. Rezende (2002) su-
geriu o desmembramento informal da Formação Corda
em Corda I e Corda II, respectivamente para as porções
oeste e centro-leste da Bacia do Parnaíba, baseado em re-
lações de campo, correlações entre poços e no conteúdo
mineralógico. Este autor propôs que o termo “Formação
Corda” seja atribuído apenas para o segmento da porção
oeste. Já o segmento da porção centro-leste, associado
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com a Formação Pastos Bons, mereceria observações
complementares e outro nome.

O conteúdo fossilífero da Formação Corda é
muito limitado. Lima e Leite (1978) registram ocorrên-
cia de conchostráceos e ostracodes em níveis pelíticos e
lacustrinos. Leonardi (1994) descreve pegadas de répteis
saurópodos em camadas de arenito situadas na margem
esquerda do rio Tocantins, 20 km a sul de Imperatriz.
Datações paleontológicas realizadas nos sedimentos da
Formação Pastos Bons indicaram idade Buracica (LIMA;
CAMPOS, 1980). O fato de as formações Pastos Bons e
Corda apresentarem a mesma ocorrência de conchos-
tráceos dos gêneros Lioestheria e Macrolimnadiopsia,
identificados próximo à região de Montes Altos e Porto
Franco, indica forte tendência de as duas unidades se-
rem contemporâneas. Góes e Feijó (1994) também não
descartaram a possibilidade da Formação Corda ter sua
deposição até o Eocretáceo, embora admitissem idade
jurássica para esta unidade. Caldasso (1978) já aventava
a possibilidade de as formações Corda e Pastos Bons se-
rem equivalentes cronoestratigráficas.

Neste trabalho adotamos idade deposicional do
Jurássico Superior até o Eocretáceo (Buracica) para a For-
mação Corda, com base no trabalho de Santos e Car-
valho (2009). Entende-se, contudo, que há necessidade
de estudos complementares para a confirmação da idade
jurássica. (EL)

3.3.6. Sequência Cretácea

3.3.6.1. Formação Grajaú (K1g)

O termo “Série Grajaú” foi inicialmente usado por
Lisboa (1914) para designar arenitos amarelos friáveis e
Aguiar (1971) elevou a unidade à categoria de forma-
ção. Carneiro (1974) sugeriu contemporaneidade depo-
sicional entre as formações Codó e Grajaú. Lima e Leite

(1978) consideraram como Grajaú os arenitos descritos
por Lisboa (1914), admitindo sua correspondência cro-
noestratigráfica e interdigitação com a Formação Codó.

A Formação Grajaú aflora ao longo da região cen-
tral do Estado do Maranhão, a norte da estrutura do Alto
Xambioá (ou Arco Xambioá-Teresina). Para Lima e Leite
(1978) o contato inferior da Formação Grajaú é discor-
dante com as formações Corda e Mosquito, e interdi-
gitado com a Formação Codó. Trabalhos mais recentes
também afirmam esta interdigitação e contemporanei-
dade entre as formações Grajaú e Codó (REZENDE, 2002;
ROSSETTI; GÓES, 2001). Porém na região de Imperatriz
o contato da Formação Grajaú com a Formação Codó é
discordante e com a Formação Corda é concordante a
transicional (COSTA NETO et al., 2012).

De acordo com Lima e Leite (1978) esta unidade
é constituída essencialmente de arenitos esbranquiçados
a amarelos pálidos, finos a conglomeráticos, predomi-
nantemente limpos, friáveis, com estratificação cruzada
acanalada e também silicificados. Intercalam-se nos are-
nitos raras camadas de argilitos vermelhos, arroxeados,
marrons e amarelos pálidos, parcialmente silicificados e/
ou ferruginosos (Fig. 3.30). Na seção basal ocorre con-
glomerado polimítico com seixos de quartzo, silexito,
arenito silicificado, basalto e material proveniente do re-
trabalhamento da Formação Corda. 

A Formação Grajaú é de origem flúvio-deltaica
e eólica, de acordo com Mesner e Wooldridge (1964) e
Lima e Leite (1978). A unidade é afossilífera, sendo con-
siderada como pertencente ao Aptiano/Albiano por sua
relação de contemporaneidade com a Formação Codó
(LIMA; LEITE, 1978; ROSSETTI; GÓES, 2001; REZENDE,
2002; VAZ et al., 2007). Porém no trabalho recente da
CPRM desenvolvido na Folha Imperatriz, Costa Neto et al.
(2012), colocam a Formação Grajaú no intervalo Barre-
miano/Aptiano baseados na relação estratigráfica com a
Formação Corda. (EL)

Figura 3.30 – Arenitos esbranquiçados silicifi cados intercalados com argilitos vermelhos. Formação Grajaú. Estação EL97.

3.3.6.2. Formação Codó (K1c)

A denominação “folhelhos Codó” foi empregada
pela primeira vez por Lisboa (1914) ao se referir aos fo-

lhelhos betuminosos associados a calcários que ocorrem
no vale do rio Itapecuru, na região de Codó. Posterior-
mente Mesner e Wooldridge (1966) elevaram a unida-
de à categoria de Formação. A Formação Codó recobre
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discordantemente as unidades mais antigas, marcando o 
início de uma transgressão marinha na bacia. O contato 
superior com o Grupo Itapecuru é concordante e bastan-
te nítido, com algumas discordâncias locais.

Esta unidade foi subdividida em três associações 
de fácies, que sugerem deposição em sistema dominan-
temente lacustre (LEITE; ABORRAGE; DAEMON, 1975; 
LIMA; LEITE, 1978; PAZ; ROSSETTI, 2001). A seção in-
ferior é composta por arenitos calcíferos, cinza-claros a 
esbranquiçados, muito finos a médios, ocasionalmente 
piritosos, com intercalações de folhelhos e siltitos argilo-
sos. A seção média possui gipsita e calcários, às vezes do 
tipo coquina de ostracoda, e folhelhos cinza e escuros. A 
seção superior é iniciada por arenitos finos a conglome-
ráticos, calcíferos, micáceos e piritosos e, culminando a 
sequência, folhelhos com ostracodes e turritela.

Paz e Rossetti (2001), nas proximidades da cidade 
de Codó, detalharam e dividiram o sistema lacustre em 
associações lago central (folhelho negro e evaporitos), 
transicional (argilito, mudstone calcífero e calcário) e 
marginal (pelito, calcário, gipsita-arenito, turfa e ritmito 
de calcário/folhelho). Esta última associação é identifica-
da nas minas de extração de gipsita (Fig. 3.31) e de cal-
cário, onde é possível identificar o contato concordante 
entre as formações Codó e Itapecuru, além de uma falha 
seccionando estas duas unidades.

e corresponderia aos depósitos tradicionalmente relacio-
nados à Formação Codó; a Unidade Superior, com idade
Meso/Neoalbiana, registra ambiente costeiro parálico,
típico de lagunas e baías interdistributárias, seria corre-
lacionada ou a partes da “Unidade Indiferenciada”, ou
à Formação Alcântara, ambas definidas na Bacia de São
Luís.

Mendes e Borghi (2005) também identificaram
uma discordância erosiva na Formação Codó, subdividin-
do-a em Sequência 1 e Sequência 2, baseados em análi-
se faciológica em testemunhos de sondagem. Os mesmo
autores consideraram esta discordância erosiva como um
limite de sequência de origem tectônica dentro da For-
mação Codó, sem desmembrar a formação em unidades
diferentes. A interpretação de tal atividade tectônica é
suportada com base na identificação de estruturas defor-
macionais de origem sísmica na formação (GÓES; ROS-
SETTI, 2001).

Santos e Carvalho (2009) encontraram uma fau-
na diversificada de peixes na Formação Codó, idêntica às
encontradas por Ponte e Ponte Filho (1996) nas bacias
do Araripe e Sergipe/Alagoas. Santos e Carvalho (2009)
identificaram dois eventos biológicos nestas bacias, o
primeiro no Aptiano, e o segundo no Albiano, interpre-
tando que o último evento é atribuído a uma superfície
de inundação marinha. Correlacionando os peixes da
Formação Codó com os das bacias do Araripe e Sergipe/
Alagoas, Santos e Carvalho (2009) não desmembraram
a Formação Codó em depósitos diferentes (Aptiano e Al-
biano), como postulado por Rossetti e Góes (2001) e Paz
e Rossetti (2001), até que estudos mais detalhados se-
jam realizados. Neste trabalho adotamos idade Aptiano/
Albiano para a Formação Codó com base nos trabalhos
de Mendes e Borghi (2005), Santos e Carvalho (2009) e
Costa Neto et al. (2012). (EL)

3.3.6.3. Grupo Itapecuru (K12it)

O nome Itapecuru foi usado inicialmente por Lis-
boa (1914), que denominou de Camadas Itapecuru aos
arenitos aflorantes entre os rios Itapecuru e Alpercatas.
Campbell (1949) chamou de Formação Itapecuru os are-
nitos com siltitos e folhelhos intercalados que recobrem
concordantemente a Formação Codó. Rochas cretáceas
situadas entre as formações Codó e Barreiras, na região
de Serra Negra, ao sul de Grajaú, foram denominadas de
Formação Serra Negra (CAMPBELL et al., 1949), porém
esse nome foi logo abandonado. A partir de então, os
depósitos situados entre as formações Codó/Grajaú (Ap-
tiano) e Pirabas/Barreiras (Oligo-Mioceno) passaram a ser
denominados de Formação Itapecuru (MESNER; WOOL-
DRIDGE, 1964; CUNHA; CARNEIRO, 1973; LIMA; LEITE,
1978; SCHOBBENHAUS et al., 1981; ALMEIDA; MARI-
NHO; MARTINS, 1995).

Com base em descrição detalhada de depósitos 
de idade Cretácea-Paleógena localizados na região de Al-
cântara (MA), Bacia de São Luís (ROSSETTI, 1996, 1997),
Rossetti e Truckenbrodt (1997) elevaram a Formação
Itapecuru à categoria de Grupo, sendo este composto

Figura 3.31 – Associação de lago marginal da Formação Codó composta 
por folhelhos com níveis de gipsita, gipsita intercalada com folhelho e cal-
cário, em contato com a Formação Itapecuru. Esta parte da seção é sec-
cionada por uma falha normal. Estação EL41 (Mina Itapecuru em Codó).

A Formação Codó é dotada de vasto conteúdo
palinológico, sendo que os mais importantes para da-
tação são Exopollenitestumulus, Sergipeavariverrucata, 
Equisetosporites irregularis e Alaticolpites limai. As ocor-
rências de restos vegetais são numerosas e pouco estuda-
das, apresentando troncos de dicotiledôneas, madeiras, 
restos vegetais e plantas indeterminadas. Além disso, há 
a existência de ostracodes, conchostráceos e peixes (SAN-
TOS; CARVALHO, 2009; ROSSETTI et al., 2001).

Os dados palinológicos de Lima, Fulfaro e Bar-
torelli (1980) indicaram idade Alagoas Superior (EoAl-
biano). A análise palinológica feita por Rossetti e Góes 
(2001), na região de Codó, registrou duas unidades com 
idades distintas, separadas por uma discordância erosi-
va: a Unidade Inferior, que fica abaixo da discordância, 
possui idade Neoaptiana, seria dominantemente lacustre 
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da base para o topo pela Unidade Indiferenciada (Albia-
no - em subsuperfície), Formação Alcântara (Albiano-
Cenomaniano) e Formação Cujupe (Cretáceo Superior
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?/ Paleógeno) (Fig. 3.32). As descrições dessas unidades
constam nos subitens 3.5.1.1 e 3.5.1.2, exceto a Unida-
de Indiferenciada, que não aflora.

Figura 3.32 – Síntese da estratigrafi a da Bacia de São Luís (ROSSETTI; TRUCKENBRODT, 1997) e sua correlação com as sequências deposi-
cionais defi nidas por Rossetti (2001).

Apesar dessa individualização na Bacia de São
Luís, o termo “Formação Itapecuru”, continua sendo
usado por vários autores para se referir a determinados
depósitos cretáceos que ocorrem nas bacias do Parnaíba
e de Bragança-Vizeu (LIMA; ARANHA; FEIJÓ, 1994; GON-
ÇALVES; CARVALHO, 1996; PESSOA; BORGHI, 2005; VAZ

et al., 2007; SOARES JUNIOR; COSTA; HASUI, 2008), pois
uma subdivisão correspondente ainda não foi proposta
para essas bacias (ANAISSE JUNIOR, 1999). Anaisse Ju-
nior (1999) denominou preliminarmente de “Depósitos
Itapecuru” rochas aflorantes na região de Açailândia e
as correlacionou com a Formação Alcântara da Bacia de
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São Luís, devido às similaridades faciológicas e semelhan-
te posicionamento estratigráfico.

No presente trabalho é adotada a denominação 
de Grupo Itapecuru, já que pelo menos duas sequências 
deposicionais distintas foram identificadas na Bacia do 
Parnaíba (Depósitos Itapecuru e Formação Varjão). Po-
rém, devido à escala, estas unidades não foram represen-
tadas de forma individualizada no mapa geológico e na 
área equivalente à Bacia do Parnaíba o Grupo Itapecuru é 
considerado como indiviso.

O contato inferior com as formações Codó e 
Grajaú é predominantemente concordante, porém com 
discordâncias locais. A unidade é recoberta discordante-
mente por material argilo-arenoso cenozoico, na região 
noroeste da Bacia do Parnaíba (LIMA; LEITE, 1978).

O Grupo Itapecuru é uma das unidades com 
maior distribuição espacial no Estado do Maranhão. É 
composto por arenitos, argilitos, siltitos e conglomera-
dos, oriundos de deposição em diversos ambientes, como 
fluviais, deltaicos e lagunar (LIMA; LEITE, 1978; GONÇAL-
VES; CA RVALHO, 1996; ANAISSE JUNIOR, 1999), que 
variam de um local para outro (Fig. 3.33 A e B). Na região 
de Açailândia, a unidade é composta por arenitos finos, 
estratificados, caulínicos, friáveis e de cor rosa a amarela 
esbranquiçada. Pelitos e arenitos conglomeráticos ocor-
rem subordinadamente. Traços fósseis são encontrados 
em todos os depósitos, sendo reconhecidos Taenidium, 
Ophiomorpha, Skolithos, Planolites e Thalassinoides.
(ANAISSE JUNIOR, 1999). Nessa região foram definidos 
ambientes de canal fluvial (VILAS BOAS; ARAÚJO, 1999), 

laguna, canal de maré e litorâneo, que integram um siste-
ma estuarino-lagunar (ANAISSE JUNIOR; TRUCKENBRO-
DT; ROSSETTI, 2001). Nos arredores de Codó e Bacabal,
o grupo é composto por arenitos arcoseanos de barra de
desembocadura, argilitos, pelitos e camadas delgadas de
arenito fino de prodelta/barra distal e arenitos de canal
distributário, que integram um depósito de delta de baía
(RODRIGUES et al., 1994b; LIMA; ROSSETTI, 2001). Entre
as cidades de Grajaú e Arame e arredores ocorrem depó-
sitos de delta fluvial influenciado por tempestades, com-
postos por siltitos argilosos, argilitos, arenitos e arenito/
conglomerados (LOVATO et al., 1994; ROSSETTI; GÓES, 
2003). No entorno das cidades de Varjão e Davinópolis,
Costa Neto et al. (2012) descrevem depósitos relaciona-
dos ao Grupo Itapecuru (Formação Varjão) constituídos 
por arenitos finos estratificados, argila-síltica vermelha
maciça, arenitos finos com estruturas sin e pós-deposi-
cionais e arenito intercalado com lentes de argila verme-
lha que constituem depósitos fluviais meandrantes.

Na região leste do Maranhão foram identificados 
depósitos de delta de baía (RODRIGUES et al., 1994; LIMA; 
ROSSETTI, 2001). Lima e Leite (1978) consideraram que a
deposição do Grupo Itapecuru seria dominantemente flu-
vial ao longo da região próxima ao Arco Xambioá.

Um vasto conteúdo fossilífero é encontrado no
Grupo Itapecuru, como impressões de folhas, palino-
morfos, peixes, bivalvos, conchostráceos, ostracodes,
carófitas, carapaças de tartaruga, ossada de crocodilos,
fragmentos de ovos, de dentes, ossadas e pegadas de 
dinossauros (SANTOS; CARVALHO, 2009). (GA)

Figura 3.33 – Variedade litológica das rochas do Grupo Itapecuru. 
(A) Folhelhos vermelhos intercalados com arenito, próximo de Piritoró. 
(B) Siltito argiloso na base e arenito arcoseano no topo, MA006 entre 
Arame e Grajaú. Estações EL7 e EL90, respectivamente.
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3.3.6.3.1. Formação Alcântara (Kal)

Unidade descrita no item 3.5.1

3.3.6.3.2. Formação Cujupe (K2E1c)

Unidade descrita no item 3.5.2

3.3.6.4. Formação Ipixuna (K2Eip)

O termo Formação Ipixuna foi proposto por 
Francisco et al. (1971) para designar camadas com-
postas essencialmente por argilas e arenitos caulínicos
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com estratificação cruzada, sotopostas ao Grupo Bar-
reiras e sobrepostas ao Grupo Itapecuru. A unidade
aflora desde 60 km ao sul de São Miguel do Guamá
(PA) até 31 km ao norte de Imperatriz (MA), e as me-
lhores exposições ocorrem ao longo da rodovia BR-010
(Belém-Brasília), nos arredores de Ipixuna (PA) (FRAN-
CISCO et al., 1971). A unidade ocorre também na por-
ção sudeste da Sub-bacia de Cametá, extremo sul do
sistema de Gráben do Marajó, na região do rio Capim
(PA), onde se destaca por apresentar uma das maiores
concentrações de caulim do mundo.

A Formação Ipixuna foi admitida por Góes (1981)
como uma fácies do Grupo Itapecuru, porém trabalhos
subsequentes consideraram essa unidade como um con-
junto a parte (SANTOS JR, 2002, 2006; SANTOS JR; ROS-
SETTI, 2003; NASCIMENTO; GÓES, 2005). No presente
trabalho é adotada a nomenclatura proposta por Fran-
cisco et al. (1971). 

A unidade foi subdividida por Góes (1981) em
duas litologias, designadas de A e B. A litologia A é com-
posta por arenitos brancos, finos, caulínicos, com estra-
tificação cruzada tangencial e restritamente por siltitos e
argilitos vermelhos. A litologia B é composta por ritmitos
de argilitos e arenitos brancos, finos, caulínicos, com es-
tratificação cruzada e bancos de caulim.

Estudos faciológicos preliminares propuseram
para a unidade uma deposição em ambiente exclusiva-
mente flúvio-lacustre (FRANCISCO et al., 1971; GÓES,
1981), porém em estudos realizados na região do Rio
Capim-PA (Sub-bacia de Cametá), Santos Jr. (2002) re-
conheceu duas associações de fácies siliciclásticas atri-
buídas a ambientes deposicionais representativos de
complexo fluvial (canal fluvial – influenciado por maré?
e planície de inundação/mud plug// ) e complexo estuarino
(praia, planície de maré, baía de preenchimento, canal
e delta de maré). O autor identifica a influência mari-
nha na unidade devido à presença de estruturas sedi-
mentares geradas comumente sob a ação de correntes
de maré (superfície de reativação, foresets reversos), por
retrabalhamento por ação de ondas e pela assembleia
icnológica (Diploclaterion, Planolites, Thalassinoides, Tei-
chichinus, Skolithos e Cylindrichnus). As características
sedimentológicas e o arranjo espacial dos estratos basais
da Formação Ipixuna sugerem a presença de um sistema
fluvial meandrante.

De acordo com Santos Jr. (2002), no complexo
fluvial ocorrem depósitos de caulim soft, economicamen-
te explorados, capeados por depósitos de caulim duro
(semi-flint(( ) associado ao complexo estuarino, de difícil
extração. 

Quanto à idade, a unidade é posicionada no
Cretáceo Superior-Paleógeno Inferior, com base em es-
tudos paleontológicos e correlação estratigráfica (TA-
PIASSÚ, 1970; SANTOS JR; ROSSETTI, 2003; SANTOS
JR., 2006). A unidade é correlacionável com a Forma-
ção Cujupe da Bacia de São Luís (ROSSETTI; TRUCKEN-
BRODT, 1997; ANAISSE JUNIOR, 1999; SANTOS JR.;
ROSSETTI, 2003). (GA)

3.3.7. Magmatismo Toleítico Cretáceo

3.3.7.1. Formação Sardinha (K1bs)

Aguiar (1971) denominou de Formação Sardinha
aos basaltos de ocorrência restrita no Estado do Mara-
nhão, aflorantes próximos à Aldeia Sardinha, a sudoeste
da cidade de Barra do Corda e sudeste de Grajaú. Maio-
res exposições ocorrem na porção oriental da Bacia do
Parnaíba, no Piauí (FODOR et al., 199l; BAKSI; ARCHI-
BALD, 1997).

A Formação Sardinha corresponde ao evento
mais jovem da atividade ígnea toleítica da Bacia do Par-
naíba, sendo contemporânea ao magmatismo da Bacia
do Paraná (GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993). É com-
posta por soleiras e diques de diabásio e, mais raramen-
te, gabros de coloração cinza ou esverdeada muito escu-
ra e com granulação média a fina. São rochas compostas
por piroxênio, plagioclásio e apatita (LIMA; LEITE, 1978).
As idades dessas rochas variam de 149,5 a 87 Ma (K-Ar,
40Ar/39Ar), com média de 124 Ma, de acordo com Vaz et 
al., (2007). Contudo, estudos adicionais são necessários
para melhor determinar a idade de posicionamento des-
sas rochas básicas, pois as idades existentes foram obti-
das em rocha total e não em plagioclásio. (EL)

3.3.7.2. Kimberlito (K1k)

Dois kimberlitos são dados como conhecidos no
Maranhão, o kimberlito Flores-01 (VASCONCELOS et al.,
2004), que ocorre nas proximidades do rio Flor no muni-
cípio de Lajeado Novo, e o kimberlito Alto Turiaçu (DNPM,
1986), no município de Pedro do Rosário. Flores-01 teria
sido descoberto em trabalho de detalhamento de ano-
malia detectada em estudo aerofotogramétrico e estaria
intrudido em rochas jurássico-cretássicas da Bacia do Par-
naíba (formações Corda e Grajaú, neste trabalho). Contu-
do, trabalhos de campo preliminares efetuados pelo pro-
jeto Diamante Brasil, da CPRM-Serviço Geológico do Bra-
sil, não identificaram, em superfície, afloramento desse
kimberlito (L. L. SACHS, 2012, comunicação verbal). Na
região do rio Turiaçu, próximo à BR316, ocorrem alguns
diatremas que, em versão anterior do Mapa Geológico
do Estado do Maranhão (DNPM, 1986), foi relacionada
à presença de kimberlito. Entretanto, levantamento ge-
ológico e magnetométrico terrestre (CASTELO BRANCO;
MARINHO, 1989) não mostraram, em superfície, a pre-
sença de rochas kimberlíticas, mas somente arenitos e o
corpo modelado estaria a uma profundidade de 1,8 km.
A existência desses dois kimberlitos, portanto, precisa ser
confirmada. (EK)

3.4. BACIA SANFRANCISCANA (SUB-BACIA 
URUCUIA)

A Bacia Sanfranciscana localiza-se no interior do
Brasil sobre o Cráton do São Francisco, englobando gran-
des áreas dos estados de Minas Gerais e Bahia e peque-
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nas partes de Goiás, Tocantins, Maranhão e Piauí. É uma
bacia intracratônica de pouca subsidência, preenchida
predominantemente por rochas sedimentares permo-
carboníferas, eocretáceas, por rochas vulcânicas e areni-
tos neocretáceos. No Maranhão, ocupa o extremo sul do
estado, onde forma platôs e chapadões.

3.4.1. Grupo Urucuia (K2u)

Os primeiros estudos sobre a unidade foram efe-
tuados por Derby (1879 apud SGARBI et al., 2001). Mes-
ner e Wooldridge (1964) designaram a unidade de “Cre-
táceo Indiferenciado” e a denominação Série Urucuia foi
utilizada por Northfleet e Neves (1967). A elevação à ca-
tegoria de grupo é devida a Campos e Dardenne (1997a).

O Grupo Urucuia representa a unidade de maior
distribuição regional da Bacia Sanfranciscana, mas no
Maranhão são aflorantes apenas no extremo sul do esta-
do, onde se sobrepõe aos sedimentos da Bacia do Parna-
íba (LIMA; LEITE, 1978; CAMPOS; DARDENNE, 1997a) e
são topograficamente distintas das demais unidades cir-
cunvizinhas, por formar platôs e chapadões de encostas
escarpadas.

O Grupo Urucuia é composto pelas formações
Posse e Serra das Araras, porém neste projeto, é abor-
dado apenas em sua forma indivisa. A Formação Posse
representa a sedimentação basal, constituída por quart-
zo-arenitos muito finos a médios, de dunas eólicas, e
arenitos finos, argilosos ou não, de rios entrelaçados. A 
Formação Serra das Araras é constituída por depósitos
de planícies aluviais oriundas do retrabalhamento da For-
mação Posse, litologicamente é constituída por arenitos,
argilitos e conglomerados vermelhos, intercalados em
bancos plano-paralelos.

Campos e Dardene (1997a) mostraram na coluna
litoestratigráfica da Bacia Sanfranciscana idade Cenoma-
niano-Campanhiano (Neocretáceo) para o Grupo Uru-
cuia. Além disso, mostram parcial sincronismo ao vulca-
nismo Mata da Corda. Sgarbi et al. (2001) admitem que
a idade do Grupo Urucuia ainda não se encontra satisfa-
toriamente esclarecida. Portanto, é admitido neste traba-
lho a idade sugerida por Campos e Dardene (1997a) até
que sejam feitos novos estudos sobre o posicionamento
cronoestratigráfico do Grupo Urucuia. (EL)

3.5. BACIAS DE SÃO LUÍS E ILHA NOVA

As bacias de São Luís e Ilha Nova localizam-se
no litoral noroeste do Estado do Maranhão e consti-
tuem grábens desenvolvidos sobre o Fragmento Cratô-
nico São Luís (Fig. 2.3). Ao norte são separadas das ba-
cias do Pará-Maranhão e Barreirinhas pela Plataforma
de Ilha de Santana e o limite sul é o Arco Ferrer-Urbano
Santos, que a separa da Bacia do Parnaíba. Apenas as
formações Cujupe e Alcântara, pertencentes a Bacia de
São Luís, afloram no noroeste do Maranhão, ao longo
das falésias do litoral e em cortes de estradas (ROS-
SETTI; TRUCKENBRODT, 1997; ROSSETTI, 1998). Estas

unidades estão representadas no mapa geológico de 
forma pontual (Fig. 3.1).

Estas bacias são descritas resumidamente neste 
capítulo, pois seus limites estruturais estão representa-
dos no mapa de associações geotectônicas do Mara-
nhão, apesar da maioria das unidades não aflorarem. 
Estas bacias mostram uma configuração estratigráfica 
dividida em sequências Pré-Rifte, Rifte e Drifte (Fig. 3.34). 
O embasamento destas bacias é constituído principal-
mente por unidades do Fragmento Cratônico São Luís. 
Também compõe esse substrato uma sequência cambro-
ordoviciana que corresponde à Formação Bequimão, que 
é uma fase rifte pretérita à formação das bacias (ZALÁN, 
2007).

A sequência devoniana pertence à Bacia do Parna-
íba e possui espessura máxima de 500m (ZALÁN, 2007). 
A Sequência pré-rifte, de idade aptiana, é composta pe-
las formações Bragança, Grajaú e Codó (LIMA; ARANHA; 
FEIJÓ, 1994), as duas últimas descritas no item 3.3.6. A 
sequência de rifte corresponde ao Grupo Itapecuru, apre-
sentando duas idades deposicionais, uma no Albiano In-
ferior e outra no Albiano Médio-Superior. A sequência 
drifte é praticamente ausente na Bacia de São Luís e na 
Bacia de Ilha Nova localiza-se próximo do seu limite com 
a Bacia de Barreirinhas. Esta sequência é representada 
pelas formações Periá (Grupo Caju), Areinhas e Pirabas 
(ZÁLAN, 2007). (EL)

3.5.1. Formação Alcântara (Kal)

Ao descrever afloramentos na cidade de Alcânta-
ra, Cunha (1968) propôs o termo “Formação provisória 
Alcântara” para nominar depósitos cenomanianos (Cre-
táceo Superior) constituídos por folhelhos sílticos com 
leitos de calcário esbranquiçado. Esses depósitos já foram 
considerados como fácies (KLEIN; FERREIRA, 1979; PETRI; 
FÚLFARO, 1983) ou como membro (RODRIGUES et al.,
1994a) da Formação Itapecuru. Posteriormente, na revi-
são estratigráfica da Bacia de São Luís, Rossetti e Truken-
brodt (1997) enquadraram os depósitos cenomanianos 
na categoria de formação e propuseram a utilização do 
termo Formação Alcântara para se referir aos mesmos, 
cuja seção tipo está situada na Ilha de Livramento, em 
Alcântara.

A Formação Alcântara é composta por um paco-
te de aproximadamente 30 m de espessura, equivalente 
à unidade S3 proposta por Rossetti (2001) (Fig. 3.32). 
É constituída por arenitos, pelitos e subordinadamente 
por calcários e conglomerados. Aflora principalmente em 
falésias costeiras localizadas no município de Alcântara 
(Fig. 3.35) e São Luís, ou em cortes de estrada situados 
nos trechos Pinheiro-Guimarães, Bacuritiba-Cajapió e 
Santa Inês-Bom Jardim (ROSSETTI, 1997).

Conforme Rossetti (1997) os arenitos têm granu-
lometria fina a média, são bem litificados, comumente 
cimentados por calcita e apresentam vários tipos de es-
tratificação, como estratificação cruzada do tipo swaley 
(Fig. 3.36) e hummocky (menos comum), cruzada tabu-
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Figura 3.34 – Coluna litoestratigráfi ca das bacias de São Luís e Ilha N
ova (Z

ALÁN
, 2007).
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Figura 3.35 – Falésia da Praia da Baronesa (Formação Alcântara) composta por alternâncias de arenitos, pelitos e dolomitos. Alcântara (MA).

Figura 3.36 – Arenito da Formação Alcântara com estratifi cação cru-
zada do tipo swaley. Praia da Prefeitura – Alcântara (MA).

Figura 3.37 – Amostra de pelito contendo palygorskita (porção es-
branquiçada), Praia da Baronesa – Alcântara (MA).
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lar, cruzada de grande escala e baixo ângulo, além de
laminações paralelas ondulantes. Os pelitos podem ser
maciços, com laminação plano-paralela ou com acama-
mento deformado. Os calcários são brancos a cinza e
intercalam-se aos pelitos. As rochas são compostas mi-
neralogicamente por quartzo, palygorskita, dolomita,
clorita, esmectita, illita, caulinita, calcita e traços de felds-
patos (AMORIM; ANGÉLICA, 2011). Amorim e Angélica
(2011) identificaram a presença de duas gerações de
palygorskita em perfil localizado na praia da Baronesa,
em Alcântara. A primeira, é maciça, está associada aos
pelitos e é identificada apenas por difração de raios X. A 
segunda, visível a olho nu, aparece como acumulações
esbranquiçadas, eflorescentes (Fig. 3.37), e em pequenas
lentes (Fig. 3.38).

As rochas da Formação Alcântara foram origina-
das por processos de tempestade e, subordinadamente,
correntes de maré, em ambientes de shoreface/e foresho-
re, canal de maré e laguna/washover (ROSSETTI, 1997),
que caracterizam sistemas de ilhas barreira, associados a
vales incisos (ROSSETTI, 2001, 2003).

O registro fossilífero desta unidade é muito varia-
do, sendo composto por polens, invertebrados marinhos
(foraminíferos, gastrópodas, bivalves), vertebrados (pei-
xes, tartarugas, crocodilos e dinossauros), fragmentos ve-
getais (folhas, troncos silicificados) e pistas e pegadas de
dinossauros (SANTOS; CARVALHO, 2009). Quanto à ida-

de, a unidade é considerada eocenomaniana (AGUIAR, 
1971; PEDRÃO et al., 1994, 1996). (GA)

3.5.2. Formação Cujupe (K2E1c)

A Formação Cujupe, proposta por Rossetti e Tru-
ckenbrodt (1997), possui aproximadamente 25 m de es-
pessura e tem como área tipo a estrada que liga a rodovia 
Pinheiro-Alcântara (MA-106) ao Porto de Cujupe (ROS-
SETTI; TRUCKENBRODT, 1997). Ocorre sobreposta discor-
dantemente sobre a Formação Alcântara e sotoposta ao 
Grupo Barreiras, em contato discordante, marcado por 
paleossolo laterítico. As melhores exposições ocorrem 
nas adjacências da cidade de Pinheiro e ao longo das 
rodovias Pinheiro-Porto de Cujupe, Santa Inês-Alcântara 
e Santa Inês-Nova Olinda (Fig. 3.39).

A unidade é composta litologicamente por are-
nitos intercalados a argilitos e, subordinadamente, por 
conglomerados. Corresponde à unidade S3f de Rossetti 
(2001) (Fig. 3.32). Os arenitos são caulínicos, com gra-
nulometria fina a muito fina, bem selecionados, de colo-
ração branca ou rósea a amarelada. Os argilitos possuem 
coloração branca, cinza a violácea e os conglomerados 
são do tipo intraformacional, com clastos de argila e 
matriz arenosa (Fig. 3.39B). São reconhecidas estruturas 
sedimentares oriundas da ação de correntes de maré, 
como estratificação cruzada sigmoidal, acamamento he-
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terolítico (lenticular, flaser e wavy), acamamento maciço
ou deformado, laminação plano-paralela e microlamina-
ção cruzada.

A unidade é composta por depósitos estuarinos
(ROSSETI, 1998; LIMA; ROSSETTI, 2001), formados em
um paleovale localizado no leste da Bacia de São Luís

(ROSSETTI, 2003), e que se prolonga para sudoeste,
além dos limites da referida bacia (LIMA; ROSSETTI,
1999, 2001). Os depósitos oriundos da porção distal
deste sistema estuarino foram formados totalmente
por processos de maré, atribuídos a ambientes deposi-
cionais de canal de maré, preenchimento de baía estu-
arina, baixios de maré/planície de areia e delta de maré
(ROSSETTI, 1998). Já os depósitos formados na porção
proximal, caracterizam um complexo de delta de baía
atribuído a um sistema estuarino dominado por onda,
composto por depósitos de barra de desembocadura,
canal fluvial/canal distributário, barra de desemboca-
dura distal/crevasse e baía interdistributária/prodelta
(LIMA; ROSSETTI, 1999, 2001). 

Foram reconhecidas na unidade a assembleia
icnológica representada por Ophiomorpha, Skolithos,
Thallassinoides, Diplocraterion, Planolites, Arenicolites
e Palaeophycus (ROSSETTI, 2001). A Formação Cujupe
não possui registro fóssil (SANTOS; CARVALHO,
2009) e considera-se que a deposição da mesma
ocorreu em um tempo incerto entro o Turoniano
(eocretáceo) e o Paleógeno, com base no seu posicio-
namento estratigráfico (ROSSETTI, 1996; ROSSETTI;
TRUCKENBRODT, 1997). (GA)

Figura 3.38 – Níveis de palygorskita (porção esbranquiçada) na For-
mação Alcântara, Praia da Baronesa – Alcântara (MA).

3.6. BACIAS DO PARÁ-MARANHÃO E DE
BARREIRINHAS

As bacias do Pará-Maranhão e de Barreirinhas 
são quase que exclusivamente submersas e situam-se 
no noroeste e nordeste da porção marítima do Estado 

do Maranhão. Apenas parte da Bacia de Barreirinhas 
aflora na porção continental, porém está encoberta 
por sedimentos do Neógeno e Quaternário. O limite 
entre as Bacias do Pará-Maranhão e Barreirinhas são 
arbitrários e imprecisos e a evolução da Bacia do Pará-
Maranhão foi pouco estudada. As duas bacias pos-
suem semelhanças nas suas unidades estratigráficas, 
os grupos Canárias, Caju e Humberto de Campos, mo-
tivo pelo qual são descritas em conjunto neste item, 
sendo apenas representados no mapa geotectônico os 
seus contornos estruturais.

A sequência rifte II destas bacias não tem de-
nominação formal. A sequência pré-rifte III é repre-
sentada pela Formação Codó. A sequência rifte III é 
representada pelo Grupo Canárias indiviso, na Bacia 
do Pará-Maranhão, enquanto que na Bacia de Barrei-
rinhas é formada pelos Grupos Canárias e Cajú. A se-
quência drifte é representada pelo Grupo Humberto 
de Campos, que é associado a um vulcanismo básico. 
A única unidade que aflora no Estado do Maranhão é 
a Formação Pirabas e que pertence à Bacia de Barreiri-
nhas (Fig. 3.40). (EL)
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Figura 3.39 - (A) Fotografi a panorâmica e (B) detalhe do conglome-
rado intraformacional da Formação Cujupe, Porto de Cujupe (MA). 
Estação EL126.
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Figura 3.40 – Carta estratigráfi ca da Bacia de Barreirinhas (TROSDTORF JUNIOR et al., 2007).
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3.6.1. Formação Pirabas (ENp)

Unidade descrita no item 3.7.2.1

3.7. COBERTURAS SUPERFICIAIS 
CENOZOICAS

3.7.1. Cobertura Laterítica Matura (E13lm)

Neste projeto é adotada a designação Cobertura
Laterítica Matura, conforme nomenclatura utilizada por
Vasquez et al. (2008) para o Mapa Geológico do Esta-
do do Pará. Este termo é baseado na proposta de Costa

(1991), que caracteriza como lateritos maturos aqueles
que em geral apresentam um perfil laterítico completo,
constituído da base para o topo pelos horizontes pálido 
ou transicional, argiloso, bauxítico e/ou fosfático e crosta 
ferruginosa (Fig. 3.41A). A unidade é recoberta pelo que 
se costumou chamar de Argila de Belterra, qual seja a 
natureza, alóctone ou autóctone (COSTA, 1991). É re-
lacionada à Superfície de Aplainamento Sul-Americana 
(KING, 1956), do Cretáceo Superior ao Terciário Inferior. 
Geralmente define um relevo tabular, fortemente disse-
cado. No Estado do Maranhão, esta unidade está bem 
representada na porção centro oeste. 

O horizonte pálido ou transicional desenvolve-se 
diretamente sobre a rocha mãe. Possui coloração mais 
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Figura 3.41 – (A) Perfi s geológicos simplifi cados de lateritas maturas autóctones na Amazônia, dos tipos bauxítico e fosfático, segundo Costa 
(1991). (B) Representação esquemática das superfícies superior e inferior, associadas à laterita matura do Paleógeno e do Neógeno, respecti-
vamente (adaptado de KOTSCHOUBEY et al., 2005).
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clara em relação a esta, porém sem ter ocorrido ainda a 
formação de oxi-hidróxidos de ferro. Contém abundan-
tes fragmentos da rocha mãe e a maioria das estruturas 
primárias está preservada. Os minerais mais frequentes
nesse horizonte são esmectita, illita e minerais primários.

O horizonte argiloso está situado entre o hori-
zonte pálido ou transicional e o bauxítico e/ou fosfático. 
Pode apresentar as seguintes zonas: mosqueada, sapró-
lito mosqueado, saprólito marrom e a zona argilosa e/ou 
terrosa de amarela a marrom. Estruturas singenéticas são 
abundantes na parte superior deste horizonte enquanto 
a parte inferior contém muitas estruturas reliquiares.

No horizonte bauxítico e/ou fosfático, que é o 
que melhor caracteriza as Coberturas Lateríticas Maturas, 
a constituição mineralógica é basicamente de hidróxido 
(bauxita) e/ou de fosfatos de alumínio, sendo comuns 
estruturas singenéticas, do tipo esferolítica (oólitos e pi-
sólitos), maciça, terrosa, cavernosa, colunar e vermicular. 
O horizonte superior é a crosta ferruginosa, onde comu-
mente são encontrados agregados de nódulos, ou de 
fragmentos, concreções e esferólitos cimentados por hi-
dróxidos e/ou fosfatos de alumínio e pisólitos compostos 
por fragmentos de hidróxidos de ferro interligados por 
fino córtex microcristalino.

De acordo com Kotschoubey et al. (2005) e 
Kotschoubey, Truckenbrodt e Calaf (2005) existem dois 
tipos de perfis lateríticos dominantes separados por 
uma inconformidade maior. A sequência mais antiga 
(Paleógeno) abrange as topografias mais altas e é pro-
fundamente dissecada por amplos vales e a sequência 
mais jovem (Neógeno) está numa superfície 70m abai-
xo da superfície mais antiga (Fig. 3.41B). Segundo Cos-
ta et al. (2005) os estágios finais de evolução do perfil 
laterítico, que correspondem ao desmantelamento do 
perfil e formação de esferólitos depositados em de-
pressões, ocorreram em torno de 26-24 Ma, com base 
em datações 40Ar/39Ar em hidróxidos de manganês e 
material argiloso esferolítico de lateritas da região do 
depósito de Mn do Azul (Serra dos Carajás-PA). Portan-
to, neste projeto as Coberturas Lateríticas Maturas são 
posicionadas no Paleógeno. (GA)

3.7.2. Grupo Barreiras (ENb)

3.7.2.1. Grupo Barreiras Indiviso (N12b)

O Grupo Barreiras é considerado a unidade geo-
lógica de ocorrência mais significativa do litoral brasilei-
ro (ARAÚJO et al., 2006). Muitos autores admitem que 
este grupo ocorre desde o Estado do Amapá até o Rio de 
Janeiro, em faixa praticamente contínua e com largura 
variável (SUGUIO; NOGUEIRA, 1999; ARAI, 2006; ROS-
SETTI, 2006). Porém, de acordo com Souza et al. (2010) 
as rochas incluídas no Grupo Barreiras no Amapá corres-
pondem a terraços pleistocenos com idades variando de 
80.000 a 30.000 anos AP. No Estado do Maranhão, a 
unidade aflora no nordeste e noroeste e recobre discor-
dantemente o Grupo Itapecuru (Fig. 3.42).

O nome Barreiras foi usado inicialmente por Oli-
veira e Leonardos (1943), que designaram de Série das 
Barreiras rochas cenozoicas que ocorrem no litoral brasi-
leiro. Na década de 1950 alguns autores passaram a usar 
a expressão Formação Barreiras para nomear esses depó-
sitos (KEGEL, 1957; OLIVEIRA; RAMOS, 1956) e outros 
propuseram designá-los de Terciário Superior Indiviso 
(ANDRADE, 1955) ou Formações Cenozoicas Indiferen-
ciadas (MATOSO; ROBERTSON, 1959).

Um estudo mais sistemático foi apresentado pela 
primeira vez por Bigarella e Andrade (1964), que propu-
seram a denominação de Grupo Barreiras para as rochas 
que ocorrem na faixa costeira do Estado de Pernambuco. 
A partir de então, vários trabalhos foram realizados na 
unidade, destacando-se os da região nordeste e norte do 
país (ARAI, 2006; ROSSETTI, 2006; ROSSETTI; TRUCKEN-
BRODT; GÓES, 1989; MABESOONE; SILVA; BEURLEN, 
1972; BIGARELLA, 1975; ALHEIROS et al., 1988; ARAI 
et al., 1988; ROSSETTI; TRUCKENBRODT; GÓES, 1989; 
ALHEIROS; LIMA FILHO, 1991; COSTA et al., 1993; TRU-
CKENBRODT et al., 1994; VILLAS BOAS; SAMPAIO; PEREI-
RA, 2001; ARAÚJO et al., 2006, dentre outros).

Quanto à hierarquia, a unidade continua sendo 
considerada tanto como Formação (SUGUIO; NOGUEIRA, 
1999; ROSSETTI; GÓES, 2009; ROCHA; COSTA; MELO, 
2010; SOUZA; SANTOS JR, 2010) como Grupo (VILLAS 
BOAS; SAMPAIO; PEREIRA, 2001; VASQUEZ et al., 2008; 
SOUZA et al., 2010). De acordo com Arai (2006) e Ferraz 
e Valadão (2005), a unidade deve ser considerada como 
grupo, pois há pelo menos duas sequências bem distin-
tas, designadas de Barreiras Inferior e Barreiras Superior.

No presente trabalho considera-se como Grupo 
Barreiras a sucessão de estratos oligo-miocênicos gene-
ticamente relacionados, que abrange as unidades lito-
estratigráficas conhecidas como Formação Pirabas e as 
Formações Barreiras Inferior e Barreiras Superior. A For-
mação Pirabas aflora apenas em falésias e está represen-
tada no mapa geológico de forma pontual (Fig. 3.1). As 
formações Barreiras Inferior e Barreiras Superior não fo-
ram individualizadas e, portanto, optou-se por utilizar, 
especificamente neste trabalho, o termo “Barreiras Indi-
viso” para se referir às mesmas.

O Grupo Barreiras é composto litologicamente 
por arenitos mal selecionados, finos a grossos, variega-
dos, em geral argilosos, com numerosas intercalações 
de folhelhos (AGUIAR, 1971), além de fácies conglome-
ráticas (GÓES, 1981). Trabalhos realizados nos estados 
do Pará e Maranhão comprovaram influência marinha 
na unidade (ARAI et al., 1988, 1994; ROSSETTI; GÓES; 
TRUCKENBRODT, 1990). Na região nordeste do Brasil, a 
influência marinha foi confirmada no estado de Alagoas 
por Rossetti e Góes (2009).

A partir de estudos realizados no nordeste do Pará 
e litoral do Maranhão, Rossetti e Góes (2004) e Rossetti 
(2006) propuseram que a sedimentação do grupo ocor-
reu no Oligo-Mioceno, em sistemas de vales estuarinos 
encaixados em zonas de falhas. Para Arai (2006) a evolu-
ção do Grupo Barreiras deu-se a partir do sistema trans-
gressivo no Eomioceno (Aquitaniano – Burdigaliano), 
tendo o sistema de mar alto ocorrido no Mesomioceno 
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Figura 3.42 – Rochas com acamamento heterolítico do Grupo Bar-
reiras (topo) em contato discordante com rochas do Grupo Itapecurú
(base). Estação EL128. 

(Langhiano-Serravaliano). Os produtos desse evento re-
presentam as fácies continental, transicional, carbonáti-
ca e marinha das formações Pirabas e Barreiras Inferior. 
Após a reconhecida discordância tortoniana (relacionada 
à formação da calota glacial Antártida, há cerca de 10 
Ma), verificou-se nova transgressão no Neomioceno, cujo 
sistema de mar alto deu-se no Zancleano (Eoplioceno), 
resultando na sucessão sedimentar de fácies continental, 
transicional e marinha do Barreiras Superior. Neste tra-
balho considera-se que a sedimentação do Grupo ocor-
reu no intervalo que vai do Mioceno Inferior ao Plioceno, 
com base em dados bibliográficos (Fig. 3.43) (OLIVEIRA; 
SILVA, 2011; ARAI, 2006; ROSSETTI; GÓES, 2004; ROS-
SETTI, 2006). (GA) 

3.7.2.2. Formação Pirabas (ENp)

A primeira referência aos calcários fossilíferos
da Formação Pirabas foi feita para ocorrências do 
litoral paraense e é atribuída a Ferreira Penna (1876 
apud TÁVORA; SANTOS; ARAÚJO, 2010). Maury 
(1925) propôs formalmente o termo Formação Pi-
rabas e estudou detalhadamente seu conteúdo fos-
silífero.

No Maranhão a Formação Pirabas desenvol-
veu-se por toda a Bacia de Barreirinhas, capeando 
as rochas cretáceas e adelgaçando-se em direção 
aos flancos (PAMPLONA, 1969). Mas a primeira ci-
tação sobre sua ocorrência em superfície deve-se a 
Ferreira, Gonzáles e Francisco (1973). Os calcários 
da Formação Pirabas afloram em falésias ao longo 
da Ponta do Mutuoca (baía do Turiaçú), rio Caeté e 
da baía de São Marcos.

No Estado do Maranhão a Formação Pirabas é
composta, da base para o topo, por calcário amarelo pá-
lido, margoso, passando a argilito azulado, laminado e
recoberto por calcário fossilífero. Sobre essa camada jaz
outra delgada camada de argilito cinza-azulado, lamina-
do, idêntico ao anterior, sobreposta por uma de calcário
amarelado e cinza, maciço, com foraminíferos orbitoides
(FERREIRA; GONZÁLES; FRANCISCO, 1973).

Os ambientes deposicionais reconhecidos na For-
mação Pirabas são depósitos de plataforma externa, pla-
taforma restrita/laguna, litorâneo (shoreface(( /e foreshore)
e mangue (GÓES et al., 1990..). Rossetti e Góes (2004)
entendem a formação destes depósitos em um complexo
de vales estuarinos incisos, destacando-se delta de maré,
baía/laguna estuarina, planície de maré e mangue.

A idade da Formação Pirabas é Oligo-Miocênica,
com base na presença do gastrópode Orthaulaxpugnax
(FERREIRA, 1982) e de foraminíferos (PETRI, 1957; FER-
NANDES, 1982; FERREIRA; MACEDO; VICALVI, 1984). (EL)

3.7.3. Cobertura Laterítica Imatura (N13li)

Conforme proposto por Vasquez et al. (2008),
com base na proposta de Costa (1991), utiliza-se neste
trabalho o termo Cobertura Laterítica Imatura para de-
signar coberturas lateríticas formadas pelos horizontes
pálido ou transicional, argiloso e ferruginoso (da base
para o topo). Nesta unidade o horizonte bauxítico e/ou
fosfático não ocorre, o que a diferencia da Cobertura La-
terítica Matura. Sua área de ocorrência abrange as por-
ções centro leste e centro oeste do estado, englobando
áreas de até 80 km2 nos municípios de Esperantinópolis,
Coroatá, Bacabal e Codó (centro leste) e Grajaú (centro
oeste), dentre outros.

O horizonte pálido ou transicional corresponde
à passagem entre a rocha mãe e o horizonte argiloso,
portanto repousa diretamente sobre a rocha mãe. É com-
posto por argilo-minerais (esmectita e illita) e minerais
primários instáveis ao intemperismo. Possui abundantes
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do Grupo Barreiras, com base nos trabalhos de Oliveira e Silva (2011), 
Arai (2006), Rossetti e Góes (2004) e Rossetti (2006).

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Offset SWOP U370 K95 GCR50.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: noTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

- 83 -

Figura 3.44 – Perfi l geológico de perfi s lateríticos imaturos autóctones da
Amazônia, segundo Costa (1991).
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regional interpretada como correspondente à Superfície
Velhas II ou Velhas  Recente, de King (1967). Devido à
mudança progressiva para um clima tropical semi-úmi-
do, esta crosta teria sido intensamente degradada e em
certas áreas transformada em espessa camada de pedras.
No Plioceno/início do Pleistoceno o clima tornou-se mais
seco, os processos erosivos voltaram a predominar e pro-
piciaram acumulação de sedimentos siliciclásticos cor-
relacionáveis com os sedimentos Pós-Barreiras, produto
de alteração e desmantelamento de todas as formações
aflorantes na época (KOTSCHOUBEY; TRUCKENBRODT;
CALAF, 2005). Novo rebaixamento regional do nível de
base teria ocorrido no Plioceno, devido a um soergui-
mento regional ou a uma regressão marinha de maior
amplitude, e causado incisão da sequência sedimentar/
laterítica do Neógeno e o estabelecimento da atual rede
drenagem (KOTSCHOUBEY et al., 2005). (GA)

3.7.4. Sedimentos Pós-Barreiras (N34pb)

O termo Sedimentos pós-Barreiras é usado des-
de o final da década de 1960 para nominar a sucessão
estratigráfica sobreposta ao Grupo Barreiras (SILVA;
LOEWENSTEIN, 1968; SÁ, 1969; GÓES, 1981; ROSSET-
TI et al., 1989; ROSSETTI, 2004). No presente trabalho
admitem-se como Sedimentos Pós-Barreiras os depósi-
tos que recobrem discordantemente o Grupo Barreiras e
horizontes de perfis das Coberturas Lateríticas Imaturas.
Sua área de ocorrência abrange as porções noroeste e
centro leste do estado, englobando parte dos munícipios
de Maranhãozinho, Centro do Guilherme, Maracaçumé,
Turilândia e Santa Helena (noroeste), e São João do Soter,
Codó e Caxias (centro leste).

A deposição dos Sedimentos Pós-Barreiras no li-
toral do Maranhão e nordeste do Pará ocorreu em dois
episódios diferentes de sedimentação (ROSSETTI, 2004).
No primeiro, depositou-se o Pós-Barreiras I, diretamente
sobre a discordância erosiva do topo dos depósitos mio-
cênicos. Medindo até 10 m de espessura em superfície,
esse pacote é composto principalmente por areias verme-
lho-claras a alaranjadas, friáveis a endurecidas, maciças,
bioturbadas, moderadas a bem selecionadas, de granu-
lometria fina a média, localmente grossas a conglomerá-
ticas, com a presença local de pelitos bioturbados. Está
recoberto, em discordância erosiva, pelos depósitos Pós-
Barreiras II, compostos por areias amareladas e marrons,
de espessuras médias em torno de 2 a 5 m, bem sele-
cionadas, de granulometria fina a média, principalmente
maciças, apresentando, entretanto, estruturas de dissi-
pação de dunas eólicas. Existe uma significativa varieda-
de faciológica para os Sedimentos Pós-Barreiras, como
depósitos eólicos (dunas costeiras), depósitos de cordão
litorâneo, planície de maré, canal e mangue (ROSSETTI
et al., 2001).

Em perfil situado na rodovia MA-106, no sen-
tido Pinheiro-Santa Helena, a unidade é composta por
camadas arenosas amareladas, areno-argilosas cinzentas
e argilo-siltosas avermelhadas, com concreções ferrugi-
nosas (Fig. 3.45A e B). Encontram-se também na mesma

fragmentos da rocha mãe e coloração mais clara em re-
lação a esta, e a maioria das estruturas primárias estão
preservadas (COSTA, 1991). O horizonte argiloso é com-
posto essencialmente por argilo-minerais e é subdividido
em duas zonas (Fig. 3.44). A zona inferior, designada
de mosqueada/saprolítica contém caulinita, halloysita,
goethita e oxi-hidróxidos de Mn, e a superior, chama-
da de zona nodular amarela, contém caulinita, gibbsita,
goethita e quartzo. Já o horizonte ferruginoso apresenta
a zona colunar (inferior), composta por caulinita e goe-
thita, e a zona de esferólitos ou concreções (superior),
composta por hematita e goethita. 

Com base na proposta de Vasquez et al. (2008),
também incluiu-se nessa unidade as lateritas alóctones,
representadas pelas linhas de pedras, que são corpos
lenticulares constituídos de fragmentos de lateritos em
matriz argilo-arenosa e espalhados por toda a Amazônia.
Sua origem é relacionada à dissecação do relevo regional
durante o Quaternário (COSTA, 1991).

De acordo com Costa (1991), a formação dos la-
teritos imaturos está relacionada à superfície de aplaina-
mento Paraguaçu (Pleistoceno) (KING, 1956) e não há
evidências de que esse processo se estendeu até o Holo-
ceno. O tempo necessário para sua formação é estimado
em torno de 0,5-1,0 Ma (COSTA, 1991).

Em um estudo realizado na porção meridional da
província bauxitífera de Paragominas (PA), Kotschoubey
et al. (2005) designaram os lateritos imaturos de “Cober-
tura Ferruginosa do Neógeno”,  e a interpretaram como
uma crosta ferruginosa do tipo laterita de lençol, que
teria se formado durante o Neomioceno, sob clima tro-
pical úmido, e cujo topo é marcado por uma superfície
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Segundo Rossetti e Góes (2004), os depósitos
pós-miocênicos mais antigos (que incluem areias ver-
melho-claras), provavelmente plio-pleistocênicos, de-
positados diretamente sobre a discordância miocênica,
possuem assembleias de minerais pesados muito simi-
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Solo arenoso com matéria orgânica

Pacote arenoso, amarelado, pouco argiloso,
com nível lenticular de grânulos de
arenito ferruginizado na base

Horizonte areno-siltoso, cinza, maciço

Pacote argilo-siltoso, avermelhado com
concreções ferruginosas
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Figura 3.45 – (A) Perfi l vertical representativo dos Sedimentos Pós-
Barreiras situados na rodovia MA–106, sentido Pinheiro – Santa He-
lena e (B) fotografi a do respectivo afl oramento. (C) Depósitos areno-
sos pertencentes aos Sedimentos Pós-Barreiras, próximo a cidade de
Governador Nunes Freire.

rodovia, próximo a cidade de Governador Nunes Freire,
depósitos arenosos acinzentados, de granulação fina a
média, moderadamente selecionados, sem argila (Fig.
3.45C).

lares à sucessão miocênica, como teores de andaluzita
que variam de 1 a 5%. Já os depósitos caracterizados por
areias amareladas, provavelmente do Holoceno Médio,
apresentam assembleias distintas, com concentrações de
andaluzita de até 10%.

Com base em datação por luminescência otica-
mente estimulada (LOE), foram detectadas no nordeste
do Pará idades variando entre 430.000 (± 60.000) e
3.400 (± 400) anos AP para a unidade (TATUMI et al.,
2007, 2008). Oliveira e Silva (2011) obtiveram idades va-
riando entre 21.300 (± 2.500) e 7.230 (± 850) anos AP
para os Sedimentos Pós Barreiras ocorrentes na Região
Metropolitana de Belém e Município de Castanhal-PA uti-
lizando também o método LOE. No Estado do Maranhão
não há até o momento datação para essa unidade. Por-
tanto, admite-se neste projeto que a deposição dos Sedi-
mentos Pós Barreiras ocorreu desde o final do Pleistoceno
até o Holoceno Médio a Tardio, com base em relação de
campo e nas idades obtidas no Estado do Pará. (GA)

3.7.5. Depósitos Colúvio-Eluviais (NQc)

Estes depósitos foram estudados por Rodrigues et
al. (1994b) e chamados de “Coberturas de Arenização”
associadas às formações Motuca e Corda. Neste projeto
adota-se a denominação de Depósitos Colúvio-Eluviais e,
no mesmo item, serão incluídos os depósitos coluviona-
res e eluvionares, pois na escala do mapa não é possível
cartografá-los separadamente. 

Os depósitos geralmente se localizam no topo
dos platôs e chapadões, como resultado do intemperis-
mo in situ das rochas, com pouco ou nenhum transporte 
significativo. São constituídos por areias finas, às vezes
argilosas, e saprólito de arenitos (Fig. 3.46A) sem estru-
turas. As encostas desses platôs e chapadões são com-
postas por material coluvionar, formadas por blocos de
arenito esbranquiçado (Fig. 3.46B) e ferruginizado e, às
vezes, por blocos de basalto, de vários tamanhos e envol-
vidos por uma matriz arenosa avermelhada e esbranqui-
çada. A eluviação sobre as rochas das formações Corda e
Motuca pode ter ocorrido desde o Neógeno até os dias
atuais, necessitando de estudos mais detalhados sobre
este processo. (EL)

3.7.6. Depósitos Detríticos Indiferenciados (Q1di)

Esta unidade foi mapeada por Costa Neto et al.
(2012) nas proximidades da cidade de Imperatriz, ex-
tremo oeste do Estado do Maranhão, onde recobrem 
irregularmente as formações Itapecuru e Codó. Con-
siste em depósitos de sedimentos clásticos inconsoli-
dados modernos (holocênicos) relacionados a colúvios 
ou ao retrabalhamento destes. Estes sedimentos são 
constituídos por matacões de arenitos silicificados, si-
lexitos e arenito ferruginoso e formam pacotes incon-
solidados de sedimentos angulosos, mal selecionados/
classificados (Fig. 3.47), que sofreram algum tipo de 
transporte e se alojaram nas planícies de origem fluvial 
e lagunar. (EL)
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3.7.7. Unidade Terraços Fluviais (Q1t)

Lima e Leite (1978) fizeram a primeira referência
a terraços aluvionares no rio Tocantins, com até 12 m de
espessura. De acordo com Costa Neto et al. (2012) estes
depósitos ocorrem em uma faixa que acompanha o rio
Tocantins, no extremo oeste do Maranhão, no entanto,
distante 5 km a leste de seu leito atual. São represen-
tados por cascalhos semi-consolidados, que recobrem
discordantemente as formações Corda, Codó e Grajaú
(Fig. 3.48). Os cascalhos são constituídos por seixos de
quartzo, raramente de silexito, com tamanhos entre 1
e 10 cm (COSTA NETO et al., 2012). Os seixos são mal
selecionados, arredondados e suportados por uma ma-
triz areno-siltosa, também mal selecionada, de colora-
ção amarelada. Estes depósitos possuem estratificação
plano-paralela, marcada pelo imbricamento dos seixos,
localmente com intercalações de areia média a grossa
maciça e encontram-se ferruginizados no topo. (EL)

Figura 3.49 – Extensa planície aluvionar do rio Pindaré. Estação EL81.

Figura 3.48 – Aspecto dos depósitos de terraços fl uviais compostos
por conglomerados e raras intercalações de arenitos (segundo COSTA
NETO et al., 2012).

3.7.8. Depósitos Aluvionares (Q2a)

Esta unidade é constituída pelos sedimentos clás-
ticos inconsolidados atuais (holocênicos) relacionados às
planícies aluvionares atuais dos rios maiores, como To-
cantins, Itapecuru e Pindaré, e dos igarapés de pequeno
porte. Constituem depósitos de canais (barras em pontal,
barras de canais e barras laterais) e de extensas planícies
de inundação (Fig. 3.49), de origem estritamente fluvial.
Os depósitos são constituídos por sedimentos clásticos
arenosos e argilosos inconsolidados, com raros níveis de
cascalho e matéria orgânica. (EL)

Figura 3.46 – (A) Aspecto dos elúvios no topo dos platôs na região próxi-
ma a cidade de Balsas. (B) Ao longo das encostas dos platôs predominam 
os colúvios. Estações IC64 e IC50, respectivamente.
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Figura 3.47 – Aspecto dos depósitos detríticos dominantemente com-
postos por matacões de arenito silicifi cado (segundo COSTA NETO et 
al., 2012).
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Figura 3.50 – Depósitos fl úvio-lagunares apresentando vegetação do
tipo ciperácea (foto de TEIXEIRA, 2006).

3.7.9 – Depósitos Flúvio-Lagunares (Qfl )

Os depósitos flúvio-lagunares estão localizados
no extremo norte do Estado do Maranhão, na região do
Golfão Maranhense, termo adotado pelo Projeto RADAM
(BARBOSA; PINTO, 1973) para designar a área rebaixa-
da e alagada dos estuários afogados dos rios Pindaré,
Mearim, Itapecuru e Munim. Esta região está localizada
acima da cota de preamar e é caracterizada por apresen-
tar numerosas lagoas fluviais, áreas colmatadas, extensas
várzeas inundadas e/ou sujeitas a inundações sazonais.
Os depósitos são constituídos por argilas adensadas com
areia fina disseminada, maciça, localmente bioturbada,
de coloração cinza e plástica (RODRIGUES et al., 1994a),
e são recobertos por vegetação do tipo ciperácea (Fig.
3.50). Para Rodrigues et al. (1994a) os depósitos flúvio-
lagunares estão associados ao assoreamento do sistema
de golfo, por decantação de carga suspensa, a partir de
um evento transgressivo que ocorreu no final do Pleisto-
ceno, que provocou o afogamento dos baixos cursos dos
rios da região. (ST)

Pacote arenoso fino,
moderadamente selecionado,
subarredondado

Pacote argilo-siltoso,
bem selecionado, esbranquiçado

1
m

Pacote areno-conglomerático,
bem arrendodado, mal selecionado
com estratificação plano-paralela
suavemente ondulada

? ?
Argila

Areia
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Figura 3.51 – (A) Paleoduna, parcialmente recoberta com vegetação rasteira (foto de TEIXEIRA, 2006). (B) Foto e perfi l vertical dos depósitos
fl úvio-éolicos. Estação EL52.

Lençois Maranhenses, expressão principal dos Depósitos
Eólicos Litorâneos (Q2el).

Estes depósitos recobrem uma grande área da re-
gião nordeste do Estado do Maranhão, chegando a ocor-
rer, no continente, a cerca de 160 km de distância do
litoral, e apresentam o mesmo sentido de migração das
dunas móveis (NE-SW), conforme Santos e Silva (2009).

De acordo com Gonçalves et al. (2003), as feições
eólicas comuns nestes depósitos são dunas parabólicas,
cadeias de dunas parabólicas e dunas transversais de cris-
ta reta e sinuosa, de grande porte, com dimensões na or-
dem de centenas de metros e alturas médias de 10m. Os
depósitos são recobertos por vegetação esparsa, rasteira
ou arbustiva, e constituídos por areias esbranquiçadas de
granulometria fina a média, bem selecionadas, maturas,
com estruturas de grainfall e estratificações cruzadas
de baixo ângulo (VEIGA JÚNIOR, 2000).

g ç

Segundo Santos e Silva (2009) e Gastão, Maia e
Siqueira (2009), a gênese desta unidade está relacionada
a diferentes estágios de deposição de campos de dunas,
desde o Pleistoceno Médio (cerca de 123 mil anos, quan-
do ocorre o máximo da última transgressão marinha) até
os dias atuais.  Santos e Silva (2009), pelo método de
termoluminescência de cristais, obtiveram idades pleisto-
cênicas (12.000 e 23.800 anos) para os campos de dunas
fixas da região e observaram que estas são recobertas por
uma geração de dunas móveis mais recentes de idade
holocênica. Pesquisas na Lagoa do Caçó (SIFEDDINE et
al., 2003), localizada a 50 km da cidade de Barreirinhas,
mostraram que nos últimos 21.000 anos nessa região
houve diversas oscilações climáticas com intercalações
de períodos secos e úmidos. Para Santos e Silva (2009)
e Gastão, Maia e Siqueira (2009), a fixação das dunas
ocorreu a partir do desenvolvimento da cobertura vegetal
durante os períodos úmidos.

Nas observações de campo foi possível encontrar
depósitos fluviais associados ao campo de dunas fixas,
mas que, devido à escala do mapa, não puderam ser
individualizados. São constituídos, na base, por cama-
das argilo-siltosas esbranquiçadas e sem estruturas; na
porção intermediaria por arenitos conglomeráticos com
estratificação plano-paralela suavemente ondulada e, no
topo, por areia fina (Fig. 3.51). (ST)

3.7.10. Depósitos Eólicos Continentais Antigos 
(N34e)

Neste trabalho, os Depósitos Eólicos Continentais
Antigos referem-se aos depósitos de dunas fixas, vegeta-
das, inativas, caracterizando paleodunas (Fig. 3.51), loca-
lizados a sul do campo de dunas livres que constituem os
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3.7.11. Depósitos Eólicos Litorâneos (Q2el)

Os Depósitos Eólicos Litorâneos correspondem ao 
campo de dunas livres, ativas, que incluem os Lençois 
Maranhenses, que segundo Gonçalves et al. (2003) cor-
responde ao maior registro de sedimentação eólica do 
Quaternário da América do Sul, localizado no litoral leste 
do Maranhão. 

Conforme Gonçalves et al. (2003), estes depósi-
tos apresentam as seguintes feições eólicas: dunas barca-
nas, draa, dunas oblíquas, cordões longitudinais e dunas 
transversais de crista reta e sinuosa. Nas áreas interdu-
nas ocorrem inúmeras lagoas intermitentes e/ou perma-
nentes (Fig. 3.52), preenchidas por águas pluviais e do 
afloramento do lençol freático (SANTOS; SILVA, 2009). 
Segundo Veiga Júnior (2000), estes depósitos são cons-
tituídos por areias esbranquiçadas de granulometria fina 
a média, bem selecionadas e com grãos arredondados. 
Apresentam sentido de migração NE-SW e se estendem 
por até 25 km para o continente, avançando gradativa-
mente sobre os Depósitos Eólicos Continentais Antigos 
(N34e). (ST)

Figura 3.52 – Campo de dunas ativas dos Lençois Maranhenses, 
com formação de lagoas nas áreas de interdunas (foto de TEIXEIRA, 
2006).

podendo-se observar estratificação cruzada, por vezes 
obliterada por fitoturbação. Estes mesmos autores ob-
servaram na região noroeste do Estado do Maranhão 
próximo à divisa com o Estado do Pará, a migração das 
dunas sobre os depósitos de mangue.

Os depósitos de praia ocorrem nas amplas zonas 
arenosas diretamente submetidas à ação das macroma-
rés, que durante a maré baixa ficam expostas em faixas 
de até 0,5 km de largura (Fig. 3.53B). São constituídos 
por areias quartzosas, de coloração esbranquiçada, bem 
selecionadas, com granulometria variando de muito fina 
a fina. Segundo Veiga Júnior (2000), nestes depósitos são 
observados marcas de onda de corrente e de interferên-
cia, ripples de adesão, parting lineation e bioturbação.

Os depósitos de planície arenosa ocorrem nas 
porções mais distais da zona de intermaré, dispostos pa-
ralelamente à linha de costa, bordejando os depósitos de 
mangues e de praias, ficando parcialmente expostos du-
rante a maré baixa (Fig. 3.53C). Alguns possuem a feição 
do tipo esporão (spit(( ), como observado ao norte da Ilha 
de São Luís (TEIXEIRA, 2006). São constituídos por areias 
quartzosas de granulometria fina a média, bem selecio-
nadas e de coloração cinza esbranquiçada. 

Os depósitos de cordões litorâneos antigos foram 
identificados por Klein et al. (2008b) na costa oeste do 
Estado do Maranhão, próximo à divisa com o Estado do 
Pará (Fig. 3.53D). Porém, estes depósitos são observados 
também em diversas ilhas ao longo da costa maranhen-
se. Para aqueles autores os depósitos de cordões litorâ-
neos antigos são constituídos por conjuntos de extensos 
cordões arenosos subparalelos com morfologia linear ou 
encurvada, localizados em porções interiores dos depó-
sitos de mangue. São recobertos por vegetação esparsa, 
rasteira ou arbustiva, e são separados entre si por estrei-
tas faixas de depósitos lamosos recobertos por vegetação 
herbácea.  Estes depósitos foram interpretados por Klein 
et al. (2008b) como depósitos antigos de praias e dunas 
semelhantes aos depósitos de chêniers, descritos na pla-
nície costeira do nordeste do Pará por Souza Filho (1995), 
que possuem gênese relacionada à retração da linha de 
costa em curtos períodos com nível do mar transgressi-
vo, seguidos por períodos regressivos com progradação 
lamosa. (ST)

3.7.13. Depósitos de Pântanos e Mangues
(Q2pm)

Os Depósitos de Pântanos e Mangues são mais 
expressivos no litoral noroeste do Maranhão, que inte-
gra o Litoral Amazônico Oriental (VILLWOCK et al., 2005) 
ou a Costa de Manguezais de Macromarés da Amazônia 
(SOUZA FILHO, 2005). Estendem-se da Baía de Marajó 
(PA) até a Baía de São José (MA) e são caracterizados pela 
presença de inúmeros estuários, com uma série de ilhas, 
baías e canais, controlados pelas macromarés, que são 
semi-diurnas e que atingem amplitude de até 7,5 m na 
Baía de São Marcos, no Maranhão (DHN, 2004).  

Os depósitos de mangue constituem extensas 
planícies lamosas de até 27 km de largura e ficam situ-
ados entre os limites de maré alta e baixa (Fig. 3.54A), 

3.7.12. Depósitos Litorâneos (Q2l)

Em conformidade à escala de trabalho 
(1:1.000.000), na unidade Depósitos Litorâneos são en-
globados os depósitos holocênicos de dunas costeiras, 
praias, planície arenosa e cordões litorâneos antigos, 
distribuídos por toda a costa do Estado do Maranhão, 
porém apresentando maior expressão em área na porção 
oeste a Ilha de São Luís.

Os depósitos de dunas costeiras ocorrem pa-
ralelos à linha de costa, bordejando a parte norte da 
Ilha de São Luís e também das ilhas ao longo da costa 
do estado. Estão dispostos na zona pós-praia, com al-
turas que podem chegar a cerca de 10 metros, como 
observado na cidade de São Luís. Incluem dunas fixas 
e móveis, definidas em função da presença ou não de 
cobertura vegetal, do tipo rasteira ou arbustiva (Fig. 
3.53A). Segundo Martins (1996), os depósitos de du-
nas que ocorrem na Ilha de São Luís apresentam fei-
ções que variam de barcanas a transversais. Conforme 
Klein et al. (2008b), estes depósitos são constituídos 
por areias quartzosas de granulometria muito fina, 
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Figura 3.53 – (A) Depósitos de dunas costeiras parcialmente recobertas por vegetação rasteira, localizadas na Ilha de São Luís (foto de TEIXEI-
RA, 2006). (B) Zona de praia exposta durante a maré baixa na Cidade de São Luís (foto de TEIXEIRA, 2006). (C) Planície arenosa com feição 
do tipo spit, no extremo norte da Ilha de São Luís (foto de TEIXEIRA, 2006). (D) Depósitos de cordões litorâneos antigos observados na costa 
oeste do Estado do Maranhão (foto de KLEIN et al., 2008b).
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sendo assim inundados regularmente pela maré semi-
diurna. Ocupam uma área de aproximadamente 5.400
km² (SOUZA FILHO, 2005) e são recobertos por três tipos
essenciais de espécies de manguezais: Rhizophoraman-
gle, Laguncularia racemosa e Avicennia nítida, conforme
Damásio (1980). São constituídos predominantemen-
te por sedimentos lamosos (argila e silte) de coloração
cinza, plásticos, não adensados, maciços e bioturbados
(RODRIGUES et al., 1994a). 

Os depósitos de pântanos são do tipo salino e es-
tão localizados na costa oeste do Estado do Maranhão
e principalmente na margem esquerda da Baía de São
Marcos, em áreas de supra-maré, onde a rede de drena-
gem é colmatada e alimentada principalmente por sedi-

mentos finos fluviais e provenientes da planície lamosa.
São inundados com menor frequência, apenas durante
as marés de sizígia ou durante o período chuvoso. Os de-
pósitos são constituídos por sedimentos lamosos (argila
e silte) de coloração cinza escuro, ricos em fragmentos
de matéria orgânica. Segundo Governo...  (2003), nestas
áreas há o favorecimento do acúmulo de cristais de sais
no período seco, quando é comum o desenvolvimento
do processo de eflorescência, que é a cristalização de sais
na superfície do solo a partir da forte evaporação, que
permite um processo de ascensão capilar da água do
solo, promovendo o afloramento de sais nela dissolvidos.
Este processo leva à formação de manchas no terreno
naturalmente desnudas (Fig. 3.54B). (ST)

Figura 3.54 – (A) Depósitos de mangue com vegetação do tipo Rhizophoramangle. (B) Depósitos de pântanos salinos com acúmulo de cristais de ((
sais (foto de TEIXEIRA, 2006).
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O arcabouço geológico do estado do Maranhão é 
composto predominantemente por bacias sedimentares 
e coberturas superficiais fanerozoicas (Figs. 2.1 e 3.1), às 
quais se associam recursos minerais que se enquadram 
principalmente nas classes dos minerais industriais, de 
uso na construção civil e insumos para agricultura. Além 
desses, há vários registros nas classes utilitárias água mi-
neral/potável de mesa, gemas e recursos energéticos. 
Ainda, com distribuição espacial bastante menor há os 
terrenos pré-cambrianos do Fragmento Cratônico São 
Luís e Cinturão Gurupi, no noroeste do estado, mas com 
forte vocação aurífera. Na plataforma continental rasa, 
além de óleo e gás, depósitos de calcário agrícola já são 
uma realidade e há ainda potencial para fosfato, ouro, 
titânio e minerais pesados.

Os dados relativos a recursos minerais do esta-
do do Maranhão compilados no banco de dados do SIG 
geológico que acompanha esta nota explicativa a partir 
de várias fontes somam 1242 registros até fevereiro de 
2012, época do encerramento da pesquisa aqui apresen-
tada. Argilas para cerâmica vermelha (>300 registros), 
agregados para construção civil (areia-cascalho-seixo-
saibro >230 registros), ouro (>150 registros) e calcá-
rio (>120 registros) são as substâncias mais numerosas 
nesse banco de dados. Nesta mesma época, o sistema 
de gerenciamento de direitos minerários SIGMINE, do 
DNPM – Departamento Nacional da Produção Mineral 
(DNPM, 2012) contabilizava 2323 processos minerários. 
Dentre eles, 72 são concessões de lavra (água mineral, 
areia, argilas caulínica e refratária, calcário, gipsita, grani-
to e ouro), 42 são requerimentos de lavra (água mineral, 
Al/bauxita, areia, argila, basalto, calcário, caulim, gipsita, 
granito, granito ornamental, ouro, quartzito e turfa), 10 
são registros de extração e 221 são licenciamentos (mais 
140 requerimentos de licenciamento) de materiais para 
construção civil, totalizando 485 registros em fases mais 
avançadas. Os demais registros referem-se a processos 
que se encontram em fases menos avançadas da pes-
quisa mineral, com substância mineral ainda indefinida, 
e não são considerados aqui. No Banco de Dados de Ex-
ploração e Produção da Agência Nacional do petróleo 

(BDEP, 2012) constam dados (60 registros) sobre poços 
exploratórios, produtores, ocorrências e indícios de óleo 
e gás, distribuídos no continente e na plataforma conti-
nental, conforme discutido na seção final deste capítulo.

As reservas minerais oficiais, publicadas no Anu-
ário Mineral Brasileiro (DNPM, 2010) são resumidas na 
Tabela 4.1. Em seguida, são apresentadas informações 
a respeito dos recursos minerais, segundo a divisão tec-
tônica adotada neste trabalho, exceto os recursos ener-
géticos, tratados em conjunto no final do capítulo. As 
descrições dos recursos minerais são bastante heterogê-
neas, em razão da maior ou menor disponibilidade de in-
formações na literatura e bancos de dados. Sempre que 
possível ênfase é dada aos aspectos geológicos e genéti-
cos dos recursos minerais.

4.1. FRAGMENTO CRATÔNICO SÃO LUÍS

4.1.1. Ouro

Os depósitos auríferos do Fragmento Cratônico 
São Luís concentram-se no noroeste do Estado do Ma-
ranhão próximo à costa atlântica, no Distrito Aurífero de 
Aurizona (Fig. 4.1). O reconhecimento da presença de 
ouro nesta região remonta a pelo menos 1612 e religio-
sos Jesuítas estabeleceram garimpos na região em 1678. 
Garimpagem intermitente perdura desde então e a ativi-
dade empresarial esporádica se deu a partir do início do 
século XIX. Desde essa época são conhecidos jazimentos 
aluvionares, coluvionares, filoneanos e, possivelmente, 
placeres praiais (LOPES, 2000; PORTO, 2006).

A maioria dos depósitos conhecidos (Tabela 4.2, 
Fig. 4.1) surgiu do detalhamento geológico e de traba-
lhos exploratórios efetuados nas áreas descobertas por 
garimpagem. Exceção conhecida é o depósito Tatajuba, 
descoberto na última década de 90 com uso de mape-
amento geológico em várias escalas, fotointerpretação, 
geoquímica de solo, geofísica aérea e terrestre e sonda-
gem, ferramentas utilizadas também no desenvolvimen-

4. RECURSOS MINERAIS

Evandro Luiz Klein
Marcelo Lacerda Vasquez

Elem Cristina dos Santos Lopes
Cristiane Silva de Sousa
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to e detalhamento dos demais depósitos (PORTO, 2006). 
A exploração que culminou na descoberta do depósito 
Piaba iniciou em 1978 (MACH; CLARKE, 2008).

Além das reservas oficiais (Tabela 4.1), os recur-
sos publicados para o Distrito Aurífero de Aurizona, em 
minério primário e oxidado, totalizam 59,79 t de ouro, 
sendo pouco mais de 80% desse total pertencente ao 
depósito Piaba (Tabela 4.2). Além disso, reservas aluvio-
nares recuperáveis de pelo menos 3 t de ouro foram di-
mensionadas (LOPES, 2000) e não há informações sobre 
a produção histórica do distrito.

No Distrito Aurífero de Aurizona predominam ro-
chas metavulcanossedimentares do Grupo Aurizona, que 
formam um conjunto grosseiramente alinhado segundo 
NE-SW. Esse conjunto foi intrudido por granitoides e re-
coberto por extensa sedimentação costeira fanerozoica. 
Um grupo menor de ocorrências, em geral pouco conhe-
cidas geologicamente, está distribuído de forma esparsa 
em torno desse distrito onde predomina a Suíte Intrusiva 
Tromaí (Fig. 4.1). Esses conjuntos litológicos hospedei-
ros sofreram metamorfismo em condições de fácies xisto 
verde e foram interpretados como associados a ambiente 
de arcos de ilha oceânicos e suas bacias marginais, for-
mados entre 2240 Ma e 2150 Ma (KLEIN et al., 2008b, 
2009a).

Estudos isotópicos de reconhecimento e de inclu-
sões fluidas efetuados em Caxias, Areal e Pedra de Fogo 
(KLEIN; KOPPE, 2000; KLEIN; FUZIKAWA, 2005; KLEIN; 
KOPPE; MOURA, 2002; KLEIN et al., 2005b) revelaram 
que a mineralização ocorreu após o pico metamórfico e 
em caráter sin- a tardi-tectônico, com os corpos de miné-
rio sendo controlados por falhas e zonas de cisalhamento 
dúctil discretas. 

Os fluidos mineralizadores são aquo-carbônicos 
com proporções variáveis de CO2, CH4 e N2, moderada-
mente densos e de salinidade baixa a moderada (5-15 % 

em peso equivalente de NaCl). Esses fluidos depositaram
o minério sob condições de temperatura e pressão entre 
260° e 400°C e em torno de 2 kb, respectivamente. Isóto-
pos de oxigênio e hidrogênio sugerem fontes metamór-
ficas, enquanto que isótopos de carbono indicam fon-
tes profundas (mantélica, magmática, metamórfica, ou 
combinação destas) e local envolvimento de componente 
orgânico. Em conjunto, os dados indicam que separação
de fases e interações fluido-rocha foram os mecanismos 
mais importantes na desestabilização de complexos aurí-
feros. Oxidação e resfriamento foram processos subordi-
nados e localizados.

Os dados de isótopos de Ar em muscovita ob-
tidos por Klein et al. (2008a) para três alvos minerali-
zados não são conclusivos. As idades 40Ar/39Ar obtidas
são 1879 ± 18 Ma e 1920 ± 20 Ma para Areal e 1980
± 20 Ma para Caxias e Micote. A idade obtida em
Caxias é idêntica, dentro dos limites de erro analítico,
à do microtonalito encaixante (1985 ± 4 Ma; KLEIN;
KOPPE; MOURA, 2002). Assim, a colocação do Mi-
crotonalito Garimpo Caxias impõe um limite máximo
para a idade da mineralização, pelo menos para essa
ocorrência, em 1985 Ma, sendo que a mineralização
ocorreu pouco tempo após a cristalização do micro-
tonalito. No caso de Areal e Micote, cujas unidades
hospedeiras são muito mais antigas (2160 e 2240 Ma,
respectivamente), os dados de Ar podem indicar a ida-
de da mineralização, ou remobilização provocada por
evento tectônico e/ou magmático posterior, ou idade
de resfriamento. Além da citada intrusão do Microto-
nalito Garimpo Caxias, os outros episódios magmáti-
cos pós-orogênicos na região incluem a intrusão do
Granito Negra Velha e os derrames de lavas e rochas
piroclásticas da Unidade Vulcânica Rosilha, ocorridos
entre 2056 e 2076 Ma (KLEIN et al., 2008b, 2009a).

classe/substância unidade reserva 
medida 

reserva  
indicada 

reserva 
inferida 

reserva 
total 

municípios 

metálicos       
bauxita metalúrgica Mt 71,55 107,06 3,59 182,2 Bom Jardim, Carutapera 
bauxita refratária Mt 1,76 0,66 1,60 4,0 Açailândia 
ouro t Au 441 155 10 606 Centro do Guilherme, Centro Novo 

do Maranhão, Godofredo Viana 
       
não metálicos       
areia industrial Mt 0,09 - - 0,09 Barão do Grajaú 
argila comum Mt 3,15 - - 3,15 Coelho Neto, São Luís 
argila plástica Mt 21,60 10,80 5,40 37,8 Zé Doca 
calcário Mt 309,13 6,00 0,94 316,1 Balsas, Codó, Cururupu, São 

Francisco do Maranhão 
caulim Mt 2,16 0,30 - 2,5 Caxias, Codó 
dolomito Mt 649,13 - - 649,1 Tutóia 
gipsita Mt 22,46 6,84 11,28 40,6 Codó, Grajaú 
rocha ornamental Mt 7,44 14,46 - 21,9 Rosário 
       
energéticos       
carvão mineral Mt 1,09 1,73 - 2,8 Balsas 

depósito 
tipo de 
minério 

recursos 
(t) 

teor médio 
(g/t) 

Au contido 
(t) 

ref 

Tabela 4.1 – Sumário das reservas minerais ofi ciais do Estado do Maranhão, relativas a 2009 (DNPM, 2010).

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Offset SWOP U370 K95 GCR50.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: noTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

- 91 -

Formação Ramos

Formação Pirocaua

Formação Matará

indiviso

Grupo Aurizona

Granófiro Piaba

Suíte Intrusiva Tromaí

Granito Negra Velha

Formação Rio Diamante

Unidade Vulcânica Serra do Jacaré

Unidade Vulcânica Rosilha

Cobertura sedimentar fanerozóica

cidade

ouro

fosfato

zona de cisalhamento/falha

Microtonalito Caxias

O
ceano A

tlântico

N

1°30’S
45°30’W46°00’W

m
a

T
ro

m
aí

ro
m

aí
m

a
R

io
T

r
T

r
TT

r
í

5 km

Godofredo
Viana

Cândido
Mendes

Luis
Domingues

1°15’S

1

2

3
4

5

6

777

8
9

101111

141441415
17

16

3311313

12

200

9919999 18

21

23

22

555
444

333

11

999999

1

11

Depósitos e ocorrências de ouro e fosfato

1 - Micote
2 - Boa Esperança
3 - São Lourenço
4 - Conceição/Ferradura
5 - Piaba
6- Aurizona
7 - Tatajuba
8 - Limão

9 - Bom Jesus
10 - Mina Velha
11 - Criminoso
12 - Pedra de Fogo
13 - Caxias
14 - Areal
15 - Ouricuri
16 - Redinha
17 - Novo Destino

18 - Cearazinho
19 - Cavala
20 - Poeira

21 - Trauira
22 - Tralhoto
23 - Serra de Pirocaua

falha Piababaaba
alha Piababa

zczczcc
C

czcc
C

c
ax

ia
ax

ia
ax

ia
s

ax
ia

ax
i

ax
as

zczc Crim
inoso-CC

Crim
inoso-Caaavala

avala
ala
ala

aaavav

A

B

Belém

R
io

G
ur

up
i

G
ur

up
i100 km

São LuisSãoSãoSão LuisLuisLuis

48 46 44

2º

4º

Oceano Atlântico

Cráton
São Luís

Cinturãooão
Gurupi

ZC
Tentugal

ZC
Tentugal

Estado do MaranhãoEstado do Pará ?

s

N

º

Fig. 4.1Bpu
nini

ãoh

Fig. 3

RRRR
iiii

aaa
aaaa

mmmm
ééééé

mmmm
oooooiiii

MMM
aaaarrr aaaa

aaccccaaaa
aaaac

çççaauuuu

Figura 4.1 – (A) Localização do Fragmento Cratônico São Luís e do Cinturão Gurupi e (B) mapa geológico simplifi cado da porção centro-norte
do Fragmento Cratônico São Luís, com localização dos principais depósitos e ocorrências de ouro e fosfato (adaptado de KLEIN et al., 2008a).
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depósito tipo de minério recurso (t) teor (g/t) 
Au contido 

(t) 
ref 

Piaba oxidado/primário 40.047.000* 1,37-1,19* 52,63 1 

Tatajuba oxidado/primário 3.413.000* 1,20-0,94* 3,77 1,2 

Piaba-E (saprólito) oxidado 1.532.160 1,18 1,81 3 
Piaba-E (laterita) oxidado 1.400.000 0,85 1,19 3 
Piaba-W oxidado 723.113 1,74 1,26 3 
Boa Esperança oxidado 192.981 0,85 0,16 3 
Pé Grande oxidado 65.130 1,47 0,10 3 
Aurizona oxidado 74.786 0,84 0,06 3 
Conceição oxidado 53.727 0,73 0,04 3 
Ferradura oxidado 118.272 1,90 0,22 3 
São Lourenço oxidado 164.613 1,70 0,28 3 
Micote oxidado 443.232 1,84 0,82 3 
Piaba aluvionar   1,75 3 
Juiz de Fora aluvionar   0,14 3 
Genipapo aluvionar   0,85 3 
Flexal aluvionar   0,29 3 

Tabela 4.2 – Dados econômicos dos depósitos auríferos do Fragmento Cratônico São Luís

Fonte das referências. 1: Mach e Clarke (2008), 2: Porto (2006), 3: Lopes (2000) 
*Reservas: Piaba – provada/provável (11,3 Mt @ 1,37 g/t), medida/indicada (19,6 Mt @ 1,34 g/t), inferida (9,1 Mt @ 1,19 g/t); Tatajuba - indicada (1,5 
Mt @ 1,30 g/t), inferida (1,8 Mt @ 0,94 g/t)

4.1.1.1. Depósito Piaba

O depósito Piaba (Fig. 4.1) tornou-se a primeira 
mina empresarial no Maranhão com início de operação 
no primeiro semestre de 2010. O depósito está encaixa-
do na Falha Piaba, sinistral e orientada segundo N70°E, 
com mergulho subvertical. Incluindo suas extensões para 
leste e oeste, o depósito estende-se por cerca de 2,9 km 
ao longo dessa estrutura, com espessura média de 60 
m. Possui recursos de 52,6 t de Au contido, sendo 22,6 
t de Au as reservas provadas e prováveis  (LOPES, 2000; 
MACH; CLARKE, 2008).

As rochas encaixantes do minério (Figs. 4.2 e 4.3) 
relacionam-se ao Grupo Aurizona que, área do depósi-
to, inclui xistos e metachert grafitosos, tufos, quartzo-
sericita-clorita xistos e rochas máficas e ultramáficas. De 
acordo com Lopes (2000) essa sequência teria sido in-
trudida por corpos de granófiro com composição tona-
lítica a granodiorítica, que são os principais hospedeiros 
do minério aurífero. Essa rocha, datada por Klein et al. 
(2008a), tem idade de 2214 ± 3 Ma, o que é compatível 
com seu suposto caráter intrusivo no Grupo Aurizona. 
Contudo, Mach e Clarke (2008) não fazem referência a 
esses granófiros. Para esses autores as rochas hospedei-
ras do minério primário são andesito-basaltos e dioritos 
grafitizados. Ainda, segundo os mesmos autores, o con-
junto hospedeiro é limitado ao sul pelo bloco que corres-
ponde ao piso da falha Piaba, sendo esse bloco compos-
to por tufos e sedimentos grafitosos piritizados.

A zona mineralizada se associa com rochas for-
temente alteradas, fraturadas e cortadas por veios de 
quartzo e se localiza de 10 a 30 m do contato inferior, ou 
piso da falha. No solo, os teores de ouro correlacionam 
com elevados teores de Cu e Zn. A alteração hidrotermal 

inclui cloritização, carbonatação, silicificação, sulfetação
e suposta grafitização (MACH; CLARKE, 2008; FREITAS; 
KLEIN, 2010). Lopes (2000) descreve também sericitiza-
ção e presença localizada de turmalina e ilmenita. Além 
de ocorrer nas rochas alteradas, o ouro se associa com 
dois tipos de veios: (1) veios horizontais ou suborizontais
de quartzo leitoso, fracamente ferruginizados e piritiza-
dos, muito fraturados, sem halo hidrotermal significativo
e comumente com ouro visível; (2) veios com halo de 
silicificação bem definido, que podem ou não conter um
veio de quartzo central. O segundo tipo está geralmen-
te boudinado e distribuído en échelon (MACH; CLARKE, 
2008).

O perfil laterítico que se desenvolveu na área do 
depósito Piaba é do tipo imaturo (SOUZA, 2001), com-
posto por quartzo, caulinita, hematita, goethita, mus-
covita e paragonita. O caráter imaturo seria evidenciado 
pela presença de paragonita e caulinita e ausência de 
gibbsita. Segundo aquele autor, o ouro no perfil super-
gênico é dominantemente residual e se dispersou me-
canicamente nos horizontes mais superficiais do perfil,
a partir dos veios de quartzo auríferos primários. A dis-
persão teria sido facilitada pela granulometria grossa das 
partículas (>50 μm) que teria inibido a sua dissolução 
por soluções intempéricas. A porção lixiviada dos grãos 
foi reprecipitada como pepitas próximo à superfície, na 
zona colúvio-eluvionar, e como grãos submicroscópicos 
em frações muito finas (<270#) do perfil, ou ainda, ad-
sorvido a óxidos de ferro.

Não há estudos genéticos para a mineralização 
primária em Piaba. Com base nos dados geológicos e
similaridade com outras ocorrências já estudadas na re-
gião (Caxias, Areal e Pedra de Fogo), pode-se atribuir ao 
depósito Piaba o modelo orogênico.
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4.1.1.2. Depósito Tatajuba

O depósito Tatajuba localiza-se na continuação 
para sudoeste da Falha Piaba (Fig. 4.1) e apresenta o
mesmo condicionamento geológico (estrutura, litologia,
rocha hospedeira) descrito para o depósito Piaba. A mi-
neralização primária, hospedada nas rochas subvulcâni-
cas, está associada com arsenopirita e pirita dissemina-
das na rocha, com veios de quartzo e carbonato e com
zonas cisalhadas. A mineralização secundária se encontra
nas rochas subvulcânicas alteradas e na crosta laterítica
(PORTO, 2006). Reservas (indicada e inferida) mostram
1,5 Mt de minério com 1,3 g/t de teor médio, totalizan-
do 2,02 t de Au de ouro contido (PORTO, 2006), mas os
recursos atingem 3,8 t Au (MACH; CLARKE, 2008).

4.1.1.3. Outros depósitos e ocorrências da região de 
Aurizona

Na região de Aurizona, nas proximidades do de-
pósito Piaba existem jazimentos provavelmente associa-
dos ao mesmo trend estrutural daquele depósito (Fig.
4.1). Alguns deles foram alvos de trabalhos exploratórios
preliminares e os dados econômicos são apresentados na
Tabela 4.2. Outros se constituem em garimpos ativos ou
paralisados.
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Figura 4.2 – Seção geológica do depósito de Piaba (modifi cado de
MACH et al. 2010)

Figura 4.3 – Fotografi as de testemunhos de sondagens do depósito de Piaba. (A) Granitoide fi no cortado por veio de quartzo e com sulfetos 
disseminados e distribuídos em fraturas. (B) Granitoide rico em grafi ta disseminada, cortado por brecha quartzosa. (C) Granitoide silicifi cado 
com alteração clorítica entre cristais de quartzo. (D) Tufo félsico da porção basal do depósito, cortado por vênulas de quartzo-sulfeto (segundo 
KLEIN, 2012).
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Micote possui uma cobertura supergênica de 
cerca de 100 m de espessura e foi verificada a presença 
de mineralização primária hospedada em xisto sericítico 
(tufo hidrotermalizado?) cortado por zona de cisalha-
mento NE-SW subvertical (KLEIN et al., 2008a; MACH; 
CLARKE, 2008). Veios de quartzo possuem orientação 
preferencial N65°E/85°NW e N50°W/80°NE e ocorrem 
dentro de um corredor estrutural que mergulha para nor-
te. Uma reserva preliminar de 820 kg de ouro teor médio 
de 1,84 g/t foi identificada ao longo de corpo mineraliza-
do com 300 m de extensão com espessura média de 25 
m (LOPES, 2000; MACH; CLARKE, 2008).

Em Boa Esperança a mineralização se hospedou 
em xistos grafitosos e tufos e está associada com forte 
alteração hidrotermal que inclui cloritização, carbonata-
ção, muscovitização e turmalinização. Cerca de 310 m 
mineralizados a 0,85 g/t (~164 kg Au) foram determi-
nados. A mineralização em Conceição, Ferradura e São 
Lourenço está associada a zonas de carbonato-pirita e 
veios de quartzo, com 350-1500 m de extensão. Juntos 
possuem recursos estimados em 500 kg de ouro (LOPES, 
2000; MACH; CLARKE, 2008).

Sob a espessa crosta laterítica que sustenta a 
Serra do Pirocaua foi identificado, por meio de sonda-
gem, a mesma rocha subvulcânica (granófiro?) que ocor-
re nos depósitos Piaba e Tatajuba. Neste caso a forte alte-
ração hidrotermal gerou sericita, clorita e carbonato em 
zonas com teores auríferos que variam de 0,89 a 1,23 g/t 
(LOPES, 2000). Adicionalmente, Costa e Araújo (1994) 
identificaram concentrações anômalas de ouro em solo e 
crosta laterítica fosfática associadas a teores elevados de 
As, Cr, Cu, Ni e do mineral turmalina.

4.1.1.4. Garimpo da Cavala (Mina Seca)

No prospecto Mina Seca da Cavala (Fig. 4.1) a co-
bertura intempérica é bastante importante. Uns poucos 
afloramentos de rocha fresca permitiram a identificação 
de rochas metamórficas que pertencem à sucessão vul-
canossedimentar do Grupo Aurizona. Entre os litotipos 
foram identificadas rochas vulcânicas máficas e ultramá-
ficas muito finas e fortemente cloritizadas, rochas vul-
cânicas félsicas, também fortemente hidrotermalizadas, 
silexito e possível formação ferrífera. A foliação meta-
mórfica impressa nessas rochas tem atitude dominan-
te N20°W/70°SW, com inflexões para N40°-60°W/20°-
60°SW e subordinadamente N75°-85°W/subvertical. Es-
sas atitudes se enquadram no comportamento regional 
apresentado pelo Grupo Aurizona. Quartzo-dioritos e 
tonalitos da Suíte Intrusiva Tromaí também foram iden-
tificados nas imediações das zonas mineralizadas. Possi-
velmente essas rochas também fazem parte do conjunto 
encaixante, como é possível verificar pela constituição do 
saprólito em algumas escavações.

A mineralização primária está associada a veios 
de quartzo leitoso de espessuras centimétricas a deci-
métricas, às vezes fraturados e brechoides. Esses veios 
possuem atitudes variadas, com predominância entre 

N30°-60ºE;35°-85°SE-NW, orientação paralela a princi-
pal zona mineralizada. Direções N10°-30°E, N70°-85°E,
N10°-40°W e N50°-80°W, com mergulhos variáveis são
também identificadas.

Estudos geoquímicos preliminares realizados no
minério oxidado (LARIZZATTI et al., 2005) mostraram
correlação positiva do ouro com prata e telúrio, indican-
do que esses elementos estavam presentes na mineraliza-
ção primária e servem como guia exploratório.

4.1.1.5. Garimpo Pedra de Fogo

Na região do garimpo Pedra de Fogo (Fig. 4.1)
afloram xistos, rochas piroclásticas foliadas (aglomerados
vulcânicos, tufos), rochas metavulcânicas intermediárias,
metarenitos e quartzitos ferruginosos (Fig. 4.4A) perten-
centes ao Grupo Aurizona. A xistosidade dessas rochas
possui atitude N15º-75ºW/50º-70ºNE. Fraturas posterio-
res formam padrões NE-SW e NW-SE e eventualmente
contém veios de quartzo subverticais.

A principal atividade garimpeira nesta ocorrên-
cia deu-se nas aluviões e, mais recentemente, no perfil
supergênico. Alguns veios de quartzo aurífero também
foram lavrados. O estudo realizado em um desses veios
de quartzo leitoso (KLEIN; FUZIKAWA, 2005) mostrou
que o veio de quartzo possui 20 a 50 cm de espessura
(extensões longitudinal e vertical desconhecidas) e que
seu estreito halo hidrotermal é constituído por alteração
potássica. O veio encontra-se orientado segundo N45ºW
(subvertical) e está discordantemente hospedado em
rocha metapiroclástica foliada segundo N15ºW/50ºNE
que contém lineações de estiramento mineral com cai-
mento de 60º para N0ºE. Petrograficamente é um aglo-
merado vulcânico deformado (Fig. 4.4B), composto por
porfiroclastos e fragmentos de quartzo e/ou quartzo +
plagioclásio, alongados segundo a foliação, e por frag-
mentos de rocha vulcânica imersos em matriz foliada
quartzo-feldspática contendo matéria escura carbonosa
nos planos de xistosidade. Metadacitos ocorrem em ínti-
ma associação (mas sem contatos visíveis) com as rochas
piroclásticas. São levemente foliados e constituídos por
fenoblastos de plagioclásio e quartzo imersos em matriz
clorítica e quartzo-feldspática, contendo também serici-
ta, epidoto e apatita, além de vênulas submilimétricas e
disseminações de pirita e raras calcopirita e magnetita.

Resultados geoquímicos preliminares e não siste-
máticos em veios de quartzo (KLEIN et al., 2005d) mos-
traram associação entre ouro e arsênio.

4.1.1.6. Garimpo Caxias

Caxias, juntamente com Piaba, é a ocorrência
historicamente mais importante na região, sendo traba-
lhada de forma artesanal há quase um século. A área
do garimpo Caxias é formada por um platô laterítico de
aproximadamente 30 m de espessura e truncado no nível
do saprólito, sendo esse material alterado o principal alvo
de garimpagem durante décadas.
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A mineralização primária hospedou-se em uma 
zona de cisalhamento dúctil-rúptil dextral, com atitude 
N15ºE;75ºSE, que corta o Microtonalito Garimpo Caxias 
e xistos máficos e pelíticos do Grupo Aurizona (Fig. 4.5). 
As rochas encaixantes estão fortemente afetadas por hi-
drotermalismo que gerou cloritização pervasiva, sulfeta-
ção e venulação de quartzo, além de subordinada sericiti-
zação e carbonatação. Os veios de quartzo, milimétricos 
a centimétricos, podem ser contínuos ou não e chegam 
a atingir algumas dezenas de metros ao longo da direção 
da estrutura hospedeira. O quartzo desses veios é ma-
ciço e leitoso a sacaroidal. Pirita é o sulfeto largamente 
dominante, ocorrendo também esfalerita (KLEIN; KOPPE; 
MOURA, 2002).

O ouro ocorre no estado livre, em contato entre 
grãos de quartzo e clorita, ou associado a sulfetos. Os te-
ores de ouro nesses veios são bastante variáveis, entre 3 
e 369 ppb, localmente atingindo 590-2000 ppb. Arsênio 
e Sb estão presentes na associação elementar do ouro, 
embora em baixos teores, enquanto que altos valores de 
Ni, Co, V, e Cr estão associados a concentrações mais ele-
vadas de Au e As, na porção sul do depósito, onde pre-
dominam xistos máficos (KLEIN; KOPPE; MOURA, 2002).

4.1.1.7. Garimpos Areal e Ouricuri

Areal e Ouricuri, juntamente com Redinha e ou-

tros garimpos menores situam-se a sudoeste de Godo-
fredo Viana e se hospedam em rochas da Suíte Intrusiva 
Tromaí (Fig. 4.1). O garimpo Areal encontra-se hospe-
dado em sienogranitos e monzogranitos. Na porção sul 
do prospecto a área é recoberta por solo/colúvio areno-
so rico em fragmentos de quartzo de veio, onde foram 
realizados trabalhos rasos (<1 m) de garimpagem (Fig. 
4.6A). Ao norte, algumas escavações permitem a obser-
vação de rochas mais ou menos intemperizadas a frescas 
e de veios de quartzo. Na maior parte das exposições 
verifica-se a ocorrência de um granito fino fortemente 
hidrotermalizado (Fig. 4.6B) e por vezes foliado, resul-
tante da atuação de uma zona de cisalhamento rúptil-
dúctil com orientação N20°-40°E/75°SE (orientação si-
milar à encontrada no garimpo Caxias), com espessura 
desconhecida, mas de no mínimo 5 metros. Não foram 
identificados elementos que permitam discussão sobre a 
cinemática ou o regime estrutural em que se formou esta 
zona, entretanto, infere-se que a mesma seja um prolon-
gamento da zona de cisalhamento Caxias. 

O estilo estrutural da zona mineralizada é caracte-
rizado por um enxame de veios de quartzo leitoso e ma-
ciço, com espessuras variáveis entre poucos centímetros 
a alguns decímetros (Fig. 4.6C). Esses veios preenche-
ram fraturas no monzogranito hospedeiro, orientadas 
especialmente segundo as direções N45°W/40°-65°NE 
e N20°E/30°-40°SE e NW (atitudes também paralelas às 
estruturas hospedeiras no garimpo Caxias). As dimensões 
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Figura 4.4 – (A) Esboço geológico do garimpo Pedra de Fogo (adaptado de KLEIN; FUZIKAWA, 2005); (B) Aspecto da rocha metapiroclástica 
do Grupo Aurizona (Formação Pirocaua) hospedeira de veio de quartzo aurífero no garimpo Pedra de Fogo.
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longitudinais e profundidades desses veios são desco-
nhecidas, mas alinhamentos de veios com a mesma ati-
tude (NW/SE) estendem-se por pelo menos 100 m. Raras
orientações NS e EW foram também identificadas.

Um estreito halo hidrotermal desenvolveu-se em
torno dos veios mineralizados produzindo uma alteração
sericítica e potássica intensa e piritização. A sericita é bas-
tante fina nesses halos e a pirita varia de fina a grossa e
é, via de regra, euédrica (indício de não ter sido afetada
por deformação, isto é, caráter pós-tectônico). Em por-

ções mais distais, a rocha mostra-se foliada e sericita e 
pirita são ainda relativamente abundantes, com a pirita
disseminada ou formando agregados de cristais minús-
culos, estando também presentes pequenas quantidades
de epidoto, carbonato e clorita. Magnetita é muito rara. 

Em amostras de veios de quartzo do garimpo 
Areal foram detectados enriquecimentos em As, Sb, Mo
e Br, além do ouro (KLEIN et al., 2005d). Intersecções 
com 1,68 a 18,77 g/t Au foram reportadas por Mach e 
Clarke (2008).

Figura 4.5 – Esboço geológico do garimpo Caxias
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O garimpo Ouricuri localiza-se a sudoeste do ga-
rimpo Areal. Está hospedado no mesmo corpo de granito 
e apresenta características geológicas similares às daque-
le prospecto. A rocha encaixante mostra-se fina, foliada 
e com alteração sericítica. 

A mineralização está associada a veios de quartzo 
e a seu estreito envelope hidrotermal. Os veios possuem 
espessuras centimétricas a decimétricas e orientações va-
riando em torno de N40°-60°W, com mergulhos subver-
ticais. Parte dos veios encontra-se brechada. Sulfetos (às
vezes apenas os seus moldes/boxwork) e sericita são visí-
veis em fraturas que cortam os veios e no contato veios-
rocha encaixante. Isso indica a influência de episódio rú-
ptil na precipitação desses minerais e, provavelmente, do 
ouro. Mach e Clarke (2008) indicaram intersecções com 
2,01 a 159,91 g/t Au.

4.1.2. Fósforo

A existência de jazimentos de fosfatos aluminosos 
no Fragmento Cratônico São Luís (Fig. 4.1) é conheci-
da pelo menos desde 1914, quando o primeiro depósito
de bauxita fosforosa foi delimitado na Serra de Pirocaua
(PORTO, 2006). Sete jazimentos são relatados na litera-
tura: Pirocaua, dois em Ilha Trauíra, Ilha do Tralhoto, Rio
Tromaí, Serra do Jacaré (ou Serra Oca) e baía de Cumã
(COSTA et al., 1977; COSTA; COSTA; SCHWAB, 1980;
OLIVEIRA; COSTA, 1984). Pirocaua, Ilha Trauíra e Ilha Tra-
lhoto são depósitos com reservas não oficiais (OLIVEIRA;
COSTA, 1984) estimadas em torno de 29 Mt, e com te-
ores variados de P2O5 entre 0,8 e 29%. Já Roberto et al.
(1987) citam valores algo superiores para Trauíra (11,7
Mt, com teor de P2O5 entre 21,3 e 33,2%) e Pirocaua (10
Mt, com teor médio de P2O5 de 11,8%)

Figura 4.6 – (A) Esboço geológico do garimpo Areal. (B) Sienogranito sericitizado e sulfetado, hospedeiro do minério no garimpo Areal. (C) Veio
de quartzo aurífero (adaptado de KLEIN et al., 2008a).
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Os depósitos supergênicos de fosfato estão asso-
ciados a perfis lateríticos maturos e autóctones formados
no Eoceno-Oligoceno. Esses perfis ocorrem em pequenos
platôs isolados com 20-90 m de altura e representam
testemunhos de perfis lateríticos maturos (COSTA, 1991),
a exemplo da Serra do Pirocaua (Figs. 4.7A e B). As con-
centrações de fosfatos formaram-se pelo intemperismo
de rochas metabásico-ultrabásicas, xistos e filitos diver-
sos, originalmente enriquecidos em fósforo (OLIVEIRA;
COSTA, 1984; COSTA, 1991). Essas rochas foram atribuí-
das por Klein et al. (2008a) ao Grupo Aurizona, de idade
paleoproterozoica. O perfil típico dos depósitos envolve
um delgado horizonte transicional (pálido) entre a rocha-
mãe e o horizonte argiloso, o qual pode atingir até 30-50
m de espessura. Sobreposto ao horizonte argiloso encon-
tra-se o horizonte de fosfatos de alumínio, com espessu-
ras de 2 a 8 m (COSTA, 1991). Esse horizonte, no depó-
sito da Serra do Pirocaua, tem coloração esbranquiçada
ou amarelada, estrutura maciça a cavernosa e contém
oólitos e pisólitos (Fig. 4.7C). O topo dos platôs é cober-
to por blocos de crosta ferruginosa (Fig. 4.7B) marrom
escura que também pode conter fosfato. Os minerais de
fosfato compreendem crandalita-goyazita, variscita, war-
dita, augelita e senegalita.

Os fosfatos naturais são passíveis de utilização
como fertilizante de solos, mas somente após tratamento
que aumente a sua eficiência agronômica com o aumento
da solubilidade do fósforo (SILVEROL et al., 2006). Estu-
dos já foram realizados nos fosfatos aluminosos dos de-
pósitos de Pirocaua e Trauíra, indicando que os mesmos
possuem eficiência agronômica moderada, justamente
pela presença do alumínio insolúvel (OLIVEIRA; COSTA,
1984 e suas referências; KLIEMANN; LIMA, 2001).

4.1.3. Gemas

Ocorrências de cristal de rocha são reportadas
para a região de Cândido Mendes, associadas a veios,
sem informação sobre a rocha encaixante, e também
para a região de Rosário, onde os veios cortam granitoi-
des da Suíte Intrusiva Rosário (OLIVEIRA, 1998).

4.1.4. Agregados para construção civil

Neste item são considerados apenas os jazimen-
tos associados às unidades pré-cambrianas. Uma ocor-
rência de argila em explotação foi identificada por Klein
et al. (2008a) na localidade de Barreiro, próximo à cidade
de Luís Domingues, na planície de inundação do rio Iriri-
Açu, em drenagem que corta rochas do Grupo Aurizona.
Trata-se de um material de coloração cinza médio usado
na fabricação de tijolos pela população local. O depósito
possui algumas centenas de metros quadrados e profun-
didade em torno de 1,5 m.

Lavras de argila oriundas da alteração das ro-
chas da Suíte Intrusiva Rosário (perfis com 2-15 m de
espessura) são relativamente abundantes em Bacabeira,
município de Rosário, ao sul de São Luís. Ensaios físicos

orientativos e determinação da composição mineralógica 
foram efetuados por Rodrigues et al. (1994a). Essas aná-
lises mostraram que as argilas são compostas por cauli-
nita (70%), illita (14%), illita-esmectita (10%), esmectita
(6%) e indicaram uso para cerâmica vermelha.

No noroeste do estado, algumas ocorrências de
granitoides podem gerar volume explorável de material
industrial (brita, por exemplo), mas ocorrem em sub-
superfície. Exemplos foram registrados por Klein et al. 
(2008a) no igarapé Braço do Negra Velha (associada ao 
granitoide homônimo, Fig. 3.9A) e outra próximo à lo-
calidade de Estandarte, às margens do rio Santa Cruz, 
associada à Suíte Intrusiva Tromaí (Fig. 3.5A). Já nas pro-
ximidades da capital estadual, o pólo Rosário-Bacabeira 
possui várias pedreiras ativas que explotam os granitoi-
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Figura 4.7 – (A) Vista geral da Serra do Pirocaua, sustentada por (B) 
crosta laterítica (aqui já desmantelada, em blocos). (C) Crosta ferru-
ginosa contendo bauxita fosfática na Serra do Pirocaua; esse material, 
moído, é usado in natura por pequenos agricultores como fertilizante.
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desmantelamento de crostas lateríticas ferruginosas (Fig. 
4.8B) desenvolvidas sobre rochas pré-cambrianas que, 
localmente, formam depósitos de cerca de um metro de 
espessura e algumas centenas de metros quadrados de 
área. Esses cascalhos são muito utilizados na pavimenta-
ção das rodovias secundárias da região.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA B

des da Suíte Intrusiva Rosário (Fig. 4.8A). Reservas em 
1985 eram estimadas em 7 milhões de m3 (RODRIGUES 
et al., 1994a).

Diversas ocorrências de cascalho para pavimen-
tação foram cadastradas por Klein et al. (2008a) no no-
roeste do estado. Os cascalhos são formados a partir do 

4.1.5. Rocha ornamental

As reservas de rocha ornamental do Estado do 
Maranhão totalizam 21,9 Mt e estão restritas ao municí-
pio de Rosário (DNPM, 2010; Tabela 4.1), mas o estado 
não figura ainda entre aqueles com produção significa-
tiva no Brasil (MELLO; CHIODI FILHO; CHIODI, 2011). Os 
depósitos de Rosário estão associados à Suite Intrusiva 
Rosário (Fig. 3.6).

Ocorrências de rochas com potencial para uso 
ornamental, ainda não dimensionadas em termos de 
volume, estão associadas à Suíte Intrusiva Tromaí. Ca-
dastradas por Klein e Lopes (2011), são observadas 
nas estradas que ligam Centro Novo do Maranhão a 
Chega Tudo e a Cipoeiro e na Linha 35, ao norte da 
MA306. Nesses locais os tonalitos apresentam tona-
lidade esverdeada provocada pela saussuritização do 
plagioclásio e cloritização dos minerais máficos (Fig. 
4.9). Alguns exemplares mostram padrão ligeiramente 
movimentado (foliação incipiente, devido à proximida-
de com a Zona de Cisalhamento Tentugal).

O Atlas de Rochas Ornamentais da Amazônia 
Brasileira (MELLO; CHIODI FILHO; CHIODI, 2011) apre-
senta resultados de ensaios físicos (densidade, absorção 
d’água, resistência mecânica à compressão uniaxial e à 
flexão, desgaste por abrasão, coeficiente de dilatação tér-
mica e porosidade aparente) realizados em três amostras 
desses granitoides esverdeados. Apesar das dimensões 
reduzidas dos afloramentos, Mello, Chiodi Filho e Chio-
di (2011) salientam o fato pouco comum da existência 
de padrão de granitos esverdeados, além de os mesmos 
ocorrerem em área previamente não considerada sob o 
ponto de vista do potencial para rocha ornamental. Seu 
uso foi desaconselhado com superfície polida para pisos 
de alto tráfego. Os três tipos foram denominados Verde 
Bálsamo, Verde Aguapés e Cipó Esmeralda (Fig. 4.9A, B, 

C), entre os quais sobressai o primeiro (MELLO; CHIODI 
FILHO; CHIODI, 2011).

Nas proximidades de Godofredo Viana um aflora-
mento apresenta matacões de granitoide com coloração 
esverdeada a azulada (Fig. 4.9D), provocada pela altera-
ção de feldspatos. Esse granitoide foi sugerido para futu-
ra avaliação visando sua utilização como rocha ornamen-
tal (KLEIN et al., 2008a).

4.1.6. Potencial para outros depósitos

São citados, sem localização precisa indícios e 
ocorrências de manganês no rio Turiaçu e na ilha de Pi-
rocaua. Pesquisas efetuadas (LIMA, 1971 apud CODEMI-
NAS, 1975) identificaram formação manganesífera resi-
dual, supergênica, com até cinco metros de espessura in-
tercalada com material laterítico. O minério é constituído 
por calcofanita, pirolusita, criptomelano e limonita. Aná-
lise química efetuada por aqueles autores revelou teor de 
38,35% de MnO2. Entende-se que esses indícios estejam 
relacionados com enriquecimento supergênico sobre os 
siltitos e quartzitos manganesíferos da Formação Ramos 
(Grupo Aurizona) citados por Klein et al. (2008a).

Indício de grafita é citado para a região de Aurizo-
na, em Godofredo Viana, “em forma de escamas, torrões 
e terrosa” (CODEMINAS, 1975). Da mesma forma que o 
manganês, filitos e xistos grafitosos são descritos para a For-
mação Ramos do Grupo Aurizona por Klein et al. (2008a).

4.2. CINTURÃO GURUPI

4.2.1. Ouro

Os jazimentos de ouro do Cinturão Gurupi, no 
noroeste do estado (Figs. 3.1 e 4.10), assim como ocor-

Figura 4.8 – (A) Lavra de pedras britadas na região de Rosário, obtidas a partir da Suíte Intrusiva Rosário. (B) Cascalhos lateríticos oriundos do des-
mantelamento de crostas ferruginosas desenvolvidas sobre rochas pré-cambrianas do Fragmento Cratônico São Luís e usados em pavimentação.
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re no Fragmento Cratônico São Luís, têm sua existência 
conhecida desde o século XVII. A garimpagem opera de 
modo intermitente desde então, focada em jazimen-
tos aluvionares, saprólitos, veios de quartzo encaixados 
em saprólitos e coberturas lateríticas. Várias dezenas de 
ocorrências e alguns depósitos são conhecidos. Chega 
Tudo e Cipoeiro foram descobertos em 1995 e 1996, 
respectivamente, com uso de mapeamento geológico, 
interpretação de sensores remotos, aerogeofísica e mais 
de 78 mil metros de sondagem (TORRESINI, 2000; CLA-
RK; STONE, 2009). Serrinha, Montes Áureos e Cedral são 
também historicamente conhecidos.

As reservas de ouro do Cinturão Gurupi foram di-
mensionadas apenas em Cipoeiro e Chega Tudo. Segun-
do DNPM (2010) as reservas oficiais são de 38,6 tonela-
das de ouro, mas Clark e Stone (2009) e Machado (2011)
reportaram recursos de 65,3 t de ouro para Cipoeiro e
32,5 t de ouro para Chega Tudo, ambos com teores pró-
ximos a 1,0 g/t (Tabela 4.3).

Além dos jazimentos aluvionares e supergêni-
cos, os principais depósitos de ouro do Cinturão Guru-
pi pertencem à classe dos depósitos orogênicos (KLEIN
et al., 2008c e suas referências). Apresentam controles
estrutural e litoestratigráfico bastante evidentes. Estão
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Figura 4.9 – Fotografi as de blocos polidos de granitoides da Suíte Intrusiva Tromaí na região de Centro Novo do Maranhão utilizáveis como rocha
ornamental, segundo Mello et al. (2011a): (A) Verde Bálsamo, (B) Verde Aguapés, (C) Cipós Esmeralda. (D) Foto de afl oramento de granitoide
da Suíte Intrusiva Tromaí, com tonalidade azulada/esverdeada, provocada por alteração de feldspatos, na localidade de Mariquinha, próximo a
Godofredo Viana (fonte: KLEIN et al., 2008a).
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depósito 
reserva 

indicada 
(Mt) 

teor 
(g/t) 

reserva 
inferida 

(Mt) 

teor 
(g/t) 

Au 
(t) 

ref 

Cipoeiro 49,4 1,17 6,8 1,10 65,30 1 

Chega 
Tudo 

20,7 1,00 12,0 0,98 32,51 1 

Tabela 4.3 – Dados econômicos dos depósitos auríferos do 
Cinturão Gurupi (minério oxidado e primário)

Referências: 1: Machado (2011)

distribuídos, com raras exceções, ao longo da Zona de 
Cisalhamento Tentugal (Fig. 4.10), de orientação NW-SE, 
que ocorre na zona limítrofe entre o cinturão e a área 
cratônica e estão encaixados principalmente em estrutu-
ras que seccionam a sequência metavulcanossedimentar 
da Formação Chega Tudo. Secundariamente, há ocorrên-
cias e depósitos encaixados em estruturas que cortam 
granitoides da Suíte Intrusiva Tromaí e em arenitos da 
Formação Igarapé de Areia.

Os depósitos associados com a Formação Chega 
Tudo (Chega Tudo, Serrinha, Montes Áureos) tem como 
principais rochas encaixantes dacitos, basaltos e xistos 
grafitosos. Riolitos, andesitos, rochas vulcanoclásticas e 
xistos pelíticos ocorrem em menor quantidade. Essas ro-
chas foram metamorfisadas em fácies xisto verde, poden-
do atingir a transição xisto verde-anfibolito (YAMAGU-
TI; VILLAS, 2003). Metarenitos da Formação Igarapé de 
Areia espacialmente associados com a Formação Chega 
Tudo estão mineralizados nas imediações de Chega Tudo 
e em Sequeiro.

Os corpos de minério tendem a ser paralelos à 
estruturação das rochas encaixantes supracrustais. São 
descontínuos, subverticais, estirados e com formas cilín-
dricas ou lenticulares. Dois estilos de mineralização são 
comuns a todos os depósitos: (1) veios ou conjuntos de 
veios de quartzo de espessura e comprimento variáveis 
e (2) conjuntos de vênulas de quartzo-carbonato-sulfeto 
e disseminações nas rochas hospedeiras circundantes al-
teradas hidrotermalmente. Esses estilos ocorrem tanto 
paralelos à foliação como de forma discordante (TOR-
RESINI, 2000; RIBEIRO, 2002; YAMAGUTI; VILLAS, 2003; 
KLEIN et al., 2005a, 2006, 2007, 2008c).

4.2.1.1. Depósito de Cipoeiro

Cipoeiro possui reserva indicada de 49,4 Mt com 
teor médio de 1,17 g/t, e reserva inferida de 6,8 Mt com 
teor médio de 1,10 g/t, totalizando recursos de 65,3 t de 
ouro contido (CLARK; STONE, 2009). Os corpos de miné-
rio estão alojados em tonalito da Suíte Intrusiva Tromaí 
afetado por cisalhamento dúctil e rúptil-dúctil, junto ao 
contato entre com metarenito rico em magnetita relacio-
nado à Formação Igarapé de Areia (Fig. 4.11), contato 
esse marcado por brecha de falha (TORRESINI, 2000). 
Esta falha e splays associados pertencem a um sistema 
de orientação submeridiana que Ribeiro (2002) relaciona 
ao desenvolvimento da Zona de Cisalhamento Tentugal.

Klein et al. (2007) descrevem dois estilos de mine-
ralização. Veios de quartzo leitoso ou fumê, com alguns 
decímetros de espessura são tanto concordantes como 
discordantes em relação à estruturação do depósito e o 
ouro depositou-se no contato entre os veios e a rocha 
encaixante. O segundo estilo consiste em disseminações 
em zonas de cisalhamento com poucos metros de es-
pessura. A alteração hidrotermal que acompanhou a 
precipitação do ouro é pós-metamórfica e produziu as-
sembleia composta por quartzo, clorita, fengita, calcita, 
albita e pirita. Quartzo e calcita ocorrem tanto em veios 
como disseminados. Segundo Ribeiro (2002), o ouro 
precipitou em íntima associação com concentrações de 
pirita, em estruturas microscópicas (microfraturas, mi-
cro zonas de cisalhamento) contidas em veios e vênulas 
de quartzo-carbonato-sulfeto. Essa observação indica o 
caráter tardi-tectônico para a deposição do ouro. Estu-
dos de química mineral na clorita hidrotermal indicam 
formação do depósito a 305 ± 15°C e dados de isóto-
pos estáveis sugerem fonte metamórfica para os fluidos 
(KLEIN et al., 2007).

4.2.1.2. Depósito de Chega Tudo

O depósito de Chega Tudo possui reserva indica-
da de 20,7 Mt com teor médio de 1,00 g/t, e reserva 
inferida de 12,0 Mt com teor médio de 0,98 g/t, totali-
zando recursos de 32,5 t de ouro contido (CLARK; STO-
NE, 2009). O depósito consiste em uma série de corpos 
descontínuos e alongados segundo a direção NW-SE que 
são acompanhados por cerca de 2 km nessa direção e 
pelo menos 200 m em profundidade (Fig. 4.12), ao lon-
go de um corredor de zonas de cisalhamento de 50-150 
m de largura. Os corpos de minério possuem forma len-
ticular e cilíndrica e são concordantes com a estruturação 
hospedeira (TORRESINI, 2000; RIBEIRO, 2002). As rochas 
hospedeiras, que ocorrem em domínios subparalelos, 
são metadacitos (domínio metavulcânico) e subordina-
damente rochas metassedimentares (domínio metassedi-
mentar) da Formação Chega Tudo.

Dois estilos de mineralização foram identificados: 
(1) veios de quartzo com 50 cm de espessura média e 20 
a 100 m de comprimento com ouro livre no veio ou no 
contato deste com a rocha encaixante, sem associação 
clara com sulfetos; (2) disseminação em arranjos de vê-
nulas sulfetadas de quartzo e quartzo-carbonato e nos 
metadacitos hospedeiros alterados. No último caso, o 
ouro ocorre em microfraturas na pirita e no quartzo.

De acordo com Klein et al. (2008c) a alteração 
hidrotermal e a mineralização ocorreram após o pico me-
tamórfico regional e são sin- a tardi-tectônicas, o que 
é indicado pela venulação, cristalização sintectônica de 
minerais em planos de foliação, texturas de substituição 
e destruição, aumento na proporção dos minerais de al-
teração e desenvolvimento de bleached zones. A mine-
ralogia hidrotermal inclui quartzo, calcita, clorita e mica 
branca. Pirita, com traços de Au, Bi, As, Sb e Te, é o sul-
feto predominante. Calcopirita é fase subordinada, mas 
importante, pois ocorre em associação com ouro em fra-
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Figura 4.10 – Esboço geológico do Fragmento Cratônico São Luís e do Cinturão Gurupi com localização dos principais jazimentos minerais
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Figura 4.11 – Mapa geológico (A) e seção geológica (B) do depósito de Cipoeiro (modifi cado de TORRESINI, 2000)
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turas da pirita, enquanto que esfalerita e galena ocorrem
como inclusões na pirita (KLEIN et al., 2008c).

A partir dos dados geológicos, petrográficos, de
inclusões fluidas e isótopos estáveis Klein et al. (2008c)
interpretaram a mineralização como resultante da com-
binação de imiscibilidade de fluidos, sulfetação e carbo-
natação das rochas hospedeiras e provável mistura de
fluidos. Os dois estilos seriam resultado de dois estágios
de deposição num mesmo evento mineralizador, associa-
dos com fluxo de fluidos em zona de cisalhamento ati-

va e flutuações no regime de pressão. O ouro associado 
com sulfetos teria se depositado a 340°-370°C a partir de 
fluido metamórfico aquo-carbônico (12-22 moles % de 
CO2, < 6 moles % de CH4), com salinidade de 5,8 % em 
peso equivalente de NaCl. Um segundo fluido, também 
de origem metamórfica, foi responsável pela deposição 
do ouro livre em veios a 330°-340°C. Esse fluido era mais 
diluído (2,5 % em peso equivalente de NaCl), desprovi-
do de CH4 e continha menor proporção de CO2 (11-13
moles %).
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Figura 4.12 – (A) Mapa geológico e (B) seção geológica do depósito de Chega Tudo (modifi cado de TORRESINI, 2000;  RIBEIRO, 2002)
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4.2.1.3. Depósito de Serrinha

Em Serrinha a mineralização aurífera está contida
em xistos grafitosos que se associam a rochas vulcânicas
e vulcanoclásticas (Formação Chega Tudo) com xistosida-
de subvertical orientada segundo NW-SE. Os corpos de
minério são descontínuos e boudinados, sendo seguidos
pelo menos até 210 m em profundidade, e paralelos à
estruturação das rochas hospedeiras (Fig. 4.13).

Não há informações econômicas disponíveis so-
bre o depósito. Dois intervalos mineralizados (superior e
inferior), com teores de ouro entre 0,5 e 1,3 ppm, foram
investigados por Klein et al. (2006). O estilo de mine-
ralização nesses dois níveis é caracterizado por vênulas
milimétricas a centimétricas de quartzo-carbonato-sulfe-
to. Internamente, as zonas mineralizadas mostram silici-
ficação, carbonatação e sulfetação. Os carbonatos são
calcita e ankerita no nível superior e calcita e dolomita
no inferior. Pirita é o principal mineral de sulfeto e ocor-
re associada com pequenas partículas de arsenopirita e
inclusões de galena. Pirrotita aparentemente só ocorre
fora das principais zonas mineralizadas. O ouro ocorre
dominantemente na forma livre formando agregados em
fraturas e contatos intergranulares e também como ele-
mento traço na pirita.

O fluido mineralizador era aquo-carbônico (18-
33 moles % de CO2) de baixa salinidade (4,5 % em peso
equivalente de NaCl) e continha teores subordinados de
N2 e CH4. Esse fluido, de origem incerta (metamórfico,
magmático, mantélico), depositou o minério entre 310° e
335°C e 1,3-3,0 kbars, em resposta a separação de fases e
reações de carbonatação e sulfetação (KLEIN et al., 2006).

4.2.1.4. Ocorrência de Montes Áureos

A mineralização aurífera em Montes Áureos hos-
pedou-se em xistos paraderivados, de composição pelí-
tica, margosa e carbonosa (YAMAGUTI; VILLAS, 2003).
Essas rochas ocorrem em associação com metariolitos
e metadacitos e são aqui associadas à Formação Chega
Tudo. Segundo Yamaguti e Villas (2003), os corpos de
minério têm formas tabulares e lenticulares (Fig. 4.14) e

estão dispostos paralelamente à foliação milonítica das
rochas hospedeiras. Reinhardt (2011) informa que o po-
tencial do alvo se estende por cerca de 2 km ao longo da
direção da estruturação e está representado por vários
garimpos menores. Ao longo deste trend NW-SE foram
detectadas anomalias de ouro e arsênio e amostras de
canal e furos de trado interceptaram zonas mineralizadas
com teor de ouro de 0,5-2,8 g/t, estando os valores mais
elevados associados a zonas silicificadas.

A alteração hidrotermal é relativamente limitada
e os principais processos de alteração são silicificação,
carbonatação, cloritização e sulfetação. A mineralogia
sulfetada é composta por arsenopirita, pirita e calcopiri-
ta. O ouro ocorre em veios e vênulas de quartzo e quart-
zo-carbonato, em teores em geral inferiores a 2 ppm.
Yamaguti e Villas (2003) observaram que as partículas
de ouro ocorrem na forma livre. Uma primeira geração
é cogenética com quartzo e arsenopirita, com que apre-
senta contatos retos; e uma geração tardia ocorre em
microfraturas na arsenopirita e pirita.

Estudos de inclusões fluidas e de geotermometria
da clorita conduzidos pro Yamaguti e Villas (2003) indi-
cam fluido mineralizador aquo-carbônico de baixa salini-
dade (<8% em equivalente de peso de NaCl). Também
indicam deposição do ouro entre 260° e 350°C e 1,3 a 2,8
kbars em resposta à imiscibilidade e reações de descarbo-
nização do fluido. Os mesmos autores enquadram Mon-
tes Áureos na classe dos depósitos orogênicos de ouro.

4.2.2. Agregados para construção civil

Argila para cerâmica vermelha é explorada na
planície de inundação do igarapé Pimentinha, que corta
granitoides da Suíte Intrusiva Tromaí, a oeste da cidade
de Centro do Guilherme. Tijolos são produzidos de forma
artesanal por cooperativa de trabalhadores para consu-
mo próprio, não havendo informações sobre o montante
da produção, nem sobre as características do material
utilizado (KLEIN; LOPES, 2011).

Figura 4.14 – Seção geológica da ocorrência de Montes Áureos (adap-
tado de YAMAGUTI; VILLAS, 2003)

Figura 4.13 – Seção geológica do depósito de Serrinha (segundo KLEIN 
et al., 2006)
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4.3. BACIAS SEDIMENTARES FANEROZOICAS 
E COBERTURAS SUPERFICIAIS CENOZOICAS

Dois grandes inventários a respeito dos recursos 
minerais da Bacia do Parnaíba foram efetuados por CODE-
MINAS (1975) e Lima e Leite (1978), há mais de 30 anos.

A distribuição dos recursos é mostrada na Figura. 4.15.

4.3.1. Metais de base (zinco, chumbo e cobre)

Ocorrências de esfalerita e galena, com ou sem 
pirita e barita, e associações geoquímicas anômalas de 

Figura 4.15 – Mapa geológico e distribuição dos recursos minerais nas bacias sedimentares fanerozoicas e coberturas superfi ciais cenozoicas
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Zn-Pb-Cu-Ba em sedimentos de corrente foram identifi-
cadas em associação com rochas da Formação Codó (AL-
MEIDA; CALDERARO, 1983; BRUNI; BECKEL; SOBREIRA,
1983; HUFF, 1988). Na ocorrência de Igarapé de Inferno
(município de Codó), esfalerita, galena e pirita ocorrem
juntamente com quartzo e barita como cimento em
brechas carbonáticas. Também ocorre um nível de ba-
rita com 5-15 cm de espessura. Na ocorrência de Anjo
da Guarda a esfalerita substitui intraclastos ou ocorre
disseminada em porções porosas de arenitos argilosos.
Segundo Huff (1988) a mineralização é pós-diagenética,
tendo ocorrido por dissolução e/ou substituição de mi-
nerais evaporíticos de camadas sotopostas, juntamente
com precipitação de quartzo e carbonato espático. 

Indícios de mineralização de cobre foram repor-
tados para as regiões de Grajaú e de Carolina (CODEMI-
NAS, 1975; LIMA; LEITE, 1978). Trata-se da presença de
cobre nativo que ocorre como disseminações pontuais
em nível amigdaloidal e/ou preenchendo cavidades de
basaltos da Formação Mosquito. CODEMINAS (1975)
também cita indício de chumbo “numa confluência do
rio Mearim”, sem especificar no que é que consiste o in-
dício. Relatam que na região aflora arenito fino a síltico
com intercalação de folhelho calcífero do Grupo Itape-
curu, recobrindo a Formação Codó. Entendem aqueles
autores que o indício de chumbo esteja relacionado aos
calcários dessa formação.

4.3.2. Alumínio

Os depósitos de alumínio do noroeste do Mara-
nhão (Fig. 4.15) fazem parte da Província Bauxitífera de
Paragominas, que engloba também o nordeste do Pará.
As reservas para o Maranhão, em 2009, eram estimadas
em 182,2 Mt de bauxita metalúrgica e 4,0 Mt de bau-
xita refratária (DNPM, 2010) e estão concentradas nos
municípios de Bom Jardim e Itinga do Maranhão, além
de Carutapera. Ocorrências não explotadas são relatadas
por Villas Boas e Pena Filho (1999) ao longo da BR-010,
entre Itinga do Maranhão e Açailândia, e em trabalho
de campo efetuado neste projeto foram identificados in-
dícios de bauxita na MA-006 próximo a Vila Faísa, em
Santa Luzia (Fig. 4.16).

A gênese das bauxitas da província está ligadagggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp g

ao intemperismo laterítico de sequências siliciclásticas
da Formação Ipixuna e do Grupo Itapecuru durante o
Paleógeno (KOTSCHOUBEY et al., 2005). Os perfis são ca-
racterizados como maturos e autóctones (COSTA, 1991).
O perfil laterítico mostra estrutura acamadada, definida
pela alternância de horizontes ricos em Al ou Fe, e zo-
neamento regional de sul para norte (KOTSCHOUBEY et
al., 2005). A porção mais ao sul, em Açailândia, é ca-
racterizada por manto ferruginoso; a zona seguinte, que
abriga os depósitos do Maranhão em Itinga do Mara-
nhão e parte do Estado do Pará, mostra individualiza-
ção de dois horizontes bauxíticos; a zona intermediária
é também ferruginosa, com bauxitização incipiente no
topo e na base; na quarta zona os níveis bauxíticos são
predominantes, sendo a zona que abriga os principais
depósitos econômicos do distrito; na zona mais ao norte
desaparece a estruturação do perfil e apenas vestígios de
bauxita aparecem envoltos em bauxita mais tardia. Os
platôs são geralmente superpostos por um pacote de ar-
gila caulínica com fragmentos gibbsíticos e ferruginosos,
constituintes da denominada Argila de Belterra.

Ainda de acordo com Kotschoubey et al. (2005) a
evolução do perfil intempérico e o zoneamento regional,
incluindo a redistribuição e enriquecimento absoluto de
Fe e Al nos diferentes horizontes e domínios foram con-
troladas por variações climáticas e por fatores geomorfo-
lógicos, geotectônicos e sedimentológicos.

4.3.3. Caulim

As reservas de caulim do Maranhão em 2009
totalizavam 2,5 Mt e se distribuem em dois depósitos
localizados nos municípios de Caxias e Codó (DNPM,
2010). Além dos depósitos, ocorrências de caulim foram
registradas por Lovato, Caye e Araújo (1995) na porção
centro-norte do estado, entre a várzea do rio Mearim e o
rio Munim. Os autores destacaram a ocorrência da fazen-
da Iguará em Vargem Grande, constituída de argilitos do
Grupo Itapecuru completamente caulinizados e que aflo-
ra em paredões de 10m de altura. Não se conhece a po-
tencialidade dessas ocorrências e não há registro de direi-
tos minerários nessas áreas. Ocorrências não explotadas
são também relatadas por Villas Boas e Pena Filho (1999)
ao longo da BR-222, nas imediações do rio Pindaré, entre
Açailândia e Verona. Essas ocorrências associam-se a áre-
as de afloramento da Formação Ipixuna. Também foram
relatadas por Colares, Araújo e Parente Filho (1990) ao
longo da MA-006 nas proximidades de Arame e Buriti-
cupu e na MA-245 em Encruzilhada. Formam camadas
de pequena espessura associadas a sedimentos do Grupo
Itapecuru. Pequenas ocorrências e área potencial são ci-
tadas por Leites et al. (1994) nas proximidades da BR-226
entre Presidente Dutra e Barra do Corda. Por fim, indícios
de mineralização de caulim foram detectados em traba-
lhos de campo deste projeto, em Caxias e Tuntum-Barra
do Corda, compreendendo camadas com espessuras
métricas de material síltico-argiloso em perfis lateríticos
maturos desenvolvidos, em geral, sobre sedimentos do
Grupo Itapecuru (Fig. 4.17).

Figura 4.16 – Afl oramento de argila mosqueada com concreções ferru-
ginosas recoberta por crosta ferruginosa na rodovia MA-006, com indí-
cio de mineralização de alumínio (bauxita) contida em perfi l laterítico
maturo (estação EL-87).
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4.3.6. Zeolita

As primeiras referências sobre zeolitas em rochas 
sedimentares na Bacia do Parnaíba remontam ao final da 
década de 1970 (LIMA; LEITE, 1978) e os primeiros estu-
dos mineralógicos de maior detalhe são devidos a Rezen-
de e Angélica (1997). Os jazimentos estão distribuídos 
nos municípios de Governador Edison Lobão, Ribamar Fi-
quene, Montes Altos e Lajeado Novo e estão associados 
à Formação Corda (Fig. 4.15).

De acordo com Rezende e Angélica (1997) e Re-
zende (2002), a zona zeolítica da Formação Corda, que 
se estende por cerca de 400 km2, com espessura supe-
rior a 8 m, compreende um pacote de arenitos eólicos 
e fluviais, depositados num amplo sistema desértico 
sobre derrames basálticos. Na assembleia mineralógica 
dos arenitos se destaca a presença de zeolitas como fase 
intersticial. Rezende (2002) reporta duas espécies de ze-
olitas, estilbita e laumontita. O hábito placoso da estil-
bita e prismático/fibrorradiado da laumontita, e a razão 
Si:Al (~3,20 na estilbita e ~2,14 na laumontita) são cri-
térios distintivos. Esmectita e calcita são fases minerais 
autigênicas associadas. Um revestimento ferruginoso 
(óxidos/hidróxidos de Fe), juntamente com a esmectita, 
forma um envoltório avermelhado em torno dos grãos 
detríticos, responsável pela cor característica do areni-
to hospedeiro. As esmectitas são, predominantemente, 
montmorilonitas com elevado conteúdo de Fe e a calcita, 
juntamente com as zeolitas, é uma fase importante do 
cimento do arenito.

Um dos problemas no aproveitamento das zeoli-
tas da Bacia do Parnaíba reside ainda no desconhecimen-
to a respeito da real distribuição da zeolita nesta bacia, 
ou seja, não há um depósito ainda caracterizado em seus 
vários aspectos geológicos. As descrições existentes (RE-
ZENDE, 2002; COSTA NETO et al., 2012) mostram que 
a zeolita não ocorre concentrada, mas dispersa no nível 
zeolítico, como cimento do arenito hospedeiro. Sonda-
gens exploratórias efetuadas pela CPRM no projeto Ge-
ologia da Folha Imperatriz identificaram zonas zeolíticas 
com espessura variando de 16 a 40 m em pacotes de 
arenitos da Formação Corda. Segundo Melo et al. (2012) 
alguns furos não atravessaram totalmente a formação, 
não atingindo a sua base. O mesmo autor ainda sugere 
a necessidade de melhor avaliar o comportamento es-
pacial das zonas mineralizadas com respeito aos teores 
de zeolita na rocha hospedeira nos furos de sondagem. 
Contudo, a despeito dessa questão importante, ensaios 
de beneficiamento efetuados pelo CETEM identificaram 
a possibilidade técnica do enriquecimento, por processos 
gravimétricos, das zeolitas da Formação Corda (LUZ et 
al., 2010). 

Rezende (2002) definiu parcialmente a seqüência 
de geração mineralógica durante a diagênese: 1) revesti-
mento ferruginoso, 2) esmectitas, e 3) zeolitas e calcita. 
Não definiu a ordem de cristalização dos tipos de zeolita, 
nem desses com a calcita, mas sugeriu que esses mine-
rais são cogenéticos e formados a partir de flutuações 
no equilíbrio químico do fluido intersticial. O autor re-

Figura 4.17 – (A) Vista geral do afl oramento EL38 na BR316, muni-
cípio de Caxias, com indício de mineralização de caulim no horizon-
te síltico-argiloso esbranquiçado de topo, recobrindo siltito do Grupo 
Itapecuru. (B) Afl oramento EL15 na BR226 próximo à divisa entre 
Tuntum e Barra do Corda. Arenito caulínico endurecido, sem estrutura, 
provavelmente relacionado às coberturas lateríticas maturas.

AAA

B

4.3.4. Titânio

Indícios de mineralização de titânio são constituí-
dos pela presença de ilmenita em quantidades importan-
tes, às vezes maior do que 90%, em concentrados de mi-
nerais pesados obtidos em área de domínio de sedimen-
tos costeiros (COSTA et al., 1977) ao norte do Fragmento 
Cratônico São Luís. Esses concentrados foram amostra-
dos em sedimentos aluvionares nas drenagens da zona 
costeira e em várias drenagens que cortam as rochas pré-
cambrianas do Fragmento Cratônico São Luís. Conside-
rando a expressiva ocorrência de sedimentos litorâneos 
nessa região, e a existência de anomalias geoquímicas 
na plataforma continental exatamente na continuidade 
dos indícios aqui apresentados (SOUZA, 2008), abre-se a 
possibilidade de ocorrência desse bem mineral, maciça-
mente empregado na produção de pigmentos. 

4.3.5. Barita

Três ocorrências de barita, de pequena monta, são 
relatadas na literatura (LIMA; LEITE, 1978). Segundo os 
autores, a barita ocorre como lâminas delgadas a placas 
tabulares, com espessura de até 1 metro, preenchendo 
fraturas em argilito siltoso da Formação Motuca, ou em 
níveis finos, de até 1 cm de espessura, em folhelhos da 
Formação Itapecuru. A presença de níveis de barita, não 
econômica na época, também foi descrita como mineral 
associado às ocorrências de zinco e chumbo da Forma-
ção Codó (HUFF, 1988).
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laciona as zeolitas da Formação Corda com os basaltos
da Formação Mosquito, pois os mesmos foram impor-
tante fonte dos componentes clásticos para o arenito e
de soluções enriquecidas em solutos pela lixiviação das
lavas. Não considera a transformação de vidros vulcâni-
cos em zeolitas, como ocorre em outros locais, uma vez
que os fragmentos de basalto estão preservados e reves-
tidos pela película avermelhada que caracteriza o arenito.
A semelhança morfológica dos cristais de zeolitas (e de
calcita) com vidros vulcânicos, quando a rocha é desa-
gregada, Rezende (2002) atribui ao crescimento das zeo-
litas e calcita nos espaços intersticiais dos grãos clásticos,
conformando-se a eles. Salienta, também, a ausência de
registros de extravasamento magmático contemporâneo
ou posterior à acumulação do arenito mineralizado em
zeolita.

Considerando o caráter flutuante do empacota-
mento textural do arenito, a composição isotópica do
cimento calcítico, a ausência de albitização em plagio-
clásio detrítico, o grau de preservação e a cristalinidade
das esmectitas, Rezende (2002) defende um ambiente
diagenético superficial, num estágio eodiagenético. Es-
ses mesmos fatores, associados à extensiva zeolitização,
tanto em fácies fluviais como eólicas, apontam para mi-
neralização em sistema hidrologicamente aberto, em
ambiente árido a semi-árido. A distribuição mineralógica
do cimento, com variações processando-se mais intensa-
mente no plano vertical, sugere um influxo descendente
do fluido intersticial, sendo condizente com as caracterís-
ticas desse regime hidrológico em que, geralmente, ape-
nas uma ou duas espécies de zeolitas são formadas. Re-

zende (2002) interpreta, ainda, variações nas razões Si:Al 
e no pH como responsáveis pela geração da laumontita 
ou da estilbita, explicando a ocorrência isolada ou a co-
existência das duas espécies de zeolitas, bem como da 
calcita, em um mesmo horizonte. 

Além dessa forma de ocorrência principal, Lima e
Leite (1978) registraram a existência de diques de até 20 
cm de espessura, constituídos essencialmente por cristais
de estilbita, também na Formação Corda, região da Fa-
zenda Bom Jesus, a sudoeste de Grajaú, associando essa 
ocorrência a possíveis intrusões de corpos básicos. Esse 
contexto é absolutamente distinto do considerado por 
Rezende (2002).

Em termos de usos da zeolita da Formação Cor-
da, ensaios tecnológicos já indicam e/ou demonstram
o uso industrial do mineral. Por exemplo, amostras de 
diferentes localidades, com teor de zeolitas entre 15% 
a 50%, foram concentradas em até 67% com a utiliza-
ção de espirais concentradoras. Ensaios laboratoriais do 
concentrado de zeolita misturada com fertilizantes e/ou 
modificada quimicamente revelaram uso potencial como
fertilizante de liberação lenta, com taxas de liberação de
P e N comparáveis às obtidas com produtos comerciais 
similares (CORREIA; PAIVA, 2003; MONTE et al., 2009; 
LUZ et al., 2010), mostrando que a adição de zeolita 
pode aumentar a eficiência agronômica dos fertilizantes. 
A eficiência na remoção de metais pesados em efluentes 
industriais é aumentada sobremaneira após modificação 
química, usando a propriedade de troca catiônica (DU-
ARTE et al., 2002; SHINZATO, 2007).

Figura 4.18 – Ocorrência de zeolita em Montes Altos. (A) Afl oramento de arenito zeolítico da Formação Corda. (B) Detalhe do arenito com 
cimento zeolítico. Fotos de Costa Neto et al. (2012)
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4.3.7. Areias especiais

Moura (1988), com base em levantamento de
campo em toda a Bacia do Parnaíba e em ensaios sedi-
mentológicos, relatou a presença de areias especiais para
uso no fraturamento hidráulico de poços de petróleo. Es-
sas areias são compostas predominantemente por grãos
de quartzo, com alto grau de arredondamento e esferici-
dade (ambos >0,7), ausência de feldspatos e outros mi-

nerais e biodetritos, baixo teor de finos (pelo menos 60% 
da granulometria deve estar na fração 20-40 mesh) e boa 
resistência ao esmagamento. Foi possível a recuperação 
da localização de pelo menos nove das ocorrências e es-
tão todas associadas a areias oriundas da desagregação 
de arenitos da Formação Sambaíba do Grupo Balsas. O 
autor não dimensionou depósitos, mas descreve espessu-
ras de até 10 m e reais com extensão quilométrica. Mais 
recentemente, entretanto, PETROBRAS... (2004) noticiou
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que um depósito de areias especiais no sul do Maranhão
contém 7 Mt distribuídas em camadas de pelo menos 15
m de espessura.

4.3.8. Argilas especiais

Nesse grupo incluem-se as argilas para cerâmica
branca, argilas esmectíticas (bentonitas) e argilas refratá-
rias, com uso industrial diferenciado, quando comparado
ao das argilas para cerâmica vermelha.

Rodrigues et al. (1994b) reportaram a existência
de dezenas de locais de extração de argila na região de
Bacabal e municípios limítrofes. As argilas são sempre
associadas ao horizonte mosqueado do perfil laterítico
imaturo, que na cartografia apresentada neste projeto,
deve estar recobrindo ou se desenvolvido sobre rochas
do Grupo Itapecuru. Ensaios tecnológicos foram reali-
zados por Rodrigues et al. (1994b) em temperaturas de
950° e 1100°C para um grupo grande de amostras e, na
maioria dos casos, as argilas foram indicadas para uso
na cerâmica vermelha. Contudo, uma dezena de exem-
plares se mostrou compatível com o uso na fabricação
de cerâmica branca. No município de Timon, o SIGMINE
(DNPM, 2012) registra duas minas de argilas em área de
ocorrência da Formação Piauí do Grupo Balsas. Também
registra um depósito de argila refratária próximo ao rio
Codozinho, em Codó, em área aqui cartografada como
Formação Codó.

Uma ocorrência de argila esmectítica foi identifi-

cada a sudeste de Centro Novo do Maranhão por Klein 
e Lopes (2011). O afloramento de sedimento argiloso 
está associado ao Grupo Serra Grande e a esmectita foi 
identificada por difração de raios X. Não há informações 
sobre a dimensão da ocorrência, o teor de esmectita na 
amostra analisada, que contém também caulinita, mica e 
quartzo, nem há ensaios tecnológicos disponíveis.

Uma concentração de treze ocorrências e indícios 
de argila esmectítica, por vezes associada com zeolita, 
está localizada na porção ocidental do Estado do Ma-
ranhão, nos municípios de Governador Edison Lobão, 
Davinópolis, Porto Franco, Campestre do Maranhão, Ri-
bamar Fiquene e Montes Altos (Fig. 4.19). Os jazimentos 
encontram-se em áreas de afloramento das formações 
Corda (principalmente), Mosquito e Grajaú e um indício 
foi apontado na Formação Pastos Bons em Nova Iorque 
(REZENDE, 1997; MELO et al., 2012). Embora não te-
nham sido realizados ensaios tecnológicos, segundo Re-
zende (1997) a composição química das esmectitas da 
Formação Corda indica que as mesmas possuem elevada 
capacidade de troca catiônica, compatível com o obser-
vado em argilas bentoníticas nacionais e estrangeiras. 

Além desses jazimentos mais conhecidos, Rezen-
de (1997) cita a presença de esmectitas magnesianas na 
Formação Codó na região de Codó, o que potencializaria 
seu uso como corretivo/condicionador de solos ácidos. O 
mesmo autor cita a presença, aparentemente sem signi-
ficado econômico, de atapulgita com hábito papiráceo 
preenchendo fraturas em pelitos da Formação Motuca, 
na região entre Riachão e Carolina.

Figura 4.19 – (A) Afl oramento com intercalações de arenito e argila esmectítica da fácies interduna da Formação Corda na estrada para a reserva 
indígena Krikiti, em Montes Altos. (B) Detalhe do mesmo afl oramento. Fotos de Costa Neto et al. (2012) 
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4.3.9. Gipsita

A gipsita, com uso na construção civil, agricultura
e pecuária, é um importante produto da economia mi-
neral maranhense. É conhecida desde a década de 1940
(BAQUIL, 1997a) e as reservas oficiais totais estão esti-
madas em 40,6 Mt (DNPM, 2010), concentrando-se em
depósitos dos municípios de Codó e Grajaú (Fig. 4.15).

As ocorrências e depósitos estão associados à
fácies evaporítica da Formação Codó. De acordo com

Baquil (1997a), e conforme observado neste projeto, a 
gipsita da região de Codó forma lentes, juntamente com 
calcário, intercaladas em folhelhos pretos betuminosos 
da base da Formação Codó (Fig. 4.20A). O evaporito é 
de origem lacustre e consiste em gipsita laminada, gip-
sarenito e gipsita maciça e nodular. Essas características 
indicam, respectivamente, deposição em áreas horizon-
talizadas, retrabalhamento intraformacional do evapori-
to e remobilização de sais durante o soterramento (Paz & 
Rossetti 2006). Segundo Rodrigues et al. (1994b) e Lova-
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to et al. (1994) toda a gipsita da região de Codó e Grajaú 
era utilizada na fabricação de cimento Portland.

Na região de Grajaú a gipsita forma lentes com 
importante continuidade lateral, com espessura média
entre 1 e 14 m (BAQUIL, 1997b). O evaporito apresenta 
características semelhantes ao da região de Codó, mas
a gipsita laminada é a forma predominante em Grajaú.
Um ambiente salino tipo sabkha foi proposto neste caso 
(PAZ; ROSSETTI, 2006).

Lima e Leite (1978) também citam a existência, em
sub-superfície, de níveis e/ou lentes de gipsita e anidrita
intercalados com calcários, folhelhos e siltitos das forma-
ções Pedra de Fogo, Motuca e Codó. Em Balsas, na jazida
da Mineração Vale do Araguaia, gesso agrícola é fabrica-
do como subproduto da extração de calcário (Fig. 4.20B).

4.3.10. Calcário

As reservas oficiais de calcário (indiferenciado) no 
Estado do Maranhão totalizavam, em 2009, 316,1 Mt
(DNPM, 2010). Mais de 95% dessas reservas estão con-
centradas nos municípios de Balsas e Codó e se associam 

à Formação Codó (Fig. 4.15) (muitas vezes recoberta pe-
los sedimentos do Grupo Itapecuru – Figs. 3.29 e 4.20).
Muitas ocorrências são relatadas também nos domínios
dos municípios de Riachão, Imperatriz, Barra do Corda,
Grajaú, Tuntum, Presidente Dutra, Timon e Caxias (LIMA;
LEITE, 1978; LEITES et al., 1994; LOVATO et al., 1994;
RODRIGUES et al., 1994b; RIBEIRO; MELO; VERÍSSIMO,
1998; DNPM, 2012).

Em Codó, depósitos e ocorrências, algumas as-
sociadas com gipsita, situam-se nas imediações do rio
Codozinho. Os depósitos não apresentam grande conti-
nuidade lateral, ocorrendo como lentes e bolsões local-
mente recobertos por sedimentos das formações Corda e
Itapecuru. Os estratos são horizontais e localmente mos-
tram dobras atectônicas (BAQUIL, 1997a).

Com base no aspecto físico e nas condições de
beneficiamento o calcário de Codó foi classificado em
três tipos (BAQUIL, 1997a). (1) Tipo A: de cor bege,
ocorre intercalado com folhelhos pulverulentos, às vezes
com aspecto brechoide, contendo drusas e concreções. É
beneficiável. (2) Tipo B: bege ou cinza claro, compacto,
maciço e ligeiramente estratificado. Usado in natura. (3)
Tipo C: cinza, betuminoso e silicoso. Não é utilizado na
industrialização do cimento.

A existência de lavra rudimentar e de ocorrências
não explotadas foram descritas nas proximidades do rio
Mearim em Barra do Corda. O teor de MgO nesses jazi-
mentos é em geral inferior a 4%, sendo utilizado para
o fabrico de cal. Mas há também ocorrências com 5,2-
6,6%, com potencial para corretivo de solo (LOVATO et
al., 1994).

Almeida et al. (1995) apontam ocorrência de
calcário em vila Cocal, no rio Tocantins, com teores de
CaO e MgO satisfatórios para utilização como corretivo
de solos. Leites et al. (1994) relatam lavra rudimentar de
calcário na região de Buriti Bravo. Esta ocorrência se dá
na forma de lentes de calcário silicificado com espessura
média de 3 m intercaladas em arenitos finos e pelitos da
Formação Pastos Bons.

Próximo à divisa com o Estado do Piauí a extra-
ção de calcário ocorre em jazimentos pertencentes às
formações Motuca e Piauí (RIBEIRO; MELO; VERÍSSIMO,
1998). Análises químicas efetuadas por aqueles autores
mostram que os calcários da Formação Motuca são clas-
sificados como calcário calcítico (MgO/CaO = 0,005) e
dolomito calcítico (MgO/CaO = 0,71). Os primeiros fo-
ram indicados para uso na construção civil, fabrico de
cimento, metalurgia e indústria química, enquanto que
os segundos foram indicados para corretivo de solo, para
uso nas indústrias de tinta e construção civil e aditivo de
asfalto. Na Formação Piauí os calcários são dolomíticos,
formam lentes suborizontais com espessura máxima de
1,8 m, e ocorrem principalmente no Estado do Piauí.

Na região costeira, registros pontuais da ocor-
rência de calcário foram feitos por Costa et al. (1977)
em meio à sedimentação quaternária litorânea, entre
Carutapera, na divisa com o Pará, e Turiaçu. Os autores
associaram essa rocha à Formação Alcântara do Grupo
Itapecuru. Os calcários são compactos, de granulação
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Figura 4.20 – (A) Frente de lavra da mina de gipsita da Pedreira Itapi-
curu no município de Codó. A gipsita ocorre como níveis entre folhelhos
negros e calcários da Formação Codó. Afl oramento EL41. (B) Vista da 
frente de lavra de calcário e gipsita da Formação Pedra de Fogo na Mi-
neração Vale do Araguaia em Balsas. No detalhe inferior, exemplos das 
rochas e dos produtos da mineração (calcário dolomítico, cal hidratada
e gesso agrícola). Estação IC62.
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fina e os afloramentos mais expressivos apresentam até 
1,2 m de espessura. Análises químicas (FERREIRA, 1960; 
COSTA et al., 1977) indicam valores de CaO entre 15,8 e 
>46,0% e de MgO entre 1,1 e 19,6%. Esses calcários são 
magnesianos a dolomíticos e, segundo Carvalho (2000), 
seriam mais magnesianos que os calcários da Formação 
Pirabas, que ocorrem nas proximidades, mas no nordeste 
do Estado do Pará.

Em Alcântara e redondezas, Rodrigues et al. 
(1994a) descreveram ocorrência associada à formação 
homônima. Consiste em duas camadas sobrepostas, com 
0,6 m de espessura, de calcilutito amarelado com grande 
continuidade lateral. Essa ocorrência é coberta por 20 m 
de folhelhos vermelhos pouco consolidados e, por essa 
razão, os autores entenderam que não apresentam gran-
de potencial exploratório. De todo modo, o desmantela-
mento dessa rocha tem proporcionado o seu uso como 
pedra de construção. Outras ocorrências se dão nas pro-
ximidades de Cocal e Cururupu. 

4.3.11. Calcário dolomítico e dolomito calcítico

Uma série de requerimentos de lavra para calcário 
dolomítico para uso como corretivo de solo é apontada 
pelo SIGMINE (DNPM, 2012). Os jazimentos se concen-
tram principalmente no município de Riachão e distri-
buem-se também por Balsas e São José dos Patos. Não 
obstante, não há reservas publicadas para a Bacia do Par-
naíba no último Anuário Mineral Brasileiro (DNPM, 2010) 
e não há informações sobre a geologia desses depósitos. 
Contudo, na cartografia apresentada por este projeto, 
esses jazimentos situam-se em domínios das formações 
Pedra de Fogo e Motuca do Grupo Balsas (Figs. 4.15 e 
4.20B).

Análises químicas efetuadas em calcários da For-
mação Codó nas localidades de Livramento e Jejum mos-
traram teores de MgO de 11,7 a 16,1% e razão MgO/
CaO entre 0,25 e 0,56. Esses resultados classificam as 
rochas como dolomitos calcíticos recomendados para 
uso como corretivo de solo (RODRIGUES et al., 1994b).

4.3.12. Fósforo

Indícios geoquímicos de mineralização de fósforo 
foram apresentados por Lima e Leite (1978), com base na 
resposta positiva na reação de rochas com molibdato de 
amônia. Das mais de quatrocentas amostras que respon-
deram positivamente ao teste, a maioria apresentou teo-
res menores do que 1% na determinação química quan-
titativa. As rochas fosfatadas pertencem principalmente 
às formações Longá, Pimenteiras e Codó, ocorrendo 
fosfato também nas formações Pedra de Fogo, Motuca, 
Pastos Bons e Areado e, mais raramente, nas formações 
Poti, Piauí, Serra Grande, Cabeças e Pirabas. Algumas 
amostras mostraram valores relativamente altos de P2O5
(1,07 a 23,2%) no estado do Maranhão, nas regiões de 
Brejo (Formação Longá), Barão do Grajaú (Formação Poti) 
e Caxias. Os resultados analíticos ainda mostraram corre-

lação positiva entre P2O5 e cálcio e flúor, o que, segundo
aqueles autores, seria indício de ambiente marinho para
a deposição.

4.3.13. Gemas

4.3.13.1. Diamante

Dois kimberlitos são dados como conhecidos no
Maranhão, o kimberlito Flores-01 (VASCONCELOS et al.,
2004; DNPM, 1986), que ocorre nas proximidades do
rio Flor no município de Lajeado Novo, e o kimberlito
Alto Turiaçu, no município de Pedro do Rosário. Flores-01
teria sido descoberto em trabalho de detalhamento de
anomalia detectada em estudo aerofotogramétrico e es-
taria intrudido em rochas Jurássico-Cretássicas da Bacia
do Parnaíba (formações Corda e Grajaú, neste trabalho).
Diamante e ilmenita teriam sido recuperados em amos-
tragem realizada a jusante do kimberlito (F. V. SILVEIRA,
2011, comunicação escrita). Contudo, trabalhos de cam-
po preliminares efetuados pelo projeto Diamante Brasil,
da CPRM-Serviço Geológico do Brasil, não identificaram,
em superfície, afloramento desse kimberlito (L. L. SACHS,
2012, comunicação verbal). Na região do rio Turiaçu, pró-
ximo à BR316, ocorrem alguns diatremas que, em versão
anterior do Mapa Geológico do Estado do Maranhão
(DNPM, 1986), foi relacionada à presença de kimberlito.
Entretanto, levantamento geológico e magnetométrico
terrestre (CASTELO BRANCO; MARINHO, 1989) não mos-
trou, em superfície, a presença de rochas kimberlíticas,
mas somente arenitos e o corpo modelado estaria a uma
profundidade de 1,8 km. A existência desses dois kimber-
litos, portanto, precisa ser confirmada.

Minerais de interesse à prospecção da rocha fon-
te do diamante (satélites) foram identificados por Klein
e Lopes (2011) em amostras de concentrados de bateia
obtidos em sedimentos ativos de drenagem e em solos
ao norte de Centro Novo do Maranhão, em área de aflo-
ramento da Formação Igarapé de Areia e de sedimentos
fanerozoicos da unidade Pós-Barreiras. O mineral detec-
tado é a ilmenita e em uma das amostras de solo ocorre
ilmenita e granada, a última com superfície esculturada
e não abradada, indicando pouco transporte e proximi-
dade da fonte. Esse indício vem de amostras coletadas
em igarapés que drenam uma área localizada sobre um
dipolo magnético com eixo orientado segundo a direção
N60°E, que indica a presença de intrusão em subsuper-
fície. Apesar da presença de mineralogia kimberlítica, a
existência de intrusão kimberlítica associada a essa ano-
malia e, mesmo, da ocorrência de diamante, necessitam
de confirmação futura.

Há referências, com localização um tanto impre-
cisas, à presença de diamante nas porções sul e sudoeste
do Maranhão (CODEMINAS, 1975; CORREIA, 1990). Os
indícios estariam relacionados a aluviões do rio Parnaíba,
no limite com o Estado do Piauí, ao sul de Alto Parnaí-
ba; a aluviões do rio das Balsas em seu médio curso; e a
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aluviões do rio Sereno, próximo a sua foz no rio Manoel
Alves Grande, que limita os estados do Tocantins e do
Maranhão.

4.3.13.2. Ametista e cristal de rocha

Oliveira (1998) aponta ocorrências com potencial
gemológico em áreas de afloramento da Formação Pe-
dra de Fogo. Jazimentos de cristal de rocha ocorrem
na região de Balsas-Riachão como veios centimétricos
em fraturas de arenitos. Ametista ocorre entre Timões
e São Francisco. O mesmo autor cita a ocorrência de
opala na região de Porto Franco-Estreito, próximo à
divisa com Tocantins. A opala é encontrada em vênulas
ou pequenos bolsões em rochas fortemente intemperi-
zadas e estaria associada ao vulcanismo básico meso-
zoico. Ainda faz referência uma ocorrência de ametis-
ta em Matões, em área de afloramento da Formação
Codó. Supõe-se que também se associe ao vulcanismo
básico. Ocorrência de cristal de rocha em veio é igual-
mente mencionada por Oliveira (1998) na região cos-
teira de Guimarães, embora a área seja de afloramento
de sedimentos fanerozoicos. Não há outras informa-
ções sobre essa ocorrência.

4.3.14. Agregados para construção civil

Os agregados para construção civil envolvem ar-
gila para cerâmica vermelha, cascalho, seixo, areia, sai-
bro, brita e pedra para construção e calçamento. As co-
berturas cenozóicas se constituem na principal fonte de
materiais utilizados na construção civil. Por outro lado,
brita e pedras provém formações paleozoicas e mesozoi-
cas (Fig. 4.15).

4.3.14.1. Pedra para construção e brita

Explotação de arenito silicificado para utilização
como brita e/ou pedra de construção foi cadastrada na
região de Tuntum, sendo associado à Formação Grajaú
(LEITES et al., 1994), e em Vitorino Freire (COLARES et
al., 1990) e Grajaú-Barra do Corda (LOVATO et al., 1994),
onde pertencem ao Grupo Itapecuru. Neste projeto fo-
ram cadastradas pedreiras onde ocorre extração manual
de pedra para calçamento (Fig. 4.21), em afloramentos
de arenito da Formação Corda e siltitos maciços a estrati-
ficados da Formação Pedra de Fogo, em Presidente Dutra
e Timon, respectivamente.

Os arenitos ferruginosos médios a grossos que
ocorrem em horizontes concrecionários dos perfis laterí-
ticos imaturos são também comumente utilizados como
pedra de construção (RODRIGUES et al., 1994b).

Ocorrências de brita foram assinaladas por Pas-
tana (1995) na BR-316 nas proximidades dos rios Pa-
ranapacuá e Turiaçu e ao longo da MA006, próximo
a Pinheiro. Essas ocorrências estão associadas a are-
nitos conglomeráticos do Grupo Itapecuru. Leites et
al. (1994) sugerem os basaltos da Formação Mosquito
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Figura 4.21 – Afl oramentos com extração de pedra para constru-
ção e calçamento. (A) Pedreira do Lixão, em Timon, onde siltitos
maciços da Formação Pedra de Fogo são usados para calçamento
(estação EL34). O produto da extração rudimentar é comercializa-
do a R$ 100,00 o milheiro. (B) Pedreira em arenito da Formação
Corda em Presidente Dutra (no detalhe, estratifi cação cruzada),
também usado para calçamento (estação EL20). (C) Blocos irre-
gulares de arenito ferruginoso da unidade de Depósitos Colúvio-
Eluviais, em Vila Manival, extraídos manualmente e usados como
pedra de alicerce na construção de casas (estação EL131).

na região de Fortuna-Buriti Bravo para utilização como
brita e pedra de construção. Nessa região e espessura
dos derrames foi estimada em 130 m.
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4.3.14.2. Argila para cerâmica vermelha

Mais de duas centenas de ocorrências e depósitos
de argila para cerâmica vermelha estão distribuídos por
todo o Estado do Maranhão, embora haja uma concen-
tração de jazimentos na porção centro-norte do estado
(Fig. 4.15), que é coincidente com as planícies de inun-
dação dos grandes rios, como Munim, Mearim e Itape-
curu e que são a principal fonte de argilas. Também há
concentração de jazimentos ao longo das rodovias BR-
222, BR-226 e BR-230, que ligam as maiores cidades do
estado. A despeito disso, reservas oficiais, nos domínios
da Bacia do Parnaíba, existem apenas para o município
de Coelho Neto, onde são reportados 3,15 Mt de argila
comum (DNPM, 2010).

Além das argilas quaternárias, Colares e Araújo
(1990) descreveram jazimentos imediatamente ao norte
de Zé Doca, associados a pequenas lentes e camadas de
argilito intercaladas em arenitos do Grupo Itapecuru. Mi-
neralogicamente são compostas por caulinita, illita, es-
mectita e clorita, e foram consideradas como adequadas
apenas para uso em cerâmica vermelha. Ocorrências com
as mesmas características foram reportadas por Lovato,
Caye e Araújo (1995) para a região de Vitória do Mearim-
Miranda do Norte-Vargem Grande. Neste caso, as argilas
são relacionadas a pelitos com laminação plano-paralela
também atribuídos ao Grupo Itapecuru. Lovato, Caye e
Araújo (1995) também consideraram como potenciais
para obtenção de matéria-prima para cerâmica vermelha
as coberturas lateríticas imaturas.

Ensaios tecnológicos efetuados por Mello et al.
(2011b) em amostras de argilas das regiões de Itapecuru
Mirim (argila da Grupo Itapecuru) e Timon (argilas ceno-
zoicas da várzea do rio Parnaíba) ratificam a indicação de
uso para fabricação de tijolos, blocos e telhas.

Argilas relacionadas com sedimentos cretáceos
da Formação Cojupe na ilha de São Luís e Mirinzal fo-
ram analisadas por Rodrigues et al. (1994a) e revelaram
composição mineralógica com 66% de caulinita, 13% de
illita e 21% de illita-esmectita. Essas argilas foram consi-
deradas pelos autores como as de maior possibilidade,
na região que envolve a capital maranhense, para usos
mais nobres e recomendam ensaios adicionais.

Várias ocorrências, explotadas ou não, de argi-
la, areia e cascalho associados à Formação Ipixuna e/
ou Grupo Itapecuru são relatadas para a região entre
Açailândia e Verona (Villas Boas e Pena Filho 1999),
em Grajaú e norte de Barra do Corda (LOVATO et al.,
1994). As extensas coberturas arenosas da Formação
Grajaú também fornecem areia em abundância para a
construção civil (LOVATO et al., 1994), embora Leites
et al. (1994) considerem as areias das formações Cor-
da e Grajaú muito finas para esse fim, pelo menos na
região de Presidente Dutra-Buriti Bravo. Lavras de areia
para construção foram também observadas nos leitos
e/ou paleoterraços dos grandes rios, como Itapecuru,
Mearim (RODRIGUES et al., 1994b), Grajaú (COLARES
et al., 1990), Pindaré e região dos lagos (COLARES;
ARAÚJO, 1990).

4.3.14.3. Cascalho, seixo, areia e saibro

As coberturas lateríticas maturas e imaturas são 
fonte de concreções ferruginosas (piçarreiras), areia, cas-
calho e argila. As piçarreiras (saibro), também ubíquas 
no estado, são comumente usadas no revestimento de
estradas e preparação da base de estradas e são lavradas 
a partir dos horizontes mosqueado e concrecionário dos
perfis lateríticos. Segundo Rodrigues et al. (1994b), são
derivadas de saprólitos desenvolvidos sobre litofácies ar-
gilosas do Grupo Barreiras.

Minas e ocorrências de seixo e areia estão loca-
lizadas nas proximidades da cidade de Centro Novo do
Maranhão, ao longo da rodovia MA306. Os jazimentos
estão também associados a coberturas fanerozoicas rela-
cionadas ao Grupo Barreiras. Na porção sudoeste da ilha
de São Luís, areia grossa é explorada mecanicamente em
áreas onde afloram os sedimentos da Formação Cujupe e
do Grupo Barreiras.

4.3.15. Potencial para outros depósitos

4.3.15.1. Fertilizantes

Não há registro de ocorrência de fertilizantes na 
Bacia do Parnaíba. Contudo, a busca de fontes alternati-
vas para esses insumos, como o uso da rochagem, per-
mite que seja citada a potencialidade das rochas básicas
das formações Mosquito e Sardinha para essa finalidade.
Essas rochas são abundantes no estado e há a necessi-
dade de estudos que definam essa potencialidade. De
fato, Matos & Mello (2010) citam esses basaltos como 
potenciais. Estudos em basaltos da Formação Serra Geral 
em Santa Catarina (de composição e idade similares aos
do Maranhão) já mostram a utilização de basalto moído
e blendado com esterco de equinos para adubação de
mudas em viveiros (LUZ et al., 2010). As zeolitas, além de 
suas propriedades que permitem a melhoria da eficiência
no uso de nutrientes agrícolas (MONTE et al., 2009), pos-
sui grande potencial na rochagem. 

4.3.15.2. Urânio

Anomalias radiométricas de urânio, com valor em 
torno de 300 cps, foram identificadas por Lima e Leite
(1978) na região de Coelho Neto, em algumas ocorrên-
cias de arenitos micáceos e argilosos, finos, intercalados 
com siltitos laminados, atribuídos à Formação Pedra de
Fogo. Outra anomalia identificada pelos mesmos autores
localiza-se mais ao sul, no município de Barão do Grajaú,
próximo ao rio Parnaíba, e associa-se com indício geoquí-
mico de fósforo.

4.3.15.3. Ferro

Indícios de ferro foram apontados na região de 
Pastos Bons e de São João dos Patos. Estão relacionados
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Figura 4.22 – (A) Jazida de argila para cerâmica vermelha da Cerâmica São Pedro, em Imperatriz. A argila é extraída da planície aluvionar qua-
ternária do rio Tocantins. (B) Exemplo de telhas e tijolos produzidos em regime industrial. (C) Exemplo da fabricação artesanal de tijolos na região
de Imperatriz. Fotos de Nélio G.A.M. Rezende. (D) Frente de lavra de areia da Jazida Queiroz em arenito eólico friável relacionado à Formação
Grajaú ou Formação Corda (afl oramento EL19). (E) Frente de lavra de areia e seixos na MA014, entre Vitória do Mearim e Viana (afl oramento
EL56). (F) Área de extração de areia próximo a Sobradinho, na MA225 (afl oramento EL51).

a concreções ferruginosas, por vezes hematíticas, sem
compactação e ligeiramente porosas, com distribuição
superficial (CODEMINAS, 1975). Não há informação so-
bre volume potencial.

4.4. PLATAFORMA CONTINENTAL

Poucas informações estão ainda disponíveis sobre
os recursos minerais (não fósseis) da plataforma conti-

nental no Estado do Maranhão. O projeto Geologia da
Plataforma Continental Jurídica Brasileira - PCJB e áreas
oceânicas adjacentes (SOUZA, 2008) aponta três áreas
potenciais para calcário, uma para ouro e minerais pesa-
dos (na continuidade do Fragmento Cratônico São Luís)
e uma para minerais pesados, como ilmenita, monazita,
zircão e rutilo (Fig. 4.23). Nessas mesmas áreas poten-
ciais são indicadas anomalias geoquímicas para Mo, Sr,
Ti e Zr.

Segundo o SIGMINE (DNPM, 2012) depósitos
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de calcário (contidos nas áreas potencias acima citadas)
para uso como fertilizante já contam com concessões
de lavra ou são objeto de requerimento de lavra. Além

disso, vários requerimentos e autorizações para pesqui-
sa de fosfato são também registrados. De acordo com 
Cavalcanti (2011) existem pelo menos quatro áreas com 

Figura 4.23 – Áreas potenciais para recursos minerais na Plataforma Continental do Estado do Maranhão
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concentrações significativas de sedimentos carbonáticos
bioclásticos marinhos na plataforma continental do Ma-
ranhão: (1) bancos de Tutoia, formados quase que exclu-
sivamente de fragmentos de algas coralíneas do gênero
Lithothaminium; (2) banco de São Luís, a norte da cidade
de São Luís, composto por sedimentos bioclásticos for-
mados por fragmentos de algas calcárias, predominan-
temente Lithothaminium e subordinadamente Halimeda;
(3) banco do Tarol, a norte de Cururupu, formado quase
que exclusivamente por fragmentos das algas Lithotha-
minium; e (4) autofundo de Parnaíba, localizado a 380
km da costa norte do Maranhão, formado por depósitos
de sedimentos biodetríticos, também predominantemen-
te formados de algas coralíneas, com predominância do
gênero Lithothaminium. Ainda segundo o mesmo autor,
as reservas oficiais de granulados bioclásticos marinhos
é de 656,6 Mt e os sedimentos bioclásticos apresentam
teores de Ca++ e Mg++ entre 34,45 e 37,73% e 1,09 e
3,3%, respectivamente.

Com relação a minerais metálicos, entre os rios
Gurupi e Turiaçu são reconhecidos placeres litorâneos 
auríferos. Esses depósitos contêm ouro com teores em
torno de 3,0 g/m3 (SANTANA, 1999 apud CAVALCANTI,
2011). Os rios citados drenam as unidades pré-cambria-
nas do Fragmento Cratônico São Luís e do Cinturão Gu-
rupi, justamente as unidades hospedeiras dos depósitos
auríferos do Maranhão.

Embora não cadastrado no banco de dados como
um recurso mineral, o sal marinho apresenta potencial de
ocorrência ao longo de toda a costa maranhense, sendo
eventualmente lavrado em dezenas de locais, principal-
mente nos municípios do litoral centro-oriental do esta-
do, como Cururupu, Alcântara, Icatu, Rosário, Humberto
de Campos, Araioses, Tutóia e Guimarães (ROBERTO et
al., 1987; RODRIGUES et al., 1994a).

4.5. RECURSOS ENERGÉTICOS

Os recursos energéticos, por sua particularidade,
não são tratados dentro de domínios tectônicos, como
efetuado com os demais recursos minerais, mas neste
item à parte.

4.5.1. Carvão e linhito

A Bacia do Parnaíba foi alvo de pesquisa intensiva
para carvão em suas sequências paleozoicas (p.ex., LEITE;
ABOARRAGE; DAEMON, 1975). A despeito disso, poucas
são as informações favoráveis à existência desse recurso
em condições econômicas (LENZ; RAMOS, 1985). Entre
os dados conhecidos, o Anuário Mineral Brasileiro – 2010
(DNPM, 2010) tabula uma reserva de carvão mineral, ou
turfa, segundo o SIGMINE (DNPM, 2012), de 2,8 Mt no
município de Balsas. Este carvão está associado à Forma-
ção Poti, do Grupo Balsas. Além disso, cerca de 11 km
ao sul de Santa Helena, há registro da presença de diver-
sos níveis carbonosos, descritos como linhito, entre 220
e 1060 m de profundidade (principalmente no intervalo

225-340 m) no poço MO-1-MA perfurado pela Petrobras 
(LEITE; ABOARRAGE; DAEMON, 1975), na localidade de 
Mocambo. Esses níveis de linhito estariam possivelmente
relacionados com a Formação Codó.

O relatório de CODEMINAS (1975) faz referência 
a uma série de jazimentos de carvão. As descrições apon-
tam pequenas ocorrências, sob a forma de delgadas lâ-
minas ou camadas de carvão, às vezes piritoso, com 2-10 
cm de espessura. O carvão é quebradiço e terroso, mais 
consistente com a profundidade. As camadas se interca-
lam com estratos de arenitos (por vezes calcíferos), silti-
tos e folhelhos das formações Poti, Piauí e Pedra de Fogo. 
Restos fósseis e, subordinadamente, madeira silicificada
são comuns nessas formações. CODEMINAS (1975) cita, 
ainda, mas sem localizar, a presença de carvão em teste-
munhos de sondagens em Carolina e Imperatriz.

4.5.2. Folhelho betuminoso

Ocorrências de folhelho betuminoso são descri-
tas para as regiões de Codó, Barra do Corda e Tuntum. 
Nesses locais, o folhelho ocorre em camadas de até 2 m 
de espessura, interestratificadas com calcários, calcareni-
tos, arenitos calcíferos, siltitos e gipsita, todo o conjunto 
sendo atribuído à Formação Codó. Em Barra do Corda os 
folhelhos possuem teor de óleo de 10 a 12%, podendo 
atingir 17% (CODEMINAS, 1975 e suas referências). Se-
gundo Lenz e Ramos (1985), os folhelhos pirobetumino-
sos estão contidos na porção estratigraficamente inferior
da Formação Codó, que atinge 15-30 m de espessura. 
Testes efetuados indicam teores de óleo principalmente 
entre 2 e 7%, podendo atingir 20%.

4.5.3. Turfa

Além de recurso energético, a turfa também é uti-
lizada na agricultura, como condicionadora de solos, bio-
fertilizante e substrato de mudas ou aplicada diretamente 
no solo. Turfeiras ocorrem em planícies de inundação de 
rios e lagos maranhenses (Fig. 4.15). Araújo e Veríssimo 
(1984) sistematizaram a pesquisa desse recurso mineral 
em cinco áreas: (1) rio Pericumã, (2) lagos interiores, (3) 
rio Preguiças, (4) rios Carrapato e Fome e (5) rio Magu. 
Os depósitos avaliados nessas áreas totalizam reservas in-
feridas de 17,6 Mt, em base seca, equivalentes a 7,6 Mt 
em óleo combustível BPF (baixo ponto de fluidez – óleo
pesado, resíduo da destilação do petróleo). Detalhes das 
reservas e valor energético de cada área encontram-se na 
Tabela 4.4. 

As turfeiras do rio Pericumã situam-se nas imedia-
ções do município de Pinheiro. As turfas do rio Pericumã 
apresentam cor marrom, são fibrosas a fibro-lenhosas, 
com médio grau de decomposição e espessuras variando 
entre 0,5 a 3,40 m, com capeamento máximo de 0,5 
m (ARAÚJO; VERÍSSIMO, 1984; ROBERTO et al., 1987).
De acordo com Araújo & Veríssimo (1984), essas turfei-
ras possuem potencial energético. Conforme Carvalho 
(2000), o afogamento anual das turfeiras do rio Pericu-

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Offset SWOP U370 K95 GCR50.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: noTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

- 117 -

mã, causado por uma barragem a jusante da cidade de
Pinheiro, faz com que as mesmas só tenham condições
de lavra por dragagem.

As turfeiras da região dos lagos interiores (ime-
diações dos municípios de Viana, Santa Inês e Concei-
ção do Lago-Açu, entre outros) incluem turfeiras fósseis. 
Ocorrem como lentes bastante argilosas, de pequena es-
pessura e capeamento expressivo. Possuem cor marrom-
escura a castanha, são fibrosas, com restos de vegetais 
bem preservados e grau de humificação muito baixo 
(<H4 na classificação de Von Post) e com baixo poder 
calorífico, não sendo adequadas para fins energéticos
(ARAÚJO; VERÍSSIMO, 1984).

Considerando que as turfeiras estão relacionadas
a planícies de inundação de rios de padrão meandrante, 
Carvalho (2000) sugere a seleção das de fácies de várzea 
(faixas marginais), onde a planície é mais desenvolvida e 
é mais difícil o aporte de sedimentos clásticos, o que pro-
piciaria a formação de turfeiras com melhor qualidade.
O autor também alerta para a possibilidade de utilização
agrícola das turfeiras de Pinheiro e da região do lago de
Viana. Contudo indica a necessidade de ensaios adicio-
nais, como umidade total, capacidade de retenção de
água, capacidade de troca iônica, teste de germinação,

fitotoxidade, carbono total, relação C/N e N.P.K.
Na área do rio Preguiças, região de Barreirinhas, 

no nordeste do Estado do Maranhão, as turfeiras pos-
suem dimensões reduzidas e base irregular, controlada 
pelo paleorelevo. As turfas possuem médio a elevado
grau de decomposição, baixo teor de cinzas (embora
com variações horizontal e vertical) e de enxofre e grau 
de humificação elevado (H6 e H7). Enquadram-se nos ti-
pos hêmica e sáprica e são consistentes com o gênero 
Pântanos baixos de regiões tropicais (ARAÚJO; VERÍSSI-
MO, 1984). 

Na área dos rios Carrapato e Fome (municípios de 
Barreirinhas e Tutóia, no nordeste maranhense), as turfei-
ras são em geral aflorantes e irregulares, controladas pela 
forma das depressões onde se depositaram. Apresentam 
médio a elevado grau de humificação (H4 a H8), variam 
de fibrosas a fortemente decompostas, com cores mar-
rom escuro, castanho e preto e são adequadas ao uso
energético. As turfeiras do rio Magu, na costa nordeste
do Maranhão, próximo à divisa com o Piauí, são bastante 
argilosas, fibrosas e com teores de cinzas moderados a
altos. De acordo com Araújo e Veríssimo (1984) não são
adequadas para uso energético nem agrícola. 

área setor espessura 
média 

(m) 

área
(ha) 

volume 
in natura 
(m3 x 106) 

densidade 
média (base 

seca) 
(g/cm3) 

reserva 
(base seca) 

(Mt) 

teor 
médio de 

cinzas 
(%) 

PCS* 
médio 
(base 
seca) 

(cal/g) 

equivalente 
em óleo 

BDP* 
(Mt) 

Pericumã Pinheiro 1,31 2506 32,94 0,125 3,77 24,8 4212 1,53
Ilha Grande 1,96 2920 64,70 0,135 9,01 22,0 4437 3,76

Preguiças Barreirinhas 2,46 458 12,91 0,116 1,52 14,4 5441 0,72
Sobradinho 1,79 270 5,67 0,122 0,68 24,0 4667 0,32

Carrapato Carrapato 1,53 1414 21,64 0,121 2,62 19,7 5224 1,30
total  7569 137,87 17,60   7,63

Tabela 4.4 – Reservas inferidas de turfa no Estado do Maranhão. Modifi cado de Araújo e Veríssimo (1984)

*PCS: poder calorífi co superior, BDP: barris por dia

4.5.4. Óleo e gás

4.5.4.1. Bacia do Parnaíba

Conforme o BDEP (2012) a Bacia do Parnaíba 
conta com 36 poços exploratórios furados pela Petrobras 
entre as décadas de 1950 e 1980. A cobertura sísmica 
(2D e 3D) se concentrou especialmente no centro da ba-
cia. Também conta com levantamentos aeromagnetomé-
tricos e de gravimetria terrestre.

As descobertas na Bacia do Parnaíba foram mo-
destas, a maioria dos poços são secos, somente três de-
les apresentaram indicações de óleo e gás. Na região de 
Capinzal, no centro da bacia (poço 2-CP-1-MA) ocorreu 
uma surgência de gás em diabásios fraturados que cor-
tam as rochas das formações Pimenteiras e Itaim. Mais
para sudeste, em Floriano, no Piauí, próximo ao limite 

com o Maranhão (poço 1-FL-PI) também ocorreu uma 
surgência de gás e água de arenitos da Formação Ipu. No 
setor sul da bacia, no município de Balsas (poço 1-TB-2-
MA) foram observados em testemunhos de sondagem
seis metros de arenito da Formação Cabeças impregnado 
de óleo. Testes nesse poço recuperaram água com traços
de óleo.

Em 2001 a Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP) colocou em licitação a 
pesquisa e exploração da área correspondente ao Bloco
BT-PN-1 (12.261 km2, poço 2-CP-1-MA) no centro-leste
do Maranhão. Essa área foi ampliada em 2007 e dividida
em dez blocos de 3.069 km2. A empresa OGX explora 
sete destes blocos e perfurou onze poços entre 2010 e 
2011, três deles produtores de gás. A produção nos cam-
pos Gavião Real e Gavião Azul está prevista para iniciar 
no segundo semestre de 2012, e em 2013 deve alcançar
5,7 Mm3pb (OGX, 2011).
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Os folhelhos devonianos da Formação Pimentei-
ras, com teor médio de carbono orgânico total (COT) de
2 a 2,5% e picos de até 6%, foram as principais rochas
geradoras de hidrocarbonetos. Os folhelhos silurianos da
Formação Tianguá e os neodevonianos da Formação Lon-
gá também foram potenciais geradores. As rochas cre-
táceas da Formação Codó apresentam valores elevados
de COT (23%), mas são consideradas imaturas (FUGITA,
2002a).

Os arenitos devonianos da Formação Cabeças
são as principais rochas reservatório dos hidrocarbone-
tos gerados pela Formação Pimenteiras e os folhelhos da
Formação Longá, suas rochas seladoras. Os reservatórios
silurianos da Formação Ipu foram selados pelos folhelhos
da Formação Pimenteiras, assim como os reservatórios
carboníferos da Formação Piauí foram selados por folhe-
lhos e evaporitos permianos da Formação Pedra de Fogo
(GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993; FUGITA, 2002a).

As intrusões básicas jurássicas e cretáceas tive-
ram um papel importante, contribuíram para a matura-
ção termal da matéria orgânica, bem como serviram de
armadilhas e de reservatório quando fraturadas (GÓES;
TRAVASSOS; NUNES, 1993; FUGITA, 2002a).

A acumulação e migração dos hidrocarbonetos
ocorreram ao longo de falhas normais e inversas e Fu-
gita (2002a) aventou processo centrado na bacia (basin-
centered) com acumulação de pequenos bolsões de gás
(sweet pods) por efeito de pressões anômalas, saturação
de volume e fluxo de água. 

4.5.4.2. Bacia de Barreirinhas

O esforço exploratório da Petrobras na Bacia de
Barreirinhas resultou em 123 poços exploratórios perfu-
rados principalmente entre 1966 e 1988, e uns poucos
perfurados em 2009 e 2011. Dentre estes poços apenas
34 indicaram petróleo e gás. São 21 indícios, seis ocor-
rências e sete depósitos de produção subcomercial, con-
forme levantado nos arquivos do BDEP (2012). A ANP
destaca três áreas de importante acumulação de campos
gás (São João, Espigão e Oeste de Canoas) no segmento
emerso da bacia (Plataforma Sobradinho). Também há
um poço produtor subcomercial de gás na região litorâ-
nea dos Grandes Lençóis Maranhenses. Outros dois po-
ços deste tipo são marítimos localizados na plataforma
rasa (< 200m de cota batimétrica) na parte leste da bacia
(Fig. 2.6). Conforme o BDEP (2012) esta bacia conta com
levantamentos aeromagnetométrico e aerogravimétrico,
levantamentos marítimos por métodos eletromagnéti-
cos, sísmica (2D e 3D), gravimetria e magnetometria.

A ANP licitou, entre 2001 e 2003, blocos locali-
zados ao longo talude continental. Em 2005 e 2006 am-
pliou a quantidade de blocos oferecidos, mas com área
menor, e estendeu os mesmos para águas profundas
(1.000 a 3.000m) e águas rasas (< 200m). Empresas es-
trangeiras como a Devon e a BP pesquisaram estes blocos
exploratórios (Revista Brasil Energia 2010). Atualmente
a Petrobras opera em quatro blocos na bacia e a BP ad-

quiriu 40% dos direitos de exploração produção de dois
blocos (BP, 2012).

As rochas geradoras são folhelhos marinhos al-
biano-cenomanianos do Grupo Cajú (COT médio de 2%)
na parte submersa da bacia e rochas aptianas da Forma-
ção Codó na parte emersa. O petróleo foi gerado entre o 
Cretáceo Superior (Maastrichtiano) e o Eoceno, enquan-
to o gás e condensado foram gerados no Oligoceno. Os 
reservatórios são arenitos do Grupo Canárias e turbiditos 
do Grupo Humberto de Campos. A migração dos hidro-
carbonetos se deu ao longo de falhas e fraturas e das 
discordâncias estratigráficas. Os folhelhos das unidades
cretáceas e paleógenas, em arranjos com as armadilhas 
estratigráficas e estruturais, selaram horizontal e vertical-
mente os reservatórios (MERCIO, 2002).

4.5.4.3. Bacia do Pará-Maranhão

A Petrobras perfurou 33 poços exploratórios na 
bacia entre 1978 e 1993. Apenas nove poços possuem 
registros de óleo e gás, sete dos quais se localizam no 
Maranhão (Fig. 2.6). São seis depósitos, quatro deles 
produtores subcomerciais de petróleo e dois de gás na-
tural localizados em águas rasas (< 200 m de isóbata). 
Na costa, próximo ao limite com o Pará, um poço perfu-
rado em 2011 indicou ocorrência de petróleo. Esta bacia
ainda conta com levantamentos aeromagnetométrico e
levantamentos marítimos de sísmica (2D e 3D), magne-
tometria e gravimetria (BDEP, 2012).

Desde 2001 a ANP tem licitado diversos blocos 
exploratórios localizados na plataforma rasa (<200 m) e
ao longo do talude continental. Sete blocos se localizam
no Maranhão e um no limite com o Pará. Três são explo-
rados pela Petrobras e cinco pela OGX (DBEP, 2012).

Margas e folhelhos da Formação Travosa (COT 
0,5-1,7%), folhelhos negros do Grupo Caju (COT 1-2%)
e folhelhos do Grupo Canárias (COT 1-4%) são as rochas 
geradoras. As margas e folhelhos que ocorrem interca-
lados selaram os reservatórios de arenitos da Formação
Travosa e do Grupo Canárias, e calcários da Formação Ilha 
de Santana. A migração dos hidrocarbonetos ocorreu há 
10 Ma ao longo de falhas lístricas e normais planares, e 
pelo contato direto das rochas geradoras e reservatórios 
(FUGITA, 2002b).

4.5.4.4. Bacia de São Luís

Entre 1950 e 1980 a Petrobras perfurou dezoito 
poços exploratórios na bacia. Somente um indicou pe-
tróleo, consistindo em depósito de produção subcomer-
cial (BDEP, 2012). A exploração sísmica 2D se concentra 
na parte sudeste da bacia, e conta com levantamentos 
aeromagnetométrico e gravimétrico terrestre. Um bloco 
exploratório de quase 8.000 km2 foi oferecido pela ANP
em 2002, mas sua exploração não avançou.

As principais rochas geradoras são da Formação 
Codó (COT 4-15%). Subordinadamente, rochas devo-
nianas da Formação Pimenteiras (extensão da Bacia do 
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Parnaíba) apresentam potencial para geração de hidro-
carbonetos. Arenitos das formações Codó e Grajaú têm 
elevado potencial para reservatórios, mas arenitos das 
formações paleozoicas subjacentes (Ipu, Jaicós e Itaim), 
arenitos cretáceos da Formação Itapecuru e fraturas no 
embasamento cristalino e no rifte eopaleozoico rema-
nescente (Formação Bequimão) também são potenciais 
reservatórios. Blocos e horsts basculados, falhas inversas 
e transcorrentes podem ter sido trapas estruturais, mas o 

truncamento e acunhamento das formações paleozoicas 
também podem ter permitido a acumulação de hidro-
carbonetos. Os folhelhos e anidritas da Formação Codó 
podem ter selado reservatórios da Formação Grajaú, as-
sim como nas unidades paleozoicas os folhelhos das for-
mações Pimenteiras e Tianguá podem ter selado reserva-
tórios das formações Ipu e Itaim. Folhelhos intercalados 
também podem ter capeado possíveis reservatórios das 
formações Itapecuru e Codó (FUGITA, 2002c).
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O estado do Maranhão possui um substrato ge-
ológico dominado por uma expressiva cobertura sedi-
mentar fanerozoica, que ocupa mais 90% do território,
sendo ainda individualizados terrenos pré-cambrianos
no extremo noroeste do estado.  É esse substrato ge-
ológico que incorpora depósitos minerais com viabili-
dade econômica e tecnológica com destaque para o
ouro, gipsita, calcário, agregados para a construção
civil e água mineral, com expectativas futuras algo pro-
missoras para os depósitos de zeolitas e de bauxita fos-
fatada. Tendo uma localização privilegiada, ao norte
do território brasileiro, o Maranhão se situa num dos
pontos mais próximos do mercado norte-americano e
europeu, e de acesso ao canal do Panamá, o que per-
mite uma passagem para as importantes economias
asiáticas. Portanto, esse estado pode ser considerado
como portador de um grande potencial econômico,
pela diversidade dos seus recursos naturais, pela lo-
calização estratégica e pela ampla cobertura de sua
infra-estrutura física e econômica.

A economia do Maranhão está estruturada em
dois grandes eixos de desenvolvimento e integração, que
englobam macro-cadeias produtivas de elevado dinamis-
mo e modernização, como o agronegócio de alimentos e
energia, e o complexo minero-metalúrgico, concentrado
na parte oeste e norte (São Luís) do estado. Com rela-
ção a este segundo eixo, centrado na minero-metalurgia,
merece destaque, a inclusão, a partir de 1970 até os dias
atuais, desse complexo à fase de integração produtiva do
Maranhão à economia nacional. A partir da segunda me-
tade da década de 1970, começa no Maranhão o perío-
do dos grandes projetos que irão sobrepondo-se à base
da pecuária extensiva e da economia camponesa tradi-
cional, fixando os contornos sócio-econômicos atuais do
estado. Mas, a grande mudança da atividade econômica
estadual, ocorreu durante a década de 1980, quando foi
acelerado o crescimento econômico, como resultado da
implantação de grandes projetos extrativos minerais, es-
pecialmente o Projeto Ferro Carajás, no estado do Pará,
associado a importantes obras de infra-estrutura e à ex-
pansão da moderna agricultura dos cerrados no sudoes-
te maranhense.

Como parte da exploração da grande reserva mi-
neral de ferro paraense, a VALE implantou a ferrovia de
Carajás, para transporte do minério de ferro até o por-
to de Itaqui. Simultaneamente, é estabelecido no Ma-
ranhão o empreendimento industrial transformativo da
Alumar, formado pela associação da Alcoa do Brasil S/A 
com a Billiton Metais S/A, para a verticalização do miné-
rio bauxítico, visando atingir a produção de lingotes de
alumínio. Esses dois grandes empreendimentos minerais
buscaram o Maranhão pela sua posição estratégica, em
relação aos mercados da Europa e dos EUA, e pela oferta
de infra-estrutura portuária. Nesse contexto, se destaca
o fortalecimento do sistema de produção, transmissão
e distribuição de energia elétrica, pela entrada em ple-
na operação, da Usina Hidroelétrica (UHE) Tucuruí, em
1984, superando o grande obstáculo infra-estrutural ao
seu desenvolvimento. Nesse mesmo ano, foi implantado
na região de Codó um projeto de produção de cimento,
a partir das reservas de calcário calcítico e dolomítico da
sequência cretácea da Bacia do Parnaíba. 

É ainda a partir da década de 1980 que a reestru-
turação da economia maranhense transforma o estado
de uma economia produtora de bens de consumo não-
duráveis para produtora e exportadora de commodities
minerais e bens intermediários. Esse processo, a partir
dos projetos Carajás, Alumar e CBE dinamizou a econo-
mia, mas não gerou os efeitos de desenvolvimento vin-
culados, pela ausência de um maior adensamento das
cadeias produtivas do ferro, do alumínio e do calcário,
desafiando o crescimento econômico e social futuro do
estado.

Ainda na década de 1980, a instalação de gusei-
ras no Maranhão e no Pará levou também à expansão da
atividade de desmatamento visando à produção de car-
vão, que impactou de forma significativa as regiões cen-
tral e leste do Maranhão. Mais recentemente, a diminui-
ção da oferta de madeira proveniente de matas nativas
do Pará e Maranhão e as crescentes restrições ambientais
estão canalizando investimentos para o estado destina-
dos à produção de carvão a partir de reflorestamento de
eucalipto.

5. ECONOMIA MINERAL

Xafi da Silva Jorge João
Marcelo Henrique Borges Leão
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5.1. SETOR MINERAL DO ESTADO DO
MARANHÃO

5.1.1. A participação dos minérios na balança 
comercial 

O intercâmbio comercial do Maranhão em esca-
la nacional é realizado com as áreas do país de maior 
expressividade econômica, suprindo com produtos pri-
mários e importando produtos processados e manufa-
turados. Como resultado da implantação dos grandes 
projetos, o comércio maranhense sofre uma expansão 
em escala internacional, porém, sem alterar o seu perfil 
de fornecedor de produtos in natura, correspondente ao 
estágio primário da economia. Por outro lado, no âmbito 
doméstico, as importações no estado, por sua distância 
aos principais centros industriais, vêm atingindo preços 
incrementados, em decorrência dos altos custos de trans-
porte, na sua maioria via rodoviária.

Com relação aos grandes projetos implantados 
no estado e que dinamizaram o seu comércio exterior, 
o Maranhão contempla o mega-empreendimento in-
dustrial transformativo Alumar, numa coligação da BHP 
Billington com a Alcoa, destinado à produção de alumina 
e exportação de alumínio primário em grande escala, que 
teve suas operações iniciadas em 1984, a partir da bauxi-
ta explotada na mina de Porto Trombetas, em Oriximiná, 
Pará. Neste contexto merece destaque o Projeto Grande 
Carajás, envolvendo os estados do Pará, Maranhão e To-
cantins, com a extração pela VALE de minério de ferro da 
Serra dos Carajás, no Pará, o qual é transportado através 
da Estrada de Ferro Carajás até o Porto da Ponta da Ma-
deira, em São Luis, de onde é exportado para os países 
desenvolvidos.

A maior expressividade das exportações mara-
nhenses continua sendo o alumínio, ligado ou não, que
representa o principal item da pauta de exportação esta-
dual, consolidando a Alumar como o maior exportador
de alumínio do país. O segundo é o ferro-gusa, mere-
cendo ressaltar que as siderúrgicas maranhenses estão
inseridas entre as 15 maiores exportadoras do estado.

De um modo geral, os produtos vendidos no co-
mércio internacional estão concentrados em cinco países
que hospedam os principais clientes das empresas de ex-
portação maranhenses, como os Estados Unidos, a Ho-
landa, a Suíça, a China e o Japão, que concentram cerca
de 70% da pauta de exportação. Secundariamente, os
produtos maranhenses são exportados para Hong Kong,
Taiwan e alguns países africanos.

Até o início da década de 1980, a economia do
Maranhão estava centrada em pequenas indústrias de
extração de óleo de babaçu. O estado representava uma
área de estagnação e de depressão econômica tendo
pouca relação comercial com os principais centros de
industrialização do sul e sudeste do país. A partir da im-
plantação do Projeto Carajás, da então Companhia Vale
do Rio Doce – CVRD e atualmente VALE, a operaciona-
lidade logística e mineira contribuiu para transformar o
Maranhão num dos pólos industriais e agrícolas de maior
atratividade do país, construindo e incrementando um
perfil dominantemente exportador, em que as exporta-
ções maranhenses adquiriram maior expressividade atin-
gindo números significativos. Assim, a estrutura logística
de transporte da VALE, constituída fundamentalmente a
partir da Estrada de Ferro Carajás, foi essencial para a
construção da atual relevância e das vantagens competi-
tivas da economia estadual. 

A Tabela 5.1 mostra claramente que na série
histórica de 1998 a 2007 as exportações maranhenses
ressaltam dois períodos diferenciados marcados pelos

Tabela 5.1 – Exportações e importações do estado do Maranhão entre 1998 e 2009. Valores em US$ a preços de 2007. 

Fonte: SECEX/MDIC

PERÍODO EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES SALDO

1998 635.918 316.423 319.495

1999 662.962 366.930 296.032

2000 758.246 485.114 273.133

2001 544.348 830.524 -286.176

2002 652.387 868.611 -216.224

2003 739.802 661.799 78.003

2004 1.231.094 735.732 495.362

2005 1.501.053 1.156.716 344.337

2006 1.712.702 1.725.869 -13.168

2007 2.177.155 2.353.170 -176.015

2008 2.836.303 4.102.751 -1.266.448

2009 1.232.814 1.993.436 -760.622
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intervalos de 1998 a 2003, e em seguida, por outro pe-
ríodo no intervalo de 2004 a 2007. Observa-se que no
primeiro intervalo as exportações, embora apresentan-
do significativas oscilações, não exibem qualquer tipo
de tendência. No segundo intervalo há uma tendência
sempre crescente na série, evidenciando a ausência de
oscilações envolvendo recuos e avanços. Fica evidente
que as exportações do Maranhão apresentam certo grau
de variabilidade positiva, principalmente, a partir do ano
de 2004. As incertezas e as volatilidades dos preços das
commodities no mercado internacional, e considerando
a pauta de exportação estadual ser basicamente com-
posta por commodities, talvez respondam por essa varia-
bilidade comportamental. A partir de 2004 os números
mostram de forma convincente, uma ruptura de toda a
série constante da tabela, estabelecendo-se uma quebra
estrutural, resultante da mutação comportamental das
exportações maranhenses. Com relação às importações,
os dados tabelados mostram que nos intervalos de 1998
a 2004 e 2005 a 2007 não são estacionários, ocorrendo
uma tendência positiva no segundo intervalo, decorrente
das crescentes taxas reais de importações, principalmen-
te associadas aos últimos três anos da série. 

No início da década de 1980, a balança comercial
do Maranhão, que se mostrava negativa, passou a exibir
superávit a partir de 1985, mantendo-se positiva até o
final da década de 1990. No que concerne ao saldo da
balança comercial estadual (Figs. 5.1 e 5.2), observa-se
que o estado teve comportamento superavitário para os
períodos de 1998 a 2000 e 2003 a 2005 e deficitário
para os anos de 2001, 2002, 2006, 2007 e 2008. Ao se

analisar em termos de taxas, constata-se que houve cres-
cimento somente nos anos de 2002/2001, 2003/2002
e 2004/2003 (Fig. 5.2). Nesses três momentos, o cresci-
mento de 2001 para 2002 não impediu que, em termos
absolutos, o saldo comercial maranhense fosse negativo, 
mantendo-se uma tendência declinante, portanto, defi-
citária, até o final da série histórica. Segundo o estudo 
da SECEX/MDIC, elaborado por BNB/ETENE/CIEST, o valor
de US$ 1.232.814.138 das exportações maranhenses em
2009, confrontado com o de US$ 1.993.738.957 das im-
portações, expõe um saldo negativo da Balança Comer-
cial para esse ano, de US$ -760.924.819.

Não obstante as altas taxas de crescimento ocorri-
das nas exportações e, principalmente, nas importações, 
os resultados ao longo do tempo das participações das
duas variáveis foram diferentes. A Tabela 5.2 mostra es-
sas participações para a região nordeste e para o Brasil.
Com relação ao nordeste, a participação das exportações 
permaneceu estável em torno de 16%. Pelo contrário, a
participação das importações aumentou consideravel-
mente (8,33% em 1998 para 19,96% em 2007), o que
pode ter provocado o incremento do déficit comercial do 
Maranhão nos anos mais recentes. Na comparação das
exportações e importações brasileiras, observa-se que a 
participação das exportações apresentou uma leve re-
dução, representando no ano de 2007, o percentual de
1,36% das exportações nacionais, enquanto a participa-
ção das importações maranhenses aumentou exatamen-
te 2,5 vezes, o que em termos percentuais representou 
um expressivo aumento de 150%.

Figura 5.1 – Evolução da Balança Comercial do estado do Maranhão de 1998 a 2009 (Fonte: SECEX)

Na comparação das taxas de crescimento das ex-
portações e importações do Maranhão com as taxas do
Nordeste e do Brasil, torna-se evidente que o comércio
exterior do estado apresenta uma grande variabilidade.
A análise comportamental dos valores relativos às taxas
maranhenses de exportação (Fig. 5.3) mostra algumas

semelhanças para com o Nordeste e para com o Brasil,
à exceção para os anos de 2001, em que ocorreu uma
forte depressão, e 2004, no qual ocorreu um considerá-
vel crescimento, motivados, respectivamente, pela queda
do preço do alumínio e pelo início das exportações do
minério de ferro.
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No que se refere às importações maranhenses
(Fig. 5.4), contudo, a variação observada, quando com-
parada com as demais taxas do nordeste e Brasil, foi mais 
acentuada. Apenas para o ano 2000, a taxa de cresci-
mento das importações foi compatível com as taxas do 
nordeste e do Brasil. Para todo o restante do período, as 
taxas de crescimento ou sempre foram bastante superio-
res (2001 e 2005), ou sempre muito inferiores (2003). 
A explicação desse aumento das importações, nos picos 
anuais de 2001 e 2005, deveu-se ao provável aumento 
da renda interna e à valorização da taxa de câmbio real. 
Por fim, muito embora tenha havido essa significativa di-
ferença em termos quantitativos, não se pode afirmar o 
mesmo quando se realiza uma análise qualitativa, tendo 
em vista que todas as taxas seguem uma mesma ten-
dência.

Figura 5.2 – Saldo comercial anual, de 1998 a 2009 (Fonte: IMESC, 2008)

Figura 5.3 – Evolução das taxas de crescimento (%) das exportações, de 1998 a 2007 (Fonte: IMESC, 2008)

Tabela 5.2 – Participações (%) das exportações e importações do 
Maranhão com relação ao Nordeste e Brasil (1998 – 2007).

MA / NE MA / BR MA / NE MA / BR

1998 17,09 1,24 8,33 0,55

1999 19,76 1,38 10,4 0,74

2000 18,83 1,38 10,16 0,87

2001 13,00 0,93 16,19 1,49

2002 14,01 1,08 18,64 1,84

2003 12,1 1,01 15,29 1,37

2004 15,31 1,27 13,35 1,17

2005 14,21 1,27 18,34 1,57

2006 14,73 1,24 19,49 1,89

2007 16,64 1,36 19,96 1,95

PERÍODO
EXPORTAÇÕES (%) IMPORTAÇÕES (%)

Fonte: SECEX/MDIC
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Na pauta de exportação do estado do Maranhão, 
a Tabela 5.3 ilustra a participação dos principais produtos 
exportados que são, ferro fundido bruto, aglomerados 
e concentrados de minério de ferro, alumínio bruto não 
ligado, ligas brutas de alumínio, grãos de soja e alumina 
calcinada. A participação desses cinco produtos na pauta 
de exportação, no ano de 2007, foi de 96,23%.

A evolução dos principais produtos exportados 
pelo Maranhão pode ser visualizada na Figura 5.5. Ob-
serva-se que o alumínio até 2003 era o principal produto 
de exportação, e que somente nesse mesmo ano inicia-
ram as exportações de minério de ferro. Além disso, a 
participação das exportações de grãos de soja e ligas de 
alumínio se mantiveram estáveis ao longo da série histó-
rica. Com relação ao ferro fundido, sua importância nas 
exportações vem crescendo, tendo em vista que em 1998 
representava 22,04% na pauta, e em 2007 sua partici-
pação salta para 26,35%. Salienta-se, igualmente, que 
a participação das ligas de alumínio saltou de 8,96% em 
1998, para 16,63% em 2007. Esse incremento é relativa-
mente maior que aquele observado para o ferro fundido.

A Figura 5.6 mostra os produtos importados de 
maior destaque do Maranhão, bem como a participação
na pauta de importação. Ressalte-se que, em termos de
valor (FOB - US$), a pauta de importação maranhense é
basicamente composta por dois produtos (Gasóleo/óleo
diesel e querosene de aviação), que conjuntamente tive-
ram uma participação em 2006 de 81,59%, e subordina-
damente o coque de petróleo.

Uma extensa lista de países representa o destino
das exportações maranhenses, dentre os quais se desta-
cam os EUA e a China, que no ano de 2006 participaram
com 22,62% e 15,23%, além do Japão, Holanda e  Suíça.
A Figura 5.7 evidencia a participação desses países nas
exportações maranhenses, ressaltando-se que, com exce-
ção dos EUA e Holanda, os demais países apresentaram
participações variáveis ao longo do período. Em 1996
o Japão era o principal comprador, passando a adquirir
quase 40% de todas as exportações realizadas pelo esta-
do. Contudo, a partir de 1998 houve uma queda acen-
tuada em suas participações e, entre os anos de 2000 a
2006, não há registro de qualquer exportação significa-

Tabela 5.3 – Principais produtos das exportações maranhenses (%) – 1998 a 200. Fonte: SECEX/MDIC

Fonte: SECEX/MDIC

PRODUTO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ferro fundido bruto 22,04 14,44 17,20 24,47 23,70 21,15 26,36 29,00 26,35 26,35
Aglomerados e 
concentrados de ferro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 6,97 18,81 21,26 14,70 19,76

Alumínio bruto              
não ligado 50,40 52,63 46,44 32,01 40,19 28,96 14,03 13,02 18,75 16,65

Ligas brutas                   
de alumínio 8,96 13,27 13,66 16,12 9,82 12,19 14,43 9,43 15,42 16,63

Grãos de soja 10,94 9,87 11,77 13,76 13,09 17,10 15,36 14,77 13,50 10,80

Alumina calcinada 4,81 7,15 7,99 10,47 9,45 9,73 7,52 8,30 8,27 7,03

Rutina e derivados 1,45 1,46 1,51 1,04 0,90 0,78 0,45 0,40 0,29 0,27

Ferro não aglomerado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22 0,83 0,00 0,00

Outros 1,40 1,18 1,43 2,12 2,65 2,90 2,32 2,98 2,73 3,50

Figura 5.4 – Evolução das taxas de crescimento (%) das importações, de 1998 a 2007 (Fonte: IMESC, 2008)
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tiva do estado para o Japão. As participações chinesas
no ano de 2004, aumentaram significativamente e, em
2006, com 15,23%, já era o segundo maior destino das
exportações do estado.

Com relação às origens das importações, observa-
se a ocorrência de uma grande variedade de países que
exportam seus produtos para o Maranhão, com destaque
para a Índia, que no ano de 2007 teve uma participação
nas importações do estado de 22,68%, constituindo-se
no principal país fornecedor de produtos. Além da Índia,
os EUA sempre tiveram uma participação importante nas
importações maranhenses ocupando, em 2007, a segun-
da participação com 11,78%. 

5.1.2 – Reservas minerais

Os principais bens minerais produzidos e comer-

cializados nos últimos quatro anos no Maranhão foram 
calcário, gipsita, agregados para a construção civil e água 
mineral. Secundariamente, existem registros de produ-
ção de caulim e ouro aluvionar. Esses bens minerais são 
comercializados no mercado interno, in natura, manten-
do o estado a sua histórica condição extrativista.

As reservas minerais do estado estão associadas 
ao seu arcabouço geológico, controladas, de um modo
geral pelos arranjos litológicos e estratigráficos dos seus 
dois grandes domínios geológicos, representados um
dominante substrato sedimentar fanerozoico, inserido
sobretudo no contexto da Bacia do Parnaíba, e por um 
domínio reduzido de rochas pré-cambrianas do Frag-
mento Cratônico São Luís e Cinturão Gurupi.  As reservas 
minerais maranhenses discriminadas por classes/substân-
cias representam o conjunto quantificado dos recursos 
minerais reais e potenciais que fazem a dotação mineral 
do estado. Destacam-se as reservas de minerais metáli-

Figura 5.6 – Evolução dos principais produtos importados pelo Maranhão (%) de 1998 a 2006. (Fonte: SECEX/MDIC)

Figura 5.5 – Evolução dos principais produtos exportados pelo Maranhão (%) de 1998 a 2007. (Fonte: SECEX/MDIC)
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cos (bauxita metalúrgica e ouro primário), de minerais
não-metálicos (argila, calcário, caulim, dolomito, gipsita,
brita e cascalho) e de minerais energéticos (carvão mine-
ral), como pode ser observado na Tabela 5.4. Estas são
divulgadas pelo DNPM, no Anuário Mineral Brasileiro, e
a classificação das reservas está diretamente relacionada
com o grau de conhecimento da jazida e pode ser do
tipo medida, indicada, inferida e lavrável (DNPM, 2010).

Estudos efetuados pela VALE na região da serra
do Tiracambu, oeste do estado, revelaram uma reserva
de bauxita do tipo metalúrgica, na ordem de 180 mi-
lhões de toneladas, com teores médios de alumina apro-
veitável de 51,34% e 4,53% de sílica reativa. A reserva de
bauxita metalúrgica localiza-se no município de Itinga,
distante cerca de 700 km de São Luís, na zona de divisa

entre o Pará e o Maranhão, sendo parte integrante da 
Província Bauxitífera de Paragominas.

As reservas de ouro primário no Maranhão cons-
tante do Anuário Mineral Brasileiro 2009 (DNPM, 2010) 
está declarada como uma reserva lavrável de 7,6t. Con-
tudo, no ano de 1996, consolidou-se uma joint venture 
entre a Cesbra (que substituiu a Unamgen, na Minera-
ção Aurizona S.A.) e a Eldorado Gold Corproration (cujo 
controle havia sido adquirido pela Gencor), dando início 
a uma nova campanha de sondagem no município de 
Godofredo Viana, visando a ampliação da reserva sapro-
lítica e uma avaliação do minério primário em outros al-
vos da região, incluindo a jazida do Piaba. Os trabalhos 
de pesquisa foram executados no período compreendido 
entre os anos de 1996 e 1998, envolvendo 139 furos 

Figura 5.7 – Evolução da participação (%) dos principais parceiros comerciais nas exportações do Maranhão de 1998 a 2007 (Fonte: IMESC, 2008)

Tabela 5.4 – Sumário das reservas minerais ofi ciais do estado do Maranhão, relativas a 2009 (DNPM, 2010).

classe/substância unidade reserva 
medida 

reserva  
indicada 

reserva 
inferida 

reserva 
total 

municípios 

metálicos       
bauxita metalúrgica Mt 71,55 107,06 3,59 182,2 Bom Jardim, Carutapera 
bauxita refratária Mt 1,76 0,66 1,60 4,0 Açailândia 
ouro t Au 441 155 10 606 Centro do Guilherme, Centro Novo do 

Maranhão, Godofredo Viana 
       
não metálicos       
areia industrial Mt 0,09 - - 0,09 Barão do Grajaú 
argila comum Mt 3,15 - - 3,15 Coelho Neto, São Luís 
argila plástica Mt 21,60 10,80 5,40 37,8 Zé Doca 
calcário Mt 309,13 6,00 0,94 316,1 Balsas, Codó, Cururupu, São Francisco 

do Maranhão 
caulim Mt 2,16 0,30 - 2,5 Caxias, Codó 
dolomito Mt 649,13 - - 649,1 Tutóia 
gipsita Mt 22,46 6,84 11,28 40,6 Codó, Grajaú 
rocha ornamental Mt 7,44 14,46 - 21,9 Rosário 
       
energéticos       
carvão mineral Mt 1,09 1,73 - 2,8 Balsas 

tipo de reserva definição 
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(18.720m) com 7.051 amostras coletadas. Foram então
definidos recursos (indicados/inferidos) de 20.739.122t
de minério de ouro, sendo 10.921.850t a 1,30g/t Au de
minério intemperizado e 9.827.272t a 1,24g/t Au em
rocha fresca, totalizando uma reserva de 26.360 kg de
ouro, considerando-se como lavrável 19.770 kg de ouro
(75% do total).

Em paralelo, o município de Centro Novo do Ma-
ranhão contará com investimentos da empresa Jaguar
Mining em uma mina da região. Um estudo de viabilida-
de realizado em 2005 aponta a existência de um depó-
sito com 35,884 milhões de toneladas de minério e um
teor médio de 1,35 g/t de ouro.

Argila,brita, areia e cascalho, como agregados
para a construção civil, têm suas reservas concentradas
dominantemente nos municípios de Caxias, no Pólo Ro-
sário – Bacabeira e São Luís. O calcário calcítico e o do-
lomítico concentram suas principais reservas nos municí-
pios de Codó e Alto Parnaíba, respectivamente. O litoral
maranhense possui grandes reservas de calcário marinho
depositados na plataforma continental e representados

pelos bancos de Tutóia, de Santana e de Noroeste (há, 
inclusive, portarias de lavra já publicadas para alguns
casos). A principal reserva de gipsita, no município de 
Grajaú, possui depósitos aflorantes, com excelente qua-
lidade química para todas as finalidades comerciais, es-
pecialmente para a construção civil (gesso e seus deriva-
dos). Ocorrências não quantificadas de zeolitas ocorrem
na Bacia do Parnaíba, na região limítrofe dos estados do 
Maranhão e Tocantins.

5.1.3. A indústria extrativa mineral

5.1.3.1. Produção e valor da produção mineral 

A produção mineral oficial do estado do Mara-
nhão é caracterizada pelo predomínio de minerais da 
classe dos não-metálicos com destaque para os calcários
calcítico e dolomítico produzidos, respectivamente, pela 
CBE e pela Agrima; a gipsita produzida e comercializada 
pela CBE, Gesso Integral Exploração Comércio de Gip-

Tabela 5.5 – Tabela com classifi cação das reservas minerais (DNPM, 2010)

classe/substância unidade reserva 
medida 

reserva  
indicada 

reserva 
inferida 

reserva 
total 

municípios 

 

tipo de reserva definição 
Reserva Medida Volume ou tonelagem de minério computado pelas 

dimensões do depósito reveladas em afloramentos, 
trincheiras, galerias, trabalhos subterrâneos e 
sondagem, e o teor determinado por resultados de 
amostragem detalhada, devendo os pontos de 
inspeção, amostragem e medida estarem tão 
proximamente espaçados e o caráter geológico tão 
bem definido que as dimensões, a forma e o teor da 
substância mineral possam ser perfeitamente 
estabelecidos. A reserva computada deve ser 
rigorosamente determinada nos limites estabelecidos, 
os quais não devem apresentar variação superior a 
20% da quantidade verdadeira. 

Reserva Indicada Volume ou tonelagem de minério computado a partir 
de medidas e amostras específicas ou de dados de 
produção, e parcialmente, por extrapolação, até 
distâncias razoáveis, com base em evidências 
geológicas. As reservas computadas são aprovadas 
pelo DNPM nos relatórios de pesquisa e/ou 
reavaliação de reservas. 

Reserva Inferida Estimativa do volume ou tonelagem de minério 
calculada com base no conhecimento da geologia do 
depósito mineral, havendo pouco trabalho de 
pesquisa. 

Reserva Lavrável É a reserva in situ estabelecida no perímetro da 
unidade mineira determinado pelos limites da 
abertura de exaustão (cava ou flanco para céu aberto 
e realces ou câmaras para subsolo), excluindo pilares 
de segurança e as zonas de distúrbios geo-mecânicos. 
Corresponde à reserva técnica e economicamente 
aproveitável levando-se em consideração a 
recuperação da lavra, a relação estéril/minério e a 
diluição (contaminação do minério pelo estéril) 
decorrente do método de lavra. 
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sita Grajaú e pela Mineração Chorado; e água mineral 
produzida e vendida pela Águas Minerais Lençóis Ma-
ranhense Ltda, Indaiá Brasil Águas Minerais Ltda, Primo 
Schincariol, Mineração Montalverne Ltda e H2O-Empresa 
de Mineração Ltda. Os agregados para a construção civil 
são produzidos e negociados pela Granorte S.A, Rosário 
Mineração Ltda, Pedreira Anhanguera S.A e Mineradora 
Itamirim Indústria e Comércio Ltda.

A produção de calcário e seu respectivo valor (Fig. 
5.8) mostram um decréscimo nas suas evoluções ao lon-
go do período 2005-2008, enquanto a gipsita (Fig. 5.9) 

tem uma performance crescente, com destaque para o 
ano de 2007, quando se compara os extremos da série. 
A extração do calcário no Maranhão é proveniente da 
lavra da mina pertencente à CBE, no município de Codó, 
com utilização na fabricação de cimento, operado pelo 
Grupo João Santos, que lavra e transforma o calcário em 
cimento Portland no mesmo município. A produção de 
calcário oriunda da mina de Codó é totalmente destinada 
ao mercado interno, merecendo destacar que o produtor 
e o consumidor são integrantes do mesmo grupo em-
presarial.

Figura 5.8 – Evolução (A) da produção benefi ciada e (B) do valor da produção mineral de calcário no Maranhão, no período 2005-2008 (Fonte: 
DNPM, 2010)

Figura 5.9 – Evolução (A) da produção bruta (B) do valor da produção mineral de gipsita no Maranhão, no período 2005-2008 (Fonte: DNPM,
2010)

A B

Com relação à gipsita, a atividade extrativa e 
transformativa está localizada no município de Grajaú, 
cerca de 20 km da própria cidade, e distante apenas 152 
km da cidade de Porto Franco, onde passam as estradas 
Belém-Brasília e a Ferrovia Norte-Sul. Esta última se inter-
liga à Estrada de Ferro Carajás e viabiliza o acesso ferrovi-
ário ao Porto do Itaqui, em São Luís. Esse complexo torna 
exequível, portanto, o atendimento de grande parte do 
mercado brasileiro, e favorece muito as possibilidades de 
atender o mercado internacional. 

O pólo gesseiro da cidade de Grajaú possui atu-
almente cerca de 40 empresas instaladas, sendo nove 
calcinadoras (fabricantes de gesso), quatro mineradoras 
(extraem a gipsita) e 29 fábricas de pré-moldados. O ges-

so para revestimento e fundição, ambos utilizados pelo 
setor da construção civil, são os dois principais produtos 
do pólo, que também produz o gesso agrícola e gessos 
especiais. Apenas os estados de Pernambuco e Maranhão 
suprem o mercado do gesso no Brasil.

A posição geográfica do Pólo Gesseiro do Mara-
nhão, na cidade de Grajaú, representa uma das mais im-
portantes vantagens locacionais com relação a grandes 
centros consumidores brasileiros como Tocantins, Goiás, 
Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Piauí 
e o Pará, onde estão sendo implantados grandes projetos 
urbanos, muitas indústrias de transformação e importan-
tes programas agrícolas. Além disso, o baixo custo de 
transporte e as facilidades de acesso ferroviário ao Porto 
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do Itaqui colaboram muito para viabilizar as exportações
de gipsita e gesso para o mercado internacional.

A produção e a comercialização de água mineral,
ou água potável de mesa, centradas nos municípios de
Paço do Lumiar e São José de Ribamar, mostram uma

evolução sempre crescente no período compreendido en-
tre os anos de 2005 e 2008 (Fig. 5.10), enquanto a pro-
dução e comercialização de agregados para a construção 
civil (britas e cascalho) exibem um comportamento atípi-
co nas suas evoluções para esse período (Fig. 5.11).

Figura 5.10 – Evolução (A) da produção e (B) do valor da produção mineral de água mineral no Maranhão, no período 2005-2008 (Fonte:
DNPM, 2010)

Figura 5.11 – Evolução (A) da produção bruta e (B) do valor da produção mineral bruta de rochas (britadas) e cascalho no Maranhão, no período 
2005-2008 (Fonte: DNPM, 2010)

A B

A BB

Em paralelo a esse cenário produtivo de bens mi-
nerais primários não–metálicos e aproveitando o impulso
econômico pelo qual passa o Maranhão com as prová-
veis implantações da refinaria de petróleo (Bacabeira), da
fábrica de celulose (Imperatriz) e da unidade de aciaria
(Açailândia), o estado teve em 2010 a implantação de
sua primeira mina de exploração de ouro e metais não
ferrosos, no distrito de Aurizona do município de Godo-
fredo Viana. Um empreendimento da ordem de R$ 80
milhões com uma geração de 1.200 empregos diretos
e indiretos. A Mineração Aurizona, empresa controlada
pelo grupo canadense Luna Gold Corp, é a detentora dos
direitos minerários. A empresa produzirá três toneladas
de ouro por ano. O projeto da Aurizona é composto de
uma usina de beneficiamento do mineral, uma barragem
de rejeitos e uma lavra. A vida útil da mina é de 10 anos,
mas novas pesquisas apontam para 15 anos. A Mine-
ração Aurizona tem uma área de 10 mil hectares (con-
forme a portaria de lavra, concedida pelo Departamento
Nacional de Produção Mineral), dos quais 500 hectares
são explorados no momento. A lavra (área de extração)

é a céu aberto. O material extraído é levado até a usina 
de beneficiamento, onde entra em processo de moagem,
tratamento químico e fundição do metal. A produção se-
guirá para uma indústria de refino em São Paulo e de lá 
para o mercado externo.

Uma segunda mineradora de ouro anuncia in-
vestimentos no Maranhão, com previsão para iniciar as 
obras da usina de beneficiamento do ouro em meados 
de 2011, gerando cerca de 1000 empregos na fase de 
construção, e início da lavra em 2013. Essa segunda 
mineradora, a Jaguar Mining, no Brasil, é controladora 
das empresas Mineração Serras do Oeste Ltda. (MSOL) 
e Mineração Turmalina Ltda. (MTL). A empresa Jaguar 
Mining atuará em uma mina de ouro localizada no mu-
nicípio de Centro Novo do Maranhão, conhecida como 
Cipoeiro, com investimentos de R$ 280 milhões nos 
próximos cinco anos como parte do Projeto Ouro Gu-
rupi. A vida útil estimada do projeto é de 20 anos e a 
expectativa de encargos sociais gerados com o investi-
mento é de R$ 15 milhões por ano e R$ 5,5 milhões de 
ISS durante a obra.
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5.1.3.2. A indústria da transformação mineral

Dentre as unidades de produção da indústria do
alumínio espalhadas pelo mundo, a Alumar está entre as
que detêm um sistema integrado, incluindo porto, refi-
naria e redução. A fábrica do Maranhão consiste em um
complexo industrial, cujo perfil de desempenho apresen-
ta uma capacidade rara de eficiência em produtividade,
controle de qualidade nos processos industriais, controle
ambiental, segurança do trabalho, responsabilidade so-
cial e agilidade em expansões.  Na refinaria ocorre a pro-
dução de alumina, a partir da bauxita transportada por
navio, da Mina de Porto Trombetas, no Pará, até o Porto
da Alumar, chegando à refinaria em seu estado natural. O
Consórcio de Alumínio do Maranhão - Alumar é um dos
maiores complexos de produção de alumínio primário e
alumina do mundo. Inaugurado em julho de 1984, é ge-
rida pela Alcoa, é de propriedade da Alcoa (54%), BHP
Billiton (36%) e Rio Tinto Alcan (10%), desempenhando
um papel importante no Maranhão, tendo produzido no
ano de 2009, 260 mil toneladas.

Na segunda metade do ano de 2009, a Alcoa
concluiu o primeiro desembarque de bauxita proveniente
da Mina de Juruti, no oeste do Pará.  A partir do final
daquele ano aconteceram embarques mais frequentes,
atendendo ao planejamento inicial da empresa de mine-
rar e transportar 2,6 milhões de toneladas anuais oriun-
das daquela mina. O empreendimento está estruturado
e preparado para produzir até 12 milhões de toneladas
ao ano do minério. As reservas minerais naquela região
permitem a previsão de uma vida útil do empreendimen-
to, no atual nível de conhecimento geológico, de no mí-
nimo 70 anos. Para absorver toda a produção de Juruti,
foi iniciada em janeiro de 2007 a expansão da refinaria
da Alumar. Essa ampliação permite que a produção de
alumina salte de 1,5 para 3,5 milhões de toneladas por
ano, representando o maior projeto de expansão de uma

refinaria de alumina já realizado no mundo, com investi-
mentos da ordem de R$ 4,9 bilhões. 

5.1.3.3. Títulos minerários 

O exercício da atividade mineral está vinculado à 
obtenção de títulos minerários junto ao Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM), vinculado ao Mi-
nistério de Minas e Energia. Estes compreendem uma pri-
meira fase de pesquisa geológica por requerimento e au-
torização de pesquisa. Numa segunda fase, são feitos os
requerimentos de lavra, de lavra garimpeira ou registro
de extração. A última fase é a de outorga de concessões 
de lavra, licenciamento, permissão de lavra garimpeira ou
registro de extração.

Os recursos minerais existentes no território bra-
sileiro constituem patrimônio da União e sua exploração
por pessoas físicas ou jurídicas depende de autorização
ou concessão estatal (Constituição Federal, Art. 20, Inciso
IX e Art. 176, parágrafo 1º). A obtenção de um ou mais
direitos minerários no Brasil depende do tipo de con-
cessão e está regulamentada no Código de Mineração 
(Decreto-Lei 227 de 28/02/67). Neste sistema, os recur-
sos minerais, inclusive os do subsolo, são bens da União
e não do proprietário superficiário do solo. Qualquer
cidadão brasileiro ou empresa brasileira pode requerer
uma concessão do poder público para pesquisar e poste-
riormente extrair bens minerais, desde que atendidos os
requisitos normativos. O controle do sistema de autoriza-
ção ou concessão é realizado pelo DNPM.

Segundo informações do Sistema de Informa-
ções Geográficas da Mineração (SIGMINE), disponibili-
zadas pelo DNPM em fevereiro de 2012, no Maranhão
havia quase mil processos minerários (Fig. 5.12), cuja
localização e distribuição espacial de suas diferentes fa-
ses é indicativa de uma alta concentração em direitos
minerários nas regiões norte, oeste, sudeste e central do
estado (Fig. 5.13).

Figura 5.12 – Títulos minerários em vigor até abril de 2010 no estado do Maranhão (Fonte: DNPM, 2010)
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5.1.3.4. Encargos sobre o setor mineral - A 
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais (CFEM)

Sobre o setor mineral no Brasil incidem tributos
federais, estaduais e municipais representados principal-
mente por impostos, taxas e contribuições financeiras,
com destaque para os mostrados na Tabela 5.6. Os im-
postos são aplicados a toda atividade industrial no país
ou estado, mas serão ressaltados os aspectos específicos
da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais - CFEM no Maranhão.

Figura 5.13 – Localização e distribuição das áreas com processos minerários em vigor no estado do Maranhão em março de 2012 (Fonte: SIG-
MINE – DNPM, 2012)

Tabela 5.6 – Principais tributos e encargos de incidência geral e espe-
cífi ca na mineração (DNPM, 2000).

COMPETÊNCIA INCIDÊNCIA BASE DE CÁLCULO

Lucro Líquido Tributável

Contribuição Sobre o 
Lucro Líquido (CSLL)

Lucro Líquido

Contribuição para o 
Programa de Integração 

Social (PIS)
Receita Operacional Bruta

Contribuição para 
Financiamento da 
Seguridade Social

Faturamento

Encargos Trabalhistas:   
FGTS e INSS

Folha de Pagamento

Específico      
para Mineração

Faturamento Líquido

Estadual Geral Venda do ProdutoICMS

Federal
Geral

TRIBUTO

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica

Encargos 
Sociais

CFEM

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Offset SWOP U370 K95 GCR50.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: noTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

- 133 -

A CFEM foi instituída no Art. 20 da Constitui-
ção Federal de 1988 e regulamentada pela Lei 7990 de
29/12/89 e Lei 8001 de 13/03/90, sob a administração e
fiscalização do DNPM (Art.3 – Lei 8876/94). Esse encargo
incide especificamente sobre as empresas de mineração,
como contraprestação financeira pela utilização econô-
mica dos recursos minerais e com distribuição definida
pela Lei 8001/90, aos municípios (65%), estados e Distri-
to Federal (23%) e União (DNPM, IBAMA, MCT – 12%).
O referido tributo se origina da venda do bem mineral,
com aplicação de alíquotas distintas, de acordo com a
substância mineral, sobre o faturamento líquido, dedu-
zidos o PIS, COFINS, ICMS e despesas com transporte e
seguro (Tabela 5.7).

5.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O subsolo do Maranhão hospeda recursos mine-
rais demandando políticas públicas para provocar o in-
cremento do setor mineral estadual, tendo em vista, a
ausência ou escassez de estudos e diagnósticos. Urgem
ações em diferentes escalas de poder e a serem provoca-
das pelos principais atores envolvidos, no sentido de se
promover o levantamento, a avaliação e o diagnóstico 
das principais cadeias produtivas da base mineral do es-
tado, considerando as suas dimensões e as suas variáveis
geológicas, econômicas e ambientais, visando o desen-
volvimento sustentável estadual a partir dos  empreendi-
mentos minerais. 

A mineração é um fator de crescimento econô-
mico e uma grande fonte de riqueza e instrumento de
desenvolvimento social que deve ser considerado na for-
mulação das políticas públicas governamentais. O estado

Figura 5.14 – Evolução da arrecadação da CFEM no estado do Mara-
nhão no período 2003-2009. A série histórica possui tendência de evo-
lução crescente, mostrando variação de 640% quando se comparam
os valores de 2009 e 2003 (Fonte: DNPM, 2010)

Figura 5.15 – Participação percentual das principais substâncias mi-
nerais na arrecadação da CFEM no estado do Maranhão no ano de
2009 (Fonte: DNPM, 2010)

Figura 5.16 – Participação percentual dos dez municípios mineradores
no estado do Maranhão que representam 95% do valor total anual na
arrecadação do CFEM no ano de 2009. 

SUBSTÂNCIA ALÍQUOTA ( % )

Alumínio, manganês, sal-Gema e potássio 3,0

Ferro, fertilizantes, carvão mineral e demais substâncias minerais 2,0

Ouro ( * ) 1,0

Pedras preciosas, coradas, lapidáveis, carbonatadas e metais nobres 0,2

Tabela 5.7 – Alíquotas aplicadas de acordo com a substância mineral 
para a cobrança da CFEM.

A arrecadação deste encargo no Maranhão, visu-
alizado na série histórica de 2003 a 2009, tem uma evo-
lução anualmente crescente, denunciando uma variação
de 640% quando se compara os valores arrecadados em
2009 com os valores de 2003 (Fig. 5.14). 

No ano de 2009 a arrecadação da CFEM totalizou
um valor de R$ 645.261,00 e as principais substâncias
minerais arrecadadoras foram a água mineral (33,1%),
o granito (27,1%), a areia (17,7%), o calcário (9,5%) e
a argila (7%), representando 91% do total do ano (Fig.
5.15). Neste ano a arrecadação da CFEM ocorreu de for-
ma realçada em dez municípios, os quais representaram
99,9 % do valor total anual, tendo como destaques os
municípios de Caxias (29%), Bacabeira (28%), São Luís
(15%), Codó (11%), Grajaú (3%), Rosário (3%), Paço do
Lumiar (3%), São José de Ribamar (3%), Timon (3%) e
Itapecuru Mirim (2%) (Fig. 5.16).
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do Maranhão, por toda a sua ansiedade de crescimento
e desenvolvimento, precisa ter a potencialidade mineral
do seu subsolo delineada e descortinada. Algumas ações
e programas foram estabelecidos a partir do Programa
de Políticas Setoriais do Ministério de Minas e Energia, e
outros são sugeridos, com destaque para:

(1) Elaboração do Mapa Geológico do estado do Mara-
nhão com Sistema de Informações Georreferenciadas e
Banco de Dados (que acompanham esta nota explicati-
va), na escala 1:750.000, como instrumento fundamen-
tal para o conhecimento das potencialidades e das defi-
nições de investimentos no setor mineral;
(2) Levantamento aerogeofísico de alta resolução do Cin-
turão Gurupi (concluído em 2010), na porção noroeste
do Estado, com foco prospectivo nos minerais metálicos,
com destaque para o ouro e outros metais preciosos;
(3) Incremento no conhecimento no Cinturão Gurupi
pela interação de dados geológicos, geoquímicos, geo-
físicos e metalogenéticos, para a construção do modelo
das mineralizações metálicas da região (Projeto Metalo-
genia do Cinturão Gurupi, com previsão de conclusão em
2013 pela CPRM);
 (4) Estudos na região Vizeu-Carutapera, consistindo de
levantamento geológico e de recursos minerais na região
costeira do estado, com o objetivo de avaliar sedimentos
e individualizar os depósitos auríferos e de minerais pesa-
dos ali existentes, em área equivalente a 6 mil km2;   
(5) Avaliação dos Granulados Marinhos do Maranhão
(Granmar), para mapear recursos minerais marinhos com
aproveitamento econômico expressivo, em parceria com
a Marinha do Brasil, objetivando de avaliar a potenciali-
dade econômica dos granulados marinhos da zona cos-
teira e da plataforma continental, com profundidade de
até 30 m.

(6) Mapeamento geológico em detalhe na região de Im-
peratriz, visando estudos mais definitivos sobre a ocor-
rência de zeolitas, no contexto da Formação Corda na
Bacia do Parnaíba (parcialmente atendido pela Folha Im-
peratriz; COSTA NETO et al., 2012);
(7) Mapeamento geológico e prospecção geoquímica em
detalhe nas regiões de Cândido Mendes, Centro Novo
do Maranhão e Carutapera, objetivando descortinar a
extensão do potencial aurífero em ambiência primária
(projetos concluídos – KLEIN et al., 2008a; KLEIN; LOPES,
2011);
(8) Estudos evolutivos para consolidar o Pólo Gesseiro de
Codó e Grajaú, contemplando a região com o mapea-
mento geológico e o estudo geoeconômico dos depósi-
tos de gesso para apoiar as atividades mínero-industriais
na construção e na consolidação de arranjos produtivos,
para melhor definição das áreas fosfatadas (fosfato alu-
minoso) do estado; para uma melhor avaliação do po-
tencial carbonático calcítico (como fonte de material
para construção civil) e dolomítico (como insumo mineral
para a agricultura) e para um melhor conhecimento dos
minerais para uso imediato na construção civil. 

Com isso, espera-se a construção de uma expec-
tativa de ampliação e de diversificação mineral para o
estado, que atualmente tem sua produção e comerciali-
zação mineral estreitada e resumida à extração de areia,
argilas, água mineral, calcário, caulim, gipsita, rochas bri-
tadas e cascalho, porém com um enorme potencial para
a produção de bauxita, ouro, areias industriais, zeólita e
outros bens minerais, a expandir o patrimônio mineral,
contribuindo para uma ação transformadora em benefí-
cio da sociedade maranhense.

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Offset SWOP U370 K95 GCR50.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: noTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

- 135 -

ABREU, F. A. M.; LESQUER, A. Considerações sobre o Pré-
Cambriano da região sul-sudoeste do Cráton São Luís.
In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA

gg
, 2., 1985,

Belém. Anais... Belém: SBG, 1985. v. 1, p. 7-21.

ABREU, F. A. M.; VILLAS, R. N. N.; HASUI, Y. Esboço estra-
tigráfico do Pré-cambriano da região do Gurupi: Estados
do Pará e Maranhão. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GE-
OLOGIA, 31., 1980, Camboriú. Resumos... Camboriú:
SBG, 1980. v. 2, p. 647-658.

AGUIAR, G. A. Apreciação sobre as áreas destinadas
a reserva nacional para a pesquisa do carvão na
Bacia do Maranhão. Salvador, BA: PETROBRÁS, 1970.

p p q

5 p.

______. Revisão geológica da Bacia paleozóica do Mara-
nhão. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 25.,
1971, São Paulo. Anais... São Paulo: SBG, 1971, v.3, p.
113-122.

ALBUQUERQUE, O. R.; DEQUECH, V. Contribuição para
a geologia do Meio Norte, especialmente Piauí e Mara-
nhão, Brasil. In: CONGRESSO PAN-AMERICANO DE EN-
GENHARIA DE MINAS E GEOLOGIA, 2., 1946, Petrópolis,
RJ. Anais... Rio de Janeiro: [s.n.], 1946. v. 3, p. 69-108.

ALHEIROS, M. M. et al. Sistemas deposicionais na Forma-
ção Barreiras no Nordeste Oriental. In: CONGRESSO BRA-
SILEIRO DE GEOLOGIA, 35.,1988, Belém. Anais... Belém:
SBG, 1988. v. 2, p. 753-760.

ALHEIROS, M. M.; LIMA FILHO, M. F. A Formação Barrei-
ras. Estudos Geológicos-DGEO Série B: Estudos e Pes-
quisas. Revisão geológica da faixa sedimentar costeira de
Pernambuco, Paraíba e parte do Rio Grande do Norte,
Recife, v.10, p. 77-88, 1991.

ALKIMIN, F. F.; MARTINS-NETO, M. A Bacia Intracratônica
do São Francisco: arcabouço estrutural e cenários evoluti-
vos. In: PINTO, C. P.; MARTINS-NETO, M. (Eds.). Bacia do
São Francisco: geologia e recursos naturais. Belo Hori-
zonte, MG: SBG-MG, 2001. p. 9-30.

ALMARAZ, J. S. U.; CORDANI, U. G. Delimitação entre as
províncias geocronológicas pré-cambrianas ao longo do
Rio Gurupi. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA,
23., 1969, Salvador, BA. Resumo... Salvador, BA: SBG,
1969. (Boletim especial, 1).

ALMEIDA, F. F. M. Diferenciação tectônica da plataforma
brasileira. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA,
23., 1969, Salvador, BA. Anais... Salvador, BA: SBG,
1969. p. 29-46.

______. Radiometric age determinations from northern
Brazil. Boletim da Sociedade Brasileira de Geologia,
v. 17, p. 3-14, 1968.

ALMEIDA, F. F. M.; CARNEIRO, C. D. R. Inundações mari-
nhas fanerozóicas no Brasil e recursos minerais associa-
dos. In: MANTESSO-NETO, V. et al. (Orgs.). Geologia 
do continente Sul-Americano: evolução da obra de 
Fernando Flávio Marques de Almeida. São Paulo: Beca, 
2004. p. 43-60.

ALMEIDA, F. F. M.; HASUI, Y.; BRITO NEVES, B. B. The 
Upper Precambrian of South América. Boletim Institu-
to de Geociências USP, v. 7, p. 45-80, 1976.

ALMEIDA, F. F. M.; NEVES, B. B. B.; CARNEIRO, C. D. R. 
The origin and evolution of the South American Plata-
form. Earth Science Reviews, v. 50, n. 1/2, p. 77-111, 
2000.

ALMEIDA, H. D. F.; CALDERARO, R. C. B. Projeto sulfe-
tos Bacia do Parnaíba: formação Codó: Área Butica. 

jj

Belém: Petromisa, 1983.

ALMEIDA, H. G. (Org.). São Luís SW/NW. Folhas SA.23-
V e SA.23-Y: Estados do Pará e Maranhão. Escala 
1:500.000. Brasília, DF: CPRM, 2000. 1 CD-ROM. Progra-
ma Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil – PLGB.

ALMEIDA, H. G.; MARINHO, P. A. C.; MARTINS, R. C. Ma-
rabá, folha SB.22-X-D: Estados do Pará, Maranhão e 
Tocantins: escala 1:250.000. Brasília, DF: CPRM, 1995. 
144 p. il. Programa Levantamentos Geológicos Básicos 
do Brasil – PLGB.

AMORIM, K. B. K.; ANGÉLICA, R. S. Mineralogia e geo-
química da ocorrência de palygorskita de Alcântara, ba-
cia de S. Luís-Grajaú, Maranhão. Cerâmica, v. 57, p. 
483-490, 2011.

ANAISSE JÚNIOR, J. Fácies costeiras dos depósitos 
Itapecuru (Cretáceo), região de Açailândia, bacia 
do Grajaú. 1999. 86 f. Dissertação (Mestrado)– Curso 
de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica, Centro de 
Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 1999.

ANAISSE JÚNIOR; TRUCKENBRODT, W.; ROSSETTI, D. F. 
Fácies de um sistema estuarino-lagunar no Grupo Itape-
curu, área de Açailândia/MA, Bacia do Grajaú. In: ROS-
SETTI, D. F.; GÓES, A. M.; TRUCKENBRODT, W. (Eds.).

ç j
O 

Cretáceo na Bacia de São Luís: Grajaú. Belém: Museu 
Paraense Emílio Goeldi, 2001. p. 119-150.

ANDRADE, G. O. Itamaracá: contribuição para o estu-
do geomorfológico da costa Pernambucana. 1955. 84 f. 
Monografia (Especialização em Geografia Geral)– Colé-
gio Estadual de Pernambuco, Recife, 1955.

ANJOS, C. E.; DIAS, R. R. Geologia da Folha SB.23-Y-C 
(Carolina) - Estado do Tocantins. Escala 1:250.000. 
Palmas: SEPLAN, DZE, 2002. 30 p. (ZEE-Tocantins/Bico do 
Papagaio/Geologia, v.4/4). Projeto de Gestão Ambiental 

REFERÊNCIAS

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Offset SWOP U370 K95 GCR50.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: noTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



- 136 -

Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

Integrada do Bico do Papagaio. Zoneamento Ecológico-
Econômico.

ANNELI, L. E.; ROCHA CAMPOS, A. C.; LIMA FILHO, F.
P. Paleoecologia dos bivalves da formação Piauí (Neocar-
bonífero), bacia do Parnaíba. In: CONGRESSO BRASILEI-
RO DE GEOLOGIA, 37., 1992, São Paulo. Boletim... São
Paulo: SBG, 1992. v. 2, p. 502.

ANNELI, L. E.; ROCHA CAMPOS, A. C.; SIMÕES, M. G.
Palecypodes from the Piauí formation (Middle pennsylva-
nian), Parnaíba basin, Brazil. In: CONGRESSO BRASILEI-
RO DE GEOLOGIA, 38., 1994, Camboriú, SC. Boletim...
Camboriú, SC: SBG, 1994. v. 3, p. 223-224.

ARAI, M. A grande elevação eustática do Mioceno e sua
influência na origem do Grupo Barreiras. Geologia USP:
série científica, v. 6, n. 2, p.1-6, 2006.

ARAI, M. et al. Considerações sobre a idade do Grupo
Barreiras no Nordeste do Estado do Pará. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 35., 1988, Belém. Anais...
Belém: SBG, 1988, v. 2, p. 738-752.

______. Novos dados sobre a estratigrafia e ambiente
deposicional dos sedimentos da Formação Barreiras, NE
do Pará. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA, 4.,

p çç

1994, Belém. Resumos... Belém: SBG, 1994. p.185-187.

ARANHA, L. G. F. et al. Origem e evolução das Bacias de 
Bragança-Viseu, São Luís e Ilha Nova. In: GABAGLIA, G. 
P. R.; MILANI, E. J. (Coords.).  Origem e evolução de
bacias sedimentares. Rio de Janeiro: Petrobrás, 1990.
p. 221-223.

ARAUJO, C. C.; VERÍSSIMO, L. S. Prospecção de turfa
e linhito no nordeste setentrional: relatório final das
etapas I e II. Fortaleza, CE: CPRM, 1984.

ARAÚJO, V. A.; OLIVATTI, O. Araguaína, folha SB.22-
Z-D: Estado do Tocantins e do Pará: escala 1:250.000.
Brasília, DF: CPRM, 2001. Programa Levantamentos Geo-
lógicos Básicos do Brasil – PLGB.

ARAÚJO, V. D. et al. Fácies e sistema deposicional da for-
mação Barreiras na Região da Barreira do Inferno, Litoral
Oriental do Rio Grande do Norte. Geologia USP: série 
científica, v. 6, n. 2, p. 43-49, 2006.

ASSIS, J. F. P. Sobre a fáunula de moluscos bivalves do
calcário mocambo, carbonífero superior da Bacia do Ma-
ranhão. Anais da Academia Brasileira de Ciências,
Rio de Janeiro, v. 52, n. 1, p. 201, 1980.

______. Uma fáunula de moluscos bivalves do Cal-
cário Mocambo, Formação Piauí, Carbonífero Su-
perior da Bacia do Maranhão, município de José
de Freitas, estado do Piauí. 1979.  Dissertação (Mes-
trado)– Instituto de Geociências, Universidade Federal do
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1979.

AZEVEDO, R. P. Interpretação geodinâmica da evolução
mesozóica da Bacia Barreirinhas. In: CONGRESSO BRASI-
LEIRO DE GEOLOGIA, 34., 1986, Goiânia, GO. Anais…
Goiânia, GO: SBG, 1986. v. 3, p. 1115-1130.

BAKSI, A. K.; ARCHIBALD, D. A. Mesozoic igneous activ-
ity in the Maranhão province, northern Brazil, 40Ar/39Ar
evidence for separate episodes of basaltic magmatism.
Earth and Planetary Science Letters, v. 151, p. 139-
153, 1997.

BANCO de Dados de Exploração e Produção – BDEP. 
2012. Web Maps. Disponível em: <http://maps.bdep.
gov.br/website/mapas/viewer.htm>. Acesso em: 12 abril 
2012.

BAQUIL, C. C. Depósitos de calcário e gipsita de Codó, 
Maranhão. In: SCHOBBENHAUS, C.; QUEIROZ, E. T.; CO-
ELHO, C. E. S. (Coords.) Principais depósitos mine-
rais do Brasil: rochas e minerais industriais. Brasília, DF:
DNPM, 1997a. p. 465-468. v. 4, parte c.

______. Depósitos de gipsita de Grajaú, Maranhão. In:
SCHOBBENHAUS, C.; QUEIROZ, E. T.; COELHO, C. E. S.
(Coord.). Principais depósitos minerais do Brasil: ro-
chas e minerais industriais. Brasília, DF: DNPM, 1997b. p.
169-175. v. 4, parte c.

BARBOSA, G. V.; PINTO, M. N. Geomorfologia. In: BRA-
SIL. Departamento Nacional de Produção Mineral. Pro-
jeto Radam. Folha SA.23 - São Luís e parte da folha 
SA.24 - Fortaleza: geologia, geomorfologia, solos, ve-
getação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro, 1973.
il. p.II/7-II/21.  (Levantamentos de recursos naturais, 3).

BARBOSA, O. et al. Geologia estratigráfica, estrutu-
ral e econômica da área do “Projeto Araguaia”. Rio
de Janeiro: IBGE, 1966. 94 p. (Monografia, 19).

BIGARELLA, J. J. The Barreiras Group in northeastern Bra-
zil. Anais da Academia Brasileira de Ciências: suple-
mento, v. 47, p. 365-393, 1975.

BIGARELLA, J. J.; ANDRADE, G. O. Considerações sobre a
estratigrafia dos sedimentos cenozóicos em Pernambuco
(Grupo Barreiras). Arquivos do Instituto Ciências da
Terra, v. 2, p. 1-14, 1964.

BIZZI, L. A. et al. Mesozoic kimberlites and related alkalic
rocks in the southwestern São Francisco Craton, Brazil: a
case for local mantle reservoirs and their interactions. In:
MEYER, H. O. A.; LEONARDOS, O. H. (Ed.) Kimberlites,
related rocks and mantle xenoliths. Rio de Janeiro:
CPRM, 1994. p. 156-171. v. 1.

BIZZI, L. A.; VIDOTTI, R. M. Condicionamento do magma-
tismo pós-Gondwana. In: BIZZI, L. A. et al. (Eds.). Geolo-
gia, tectônica e recursos minerais do Brasil. Brasília,
DF: CPRM, 2003. p. 335-361.

BORGES, M. S. et al. Instalação e inversão da Bacia do
capim. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ESTUDOS TECTÔNI-

çç

COS, 6., 1997, Pirenópolis. Boletim de Resumos Ex-
pandidos... Brasília, DF: SBG, 1997, p. 134-135.

BP EXPANDS Brazilian Upstream Presence; to Explore
Four Blocks with Petrobras. BP Global, 6 mar. 2012. Dis-
ponível em: <http://www.bp.com/genericarticle.do?cat
egoryId=2012968&contentId=7073740>. Acesso em:
16 nov. 2012.

BRASIL. Departamento Nacional da Produção Mineral.
Mapa geológico do Estado do Maranhão: Escala
1:1.000.000. Fortaleza, CE: DNPM, 1986.

______. Anuário Mineral Brasileiro 2010. Brasília, DF:
DNPM, 2010. Disponível em: <http://www.dnpm.gov.br/
conteudo.asp?IDSecao=68&IDPagina=2005> . Acesso
em: 29 mar. 2012. 

______. Sistema de Informações Geográficas da Minera-
ção – SIGMINE. 2012. Disponível em: <http://sigmine.

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Offset SWOP U370 K95 GCR50.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: noTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

- 137 -

dnpm.gov.br/webmap/>.  Acesso em: 28 fev. 2012. 

BRITO NEVES, B. B. et al. Influence of basement struc-
tures on the evolution of the major sedimentary basins
of Brazil: a case of tectonic heritage. Journal of Geody-
namics, v.1, n. 3/5, p. 495-510, 1984.

BRITO NEVES, B. B. Main stages of the development of
the sedimentary basins of South America and their re-
lationship with the tectonics of supercontinents. Gon-
dwana Research, v. 5, n. 1, p. 175-196, 2002.

BRITO, I. M.; MELLO, C. L.; MADEIRA, C. V. Avaliação do
significado estratigráfico do termo Barreiras. Anais da
Academia Brasileira de Ciências, v. 69, n. 1, p. 136-
137, 1996.

BRUNI, D. C.; BECKEL, J.; SOBREIRA, G. V. Projeto sul-
fetos Bacia do Parnaíba: formação Codó: prospecção
geoquímica por sedimento de corrente: região do Igara-
pé do Inferno, Maranhão. Belém: Petromisa, 1983.

CAINELLI, C.; MOHRIAK, W. U. Some remarks on the evo-
lution of sedimentary basins along the Eastern Brazilian
continental margin. Episodes, v. 22, n. 3, p. 206-216,
1999.

CALDAS, E. B. et al. Nota sobre a ocorrência de uma flo-
resta petrificada de idade permiana em Teresina, Piauí.
Boletim do Instituto de Geociências: publicação es-
pecial, São Paulo, n. 7, p. 69-87, 1989.

CALDASSO, A. L. da S. O problema Pastos Bons na
estratigrafia da Bacia do Parnaíba. Recife, PE: CPRM,
1978. 20 p. (Relatório Técnico).

CAMPANHA, V. A.; ROCHA-CAMPOS, A. C. Alguns Mi-
crofósseis da Formação Piauí (Neocarbonífero), Bacia do
Parnaíba. Boletim IG-USP, São Paulo, v. 10, p. 57-67,
1979.

CAMPBELL, D. F. et al. Estados do Maranhão e Piauí. In:
BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO PETRÓLEO. Relató-
rio 1948. Rio de Janeiro: Conselho Nacional do Petróleo,
1949. p. 68-74.

CAMPBELL, D. F. Revised report on the reconnaissan-
ce geology of the Maranhão basin. Belém: PETRO-
BRÁS, 1949. 117 p. (Rept. 7).

g gyg

CAMPBELL, D. F.; ALMEIDA, L. A.; SILVA, S. O. Relatório
preliminar sobre a geologia da Bacia do Maranhão.
Rio de Janeiro: Conselho Nacional do Petróleo, 1949. 160
p. (Boletim, 1).

CAMPOS, J. E. G.; DARDENE, M. A. Estratigrafia e sedi-
mentação da Bacia Sanfranciscana: uma revisão. Revista
Brasileira de Geociências, v. 27, n. 3, p. 269-282, set.
1997a.

______. Origem e evolução tectônica da Bacia Sanfrancis-
cana. Revista Brasileira de Geociências, v. 27, n. 3, p.
283-294, set. 1997b.

CAPUTO, M. V. et al. Evolução tectônica da Bacia do Par-
naíba: qual é a influência das orogenias. In: SIMPÓSIO

ç

DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA, 10., 2006, Belém.
q g

Resu-
mos... Belém: SBG-NO, 2006. 1 CD-ROM.

CAPUTO, M. V. Stratigraphy tectonics paleoclima-
tology and paleogeography of Norther Basins of
Brazil. 1984. 583 f. Tese (Doutorado em Geologia)– Uni-

versity of California, Santa Barbara, Santa Bárbara, 1984.

CAPUTO, M. V.; LIMA E. C. Estratigrafia, idade e correla-
ção do Grupo Serra Grande. In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE GEOLOGIA, 33., 1984, Rio de Janeiro. Anais... Rio de
Janeiro: SBG, 1984. v. 2. p.740-753.

CARNEIRO, R. G. Mapeamento estrutural da área de
Grajaú-Imperatriz. Belém: PETROBRAS, 1974. 52 p. 
(Relatório Técnico, n. 358).

CAROZZI, A. V. Análise ambiental e evolução tectô-
nica sinsedimentar da seção siluro-eocarbonífera
da Bacia do Maranhão. Rio de Janeiro: PETROBRAS, 
1975. (Série Ciência Técnica do Petróleo, 7).

CARVALHO, J. M. A. Recursos minerais. In: ALMEIDA, H.
G. (Org.). São Luís SW/NW. Folhas SA.23-V e SA.23-Y:
Estados do Pará e Maranhão. Escala 1:500.000. Brasília, 
DF: CPRM, 2000. 1 CD-ROM. Programa Levantamentos
Geológicos Básicos do Brasil – PLGB.

CASTELO BRANCO, R. M. G.; MARINHO, J. M. L. Os dia-
tremas de Alto Turi (NW do Estado do Maranhão): re-
conhecimento geológico e geofísico. In: SIMPOSIO DE
GEOLOGIA DO NORDESTE, 13., 29 out. a 04 nov. 1989,
Fortaleza, CE. Atas... Fortaleza, CE: SBG-Núcleo Nordes-
te, 1989. p. 97-100. il. (Boletim, 11).

CAVALCANTI, V. M. M. Plataforma continental: a últi-
ma fronteira da mineração brasileira. Brasília, DF: DNPM,
2011. 104 p.

CEBRIA, J. M. et al. Geochemistry of the early Jurassic
Messejana–Plasencia dyke (Portugal–Spain): implications
on the origin of the Central Atlantic Magmatic Province.
Journal of Petrology, v. 44, p. 547-568, 2003.

CLARK, J. L.; STONE, B. G. Technical Review of Min-
eral Resources of the Gurupi Gold Project, Ma-
ranhão State, Brazil. Prepared for Jaguar Mining,
Inc. December 4, 2009. 100511. Disponível em:
<http://www.sedar.com/DisplayCompany Documents.
do?lang=EN&issuerNo=00019963>. Acesso em: 23
jan. 2010.

COIMBRA, A. M.; MUSSA, D. Associação lignitatoflorísti-
ca na Formação Pedra de Fogo (Arenito Cacunda), Bacia 
do Maranhão, Piauí, Brasil, In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE GEOLOGIA, 33., 1984, Rio de Janeiro, Anais... Rio de
Janeiro: SBG, 1984. v. 2, p. 591-605.

COLARES, J. Q. S.; ARAÚJO, C. C. Santa Inês, Folha
SA.23-Y-D: Estado do Maranhão. Escala 1:250.000 Bra-
sília, DF: CPRM, 1990. 67 p. Programa Levantamentos
Geológicos Básicos do Brasil - PLGB; Projeto Especial Ma-
pas de Recursos Minerais de Solos e Vegetação para a
Área do Programa Grande Carajás.
pp

COLARES, J. Q. S.; ARAÚJO, C. C.; PARENTE FILHO, J. Vi-
torino Freire, Folha SB.23-V-B: Estado do Maranhão. 
Escala 1:250.000. Brasília, DF: CPRM, 1990. Programa 
Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil – PLGB; Pro-
jeto Especial Mapas de Recursos Minerais de Solos e Ve-
getação para a Área do Programa Grande Carajás.
j p pp

COLTICE, N. et al. Global warming of the mantle at the
origin of flood basalts over supercontinents. Geology, v. 
35, p. 391-394, 2007.

______. Global warming of the mantle beneath conti-

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Offset SWOP U370 K95 GCR50.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: noTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



- 138 -

Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

nents back to the Archean. Gondwana Research, v. 15,
p. 254-266, 2009.

COMPANHIA MARANHENSE DE PESQUISA MINERAL.
Relatório de compilação e análise da bibliografia
geológica e dos recursos minerais do Maranhão.
São Luís, MA: CODEMINAS, 1975. 2. v.

CONDIE, K. Early proterozoic volcanic regimes in south-
western North America. In: PHARAOH, T. C.; BECKIN-
SALE, R. D.; RICKARD, D. (Ed.) Geochemistry and min-
eralization of proterozoic volcanic suites. Oxford:
Blackwell, 1987. p. 211-218. (Geological Society Special
Publication, 33).

CORDANI, U. G. et al. Estudo preliminar da integra-
ção do Pré-cambriano com os eventos tectônicos
das bacias sedimentares brasileiras. Rio de Janeiro:
PETROBRAS, 1984. 70 p. (Série Ciência-Técnica-Petróleo,
Seção Exploração de Petróleo, 15).

CORDANI, U. G.; MELCHER, G. C.; ALMEIDA, F. F. M. Out-
line of the precambrian geochronology of South Ameri-
ca. Canadian Journal of Earth Sciences, v. 5, p. 629-
632, 1968.

CORREIA, E. A. Diamantes e kimberlitos do sul e les-
te da Bacia do Parnaíba (Brasil). 1990. 167 p. Tese
(Doutorado)– Universidade do Porto, Porto, Portugal,
1990.

CORREIA, J. G.; PAIVA, P. R. P. Estudo da zeólita para
utilização na agricultura. 2003.  Disponível em: 
<http://www.cetem.gov.br/publicacao/serie_anais_XI_
jic_2003/13_Jackieline_JIC_2003.pdf>. Acesso em: 20
abr. 2009.

COSTA NETO, M. C. et al. Geologia e recursos mine-
rais da a Folha Imperatriz: SB.23-V-C-V, Estado do 
Maranhão: escala: 1: 100.000. Belém: CPRM, 2012. No
prelo.

COSTA, J. B. S. et al. A Faixa de cisalhamento tentugal na
folha SA.23-Y-B. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLO-
GIA, 35., 1988, Belém. Anais… Belém: SBG, 1988. v. 5, 
p. 2257-2266.

______. Aspectos da evolução tectônica da Bacia do Par-
naíba e sua relação com o Arcabouço Pré-Cambriano. 
In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ESTUDOS TECTÔNICOS, 3., 

ç çç ç

1991, Rio Claro, SP.  Resumos estendidos... Rio Claro, 
SP: UNESP/SBG-Núcleo-SP, 1991. p. 96-98.

______. Evolução cenozoica da região de Salinópolis, 
Nordeste do Estado do Pará. Geociências, São Paulo, v. 
12, n. 2, p. 373-396, 1993.

COSTA, J. B. S.; HASUI, Y. Evolução geológica da Ama-
zônia. In: COSTA, M. L.; ANGÉLICA, R. S. (Coord.).

ç g g
Con-

tribuições à geologia da Amazônia. Belém: FINEP/
SBG–Núcleo Norte, 1997. v. 5, p. 15-90.

COSTA, J. L. (Org.). Castanhal: folha SA.23-V-C: Estado 
do Pará, escala 1:250.000. Brasília, DF: CPRM, 2000. 1 
CD-ROM. Programa Levantamentos Geológicos Básicos 
do Brasil – PLGB.

COSTA, J. L. et al. Projeto Gurupi. Belém: CPRM, 1977. 
258 p. 

______. Projeto Gurupi: relatório final de etapa I. Be-
lém: CPRM, 1975. 283 p.

COSTA, J. L.; ALMEIDA, H. G. G.; RICCI, P. S. F. Metamor-
fismo e divisão tectono-estratigráfica do Grupo Gurupi 
no nordeste do Pará e noroeste do Maranhão. In: SIMPÓ-

g p pp

SIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA, 5., 1996, Belém. Re-
sumos... Belém: SGB-Núcleo Norte, 1996. p. 110-112.

COSTA, J. L.; RICCI, P. S. F. Estratigrafia. In: COSTA, J. L. 
(Org.). Castanhal: folha SA.23-V-C: Estado do Pará, es-
cala 1:250.000. Brasília, DF: CPRM, 2000. 1 CD-ROM. 
Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil –
PLGB.

COSTA, M. L. Aspectos geológicos dos lateritos da Ama-
zônia. Revista Brasileira de Geociências, v. 21, n. 2, 
p. 146-160, jun. 1991.

COSTA, M. L. et al. O depósito de manganês do Azul, 
Carajás: estratigrafia, geoquímica e evolução geológica. 
In: MARINI, O. J.; QUEIROZ, E. T.; RAMOS, B. W. (Ed.). 
Caracterização de depósitos minerais em Distritos 
Mineiros da Amazônia. Brasília, DF: DNPM-CT/Mineral-
ADIMB, 2005. p. 227-333.

COSTA, M. L.; ARAÚJO, E. S. Aplicação da geoquímica 
multi-elementar em crostas fosfáticas lateríticas para ca-
racterização de sua fonte primária (Serra do Pirocaua, 
Amazônia). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 
38., 1994, Camboriú, SC. Anais... Camboriú, SC: SBG, 
1994. v. 3, p. 123-124.

COSTA, M. L.; COSTA, W. A. M.; SCHWAB, R. G. Mine-
ralogia das ocorrências de fosfatos lateríticos do Pará e 
Maranhão (Brasil). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEO-
LOGIA, 31., 1980, Camboriú, SC. Anais... Camboriú, SC: 
SBG, 1980. v. 4, p. 1982-1996.

COSTA, M. L.; SOUSA, D. J. L.; ANGÉLICA, R. S. The con-
tribution of  lateritization processes to the formation of 
the kaolin deposits from eastern Amazon. Journal of 
South American Earth Sciences, v. 27, n. 2/3, p. 219-
234, fev./mar. 2009.

COX, C. B.; HUTCHINSON, P. Fisher and amphibians from 
the late permian Pedra de Fogo Formation of northern 
Brazil. Paleontology, v. 34, n. 3, p. 561-573, 1991.

CRUZ, W. B. et al. Projeto carvão da bacia do Parna-
íba: relatório final da etapa I. Recife, PE: CPRM, 1973.
v. 1.

CRUZ, W. B.; ABORRAGE, A. M.; SANTOS, M. E. C. M. 
Projeto carvão da Bacia do Parnaíba: relatório de 
progresso das e etapas II e III. Recife, PE: CPRM, 1973. 
2 v.

CUNHA, F. M. B. Evolução paleozóica da Bacia do 
Parnaíba e seu arcabouço tectônico. 1986. 107 f. 
Dissertação (Mestrado)– Instituto de Geociências, Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1986.

______. Fotointerpretação da Bacia de São Luiz, 
Maranhão. Belém: Petrobrás, 1968. 22 p. (Relatório RE-
NOR, 318/68).

CUNHA, F. M. B.; CARNEIRO, R. G. Interpretação fotoge-
ológica do centro-oeste da Bacia do Maranhão. In: CON-
GRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 26., 1972, Belém. 
Anais... São Paulo: SBG, 1972. v. 3, p. 65-79.

______. Carta geológica da Bacia do Parnaíba: escala 
1.250.000. [S. l.]: PETROBRAS; DNPM, 1973.

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Offset SWOP U370 K95 GCR50.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: noTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

- 139 -

DAMASCENO, B. C.; SOUZA, A. N. Projeto materiais 
industriais: relatório final. Belém: CPRM, 1973. v. 1, 89 
p.

DAMÁSIO, E. Contribuição ao conhecimento dos man-
guezais da Ilha de São Luís. Boletim do Laboratório de 
Hidrobiologia, v. 3, n. 1, p. 17-76, 1980.

DE MIN, A. et al. The Central Atlantic Magmatic Prov-
ince (CAMP) in Brazil: petrology, geochemistry, 40Ar/39Ar
ages, paleomagnetism and geodynamic implications. In:
HAMES, W. E. et al (Eds.). The Central Atlantic Mag-
matic Province: insights from fragments of pangea. 
Washington, DC: American Geophysical Union, 2003. p. 
209-226. (Geophysical Monographs, 136).

DEVON se desfaz de Barreirinhas. Revista Brasil Ener-
gia, 2010. Disponível em: <http://energiahoje.editora-
brasilenergia.com/news/2010/09/417076.html>. Acesso
em: 10 abr. 2012.

DHN. Tábuas de marés para 2003 e 2004: Porto de
Itaquí (MA). 2005. Disponível em: <http://dhn.mar.mil.
br/>. Acesso em: 09 maio 2005.

DIAS, G. S. Estudo petrológico da sequência vulca-
no-sedimentar de Chega Tudo, região do Gurupi, 
Estado do Maranhão. 1983. 42 f. Trabalho de Conclu-
são de Curso (Graduação)– Departamento de Geologia,
Universidade Federal do Pará, Belém, 1983.

DIAS, R. R. (Org.). Geologia da Folha SB.23-Y-C (Ca-
rolina). Estado do Tocantins: Escala 1:250.000. 2. ed.
Palmas, TO: SEPLAN, 2004. 52 p. (Séries ZEE – Tocantins; 
Bico do Papagaio; Geologia, v. 4/4). Projeto de Gestão 
Ambiental Integrada da Região do Bico do Papagaio. Zo-
neamento Ecológico-Econômico.

DINO, R.; ANTONIOLI, L.; BRAZ, S. M. Palynological data
from the Trisidela Member of Upper Pedra de Fogo For-
mation (“Upper Permian”) of the Parnaíba basin, Northe-
astern Brazil. Revista Brasileira de Paleontologia, São
Leopoldo, n. 3, p. 24-35, 2002.

DOLIANITI, E. Relações entre as floras paleozóicas do Bra-
sil. Anais da Academia Brasileira de Ciências, suple-
mento, Rio de Janeiro, v. 44, p. 113-117, 1972.

______. A Paleobotânica no Brasil. Rio de Janeiro:
DNPM, 1948. 87 p. (Boletim, 123).

DUARTE, A. C. P. et al. Aplicação de zeólita natural como
adsorvente de metais pesados presentes em efluentes
industriais. In: ENCONTRO NACIONAL DE TRATAMENTO
DE MINÉRIOS E METALURGIA EXTRATIVA, 19., 2002, Re-
cife. Anais... Recife, PE: CETEM, 2002. Disponível em: 
<http://www.cetem.gov.br/publicacao/CTs/CT2002-072-
00.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2010.

DUARTE, A. Fósseis da sondagem de Terezina: Estado 
do Piauí: notas preliminares e estudos. Rio de Janeiro: 
SGM, 1936.

ERNESTO, M. et al. Paraná Magmatic Province-Tristan da 
Cunha plume system: fixed versus móbile, petrogenetic 
considerations and alternative heat sources. Journal of 
Volcanology and Geothermal Research, v. 118, p. 
15-36, 2002.

FARIA JR., L. E. C.; TRUCKENBRODT, W. Estratigrafia e pe-
trografia da Formação Pedra de Fogo, Permiano da Bacia 

do Maranhão. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLO-
GIA, 31., 1980, Camboriú, SC. Anais... Camboriú, SC: 
SBG, 1980a. v. 2, p. 740-754.

______. Estromatólitos da Formação Pedra de Fogo, Per-
miano, Bacia do Maranhão. In: CONGRESSO BRASILEIRO 
DE GEOLOGIA, 31., 1980, Camboriú, SC. Anais... Cam-
boriú, SC: SBG, 1980b. v. 5, p. 3056-3067.

FEIJÓ, F. J. Bacia de Barreirinhas. Boletim de Geociên-
cias da Petrobras, Rio de Janeiro, v. 8, n.1, p. 103-105, 
1994.

FEITOSA, F. A.; FEITOSA, M. C. Sedimentologia e estrati-
grafia das formações Longa e Cabeças (Bacia do Parna-
íba) no Vale do Rio Gurgueia - PI. In: SIMPÓSIO DE GE-
g ç g ç

OLOGIA DO NORDESTE BOLETIM, 14., 1991, Recife, PE. 
Atas... Recife, PE: SBG-Núcleo Nordeste, 1991. p. 22-25.

FELIX, V. et al. The Fazenda Largo off-craton kimberlites 
of Piauí State, Brazil. Journal of South American Earth 
Sciences, v. 28, p. 288-303, 2009.

FERNANDES, J. M. G. et al. Considerações sobre a ocor-
rência de Ophiomorpha em sedimentos do grupo Barrei-
ras no nordeste do Estado do Pará, Brasil. In: CONGRES-
SO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 37., 1992, São Paulo. 
Boletim de Resumos Expandidos... São Paulo: SBG, 
1992. v. 2, p. 497.

FERRAZ, C. M. L.; VALADÃO, R. C. Barreiras: formação 
ou grupo? (contribuições da análise geomorfológica do 
litoral sul da Bahia e das “chapadas” do Jequitinhonha). 
In: CONGRESSO ABEQUA, 10., 2005, Guarapari, ES. Re-
sumos... Guarapari, ES: ABEQUA, 2005. 1 CD-ROM.

FERREIRA, C. S. Notas estratigráficas sobre o cenozóico 
marinho do Estado do Pará. In: SIMPOSIO DE GEOLOGIA 
DA AMAZONIA, 12., 1982, Belém. Anais... Belém: SBG-
Nucleo Norte, 1982. p. 84-88.

FERREIRA, C. S. Notas sobre os sedimentos calcários de 
Carutapera, Maranhão. Divisão de Geologia e Mine-
ralogia: notas preliminares e estudos, v. 115, 9 p., 1960.

FERREIRA, C. S.; CASSAB, R. C. T. O Paranomia Conrad, 
1850 (Mollusca-Bivalvia), no Cretáceo do Brasil: seu pos-
sível aproveitamento como fóssil-guia. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE PALEONTOLOGIA, 10., 1987, Rio de Ja-
neiro.  Anais... Rio de Janeiro: SBP, 1987. v. 2, p. 471-
477.

FERREIRA, C. S.; GONZÁLES, B. B.; FRANCISCO, B. H. R. 
Ocorrência da Formação Pirabas (Mioceno Inferior) na 
Bacia de Barreirinhas, Maranhão. Revista Brasileira de 
Geociências, v. 3, n. 1, p. 60-67, 1973.

FERREIRA, C. S.; MACEDO, A. C. M.; VICALVI, M. A. Os 
limites meridionais da Bacia de Pirabas, estado do Pará. 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 33., 1984, 
Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: SBG-Núcleo Rio 
de Janeiro, 1984. v. 1. p. 326-329.

FODOR, R. V. et al. Petrology isotope characteristics and 
K–Ar ages of the Maranhão, northern Brazil, mesozoic 
basalt province. Contributions to Mineralogy and Pe-
trology, v. 104, p. 555-567, 1990.

FOLEY, S. F.; WHELLER, G. E. Parallels in the origin of 
the geochemical signatures of island arc volcanics and 
continental potassic igneous rocks: the role of residual 

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Offset SWOP U370 K95 GCR50.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: noTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



- 140 -

Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

titanites. Chemical Geology, v. 85, p. 1-18, 1990.

FORTES, F. P. Geologia estrutural e tectônica da bacia se-
dimentar do Meio-Norte do Brasil. In: CONGRESSO BRA-
SILEIRO DE GEOLOGIA, 30., 1978, Recife, PE. Anais...
Recife, PE: SBG, 1978. v. 1, p. 321-336.

______. Os grabens sigmoidais da Bacia do Parnaíba e
matriz brasiliana. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GE-
OLOGIA, 37., 1992, São Paulo. Boletim de Resumos
Expandidos... São Paulo: SBG, 1992. v. 1, p. 552-554.

FRANCISCO, B. H. R. et al. Contribuição à geologia da fo-
lha de São Luís (SA-23), no Estado do Pará. Boletim do
Museu Paraense Emílio Goeldi, n. 17, 45 p., 1971.
(Nova Série Geologia).

FREITAS, S. C. F.; KLEIN, E. L. Alteração hidrotermal as-
sociada ao ouro no depósito de Piaba, NW-Maranhão.
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 45., 2010,
Belém. Resumos... Belém: SBG, 2010. 1 CD-ROM.

FUGITA, A. M. Bacia do Parnaíba. In: SEMINÁRIO JURÍ-
DICO, FISCAL E WORSHOP TÉCNICO DA QUARTA RODA-
DA DE LICITAÇÕES, 2002a. Apresentações sobre bacias.
Disponível em: <http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/
round4/index.htm>. Acesso em: Acesso em: 20 abr.
2010.

______. Bacia do Pará-Maranhão. In: SEMINÁRIO JURÍDI-
CO, FISCAL E WORKSHOP TÉCNICO DA QUARTA RODA-
______

DA DE LICITAÇÕES, 2002b. Apresentações sobre bacias.
Disponível em: <http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/
round4/index.htm>. Acesso em: Acesso em: 20 abr.
2010.

______. Bacia de São Luís. In: SEMINÁRIO JURÍDICO, FIS-
CAL E WORKSHOP TÉCNICO DA QUARTA RODADA DE
______

LICITAÇÕES, 2002c. Apresentações sobre bacias. Dispo-
nível em: <http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round4/
index.htm>. Acesso em: 20 abr. 2010.

GASTÃO, F. G. C.; MAIA, L. P.; SIQUEIRA, A. C. A. Estágios
da gênese e evolução dos depósitos eólicos e as mudan-
ças climáticas do Quaternário. In: CONGRESSO ARGEN-
TINO DO CUATERNÁRIO Y GEOMORFOLOGIA, 4.; CON-
ç

GRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS DO
QUATERNÁRIO, 12.; REUNIÓN SOBRE EL CUATERNÁRIO

ÇÇ

DE AMÉRICA DEL SUR., 2., La-Plata, Argentina. Anais....
La-Plata, Argentina. p. 133-138, 2009. 1 CD-ROM.

GÓES, A. M. A Formação Poti (carbonífero inferior)
da Bacia do Parnaíba. 1995. 171 f. Tese (Doutorado
em Geologia Sedimentar)– Universidade de São Paulo,
Instituto de Geociências, São Paulo, 1995.

______. Estudos sedimentológicos dos sedimentos
Barreiras, Ipixuna e Itapecuru no nordeste do Es-
tado do Pará e nordeste do Maranhão. 1981. 55 f.
Tese (Mestrado em Geologia)– Universidade Federal do
Pará, Núcleo de Ciências Geofísicas e Geológicas, Curso
de Pós-Graduação em Geologia, Belém, 1981.

GÓES, A. M. O.; FEIJÓ, F. J. Bacia do Parnaíba. Boletim
de Geociências da Petrobras, v. 8, n. 1, p. 57-67, jan/
mar. 1994.

GÓES, A. M. O.; TRAVASSOS, W. A.; NUNES, K. C. Proje-
to Parnaíba: reavaliação da bacia e perspectivas explo-
ratórias. Belém: PETROBRAS, 1993. (Relatório interno).

GÓES, A. M.; ROSSETTI, D. F. Gênese da Bacia de São 
Luís-Grajaú, Meio-Norte do Brasil. In: ROSSETTI, D. F.;
GÓES, A. M.; TRUCKENBRODT, W. (Ed.). 

j
O Cretáceo na 

Bacia de São Luís – Grajaú. Belém: Museu Paraense 
Emílio Goeldi, 2001. p. 15-30. (Coleção Friedrich Katzer).

GOLUBIC, S. Organism that build stromatolites. In: WAL-
TER, M. R. Stromatolites. Amsterdam: Elsevier Public, 
1976. p. 113-126. (Development Sedimentology, 20).

GONÇALVES, R. A. et al. Classificação das feições eólicas 
dos Lençóis Maranhenses – Maranhão - Brasil. Merca-
tor: Revista de Geografia da UFC, v. 2, n. 3, p. 99-112, 
2003.

GONÇALVES, R. A.; CARVALHO, I. S. Contribuição ao es-
tudo da sedimentação da Formação Itapecuru - região 
de Itapecuru-Mirim, bacia do Parnaíba (Cretáceo Inferior) 
- Maranhão - Brasil. Revista de Geologia, v. 9, p. 75-
81, 1996.

GONZAGA, G. M.; TOMPKINS, L. A. Geologia do diaman-
te. In: SCHOBBENHAUS, C.; QUEIROZ, E. T.; COELHO, C. 
E. S. (Coord.) Principais depósitos minerais do Brasil:
gemas e rochas ornamentais. Brasília, DF: DNPM, 1991. 
p. 53-116. v. 4, parte A.

GORAYEB, P. S. de S. et al. Geologia e geocronologia da 
Suíte Rosário, nordeste do Brasil, e sua contextualização 
geotectônica. Revista Brasileira de Geociências, v. 29,
n. 4, p. 571-578, 1999.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO.  Gerencia de 
Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Execu-
ção do plano de gerenciamento participativo dos
recursos hídricos da área de Proteção Ambiental 
(APA) da Baixada Maranhense. Relatório Final. São 
Luís, MA: GEMA, 2003. 38 p. 1 CD-ROM.

GRAHN, Y. Revision of Silurian and Devonian Strata of 
Brazil. Palynology, n. 16, p. 35-61, 1992.

GRAHN, Y.; MELO, J. H. G.; STEEMANS, P. Integrated 
chitinozoan and miospore zonation of the Serra Grande
Group (Silurian-Lower Devonian), Parnaíba Basin Northe-
ast Brazil. Revista Española de Micropaleontologia, 
Madrid, v. 37, n. 2, p. 183-204, 2005.

HARRIS, N. B. W.; PEARCE, J. A.; TINDLE, A. G. Geoche-
mical characteristics of collision-zone magmatism. In: 
COWARD, M. P.; RIES, A. C. (Eds.) Collision tectonics.
Oxford: Blackwell Science, 1986. p. 67-81. (Geological 
Society of London Special Publication, 19).

HASUI, Y.; ABREU, F. A. M.; VILLAS, R. N. N. Província 
Parnaíba. In: ALMEIDA, F. F. M.; HASUI, Y. (Eds.) O Pré-
Cambriano no Brasil. São Paulo: Edgard Blücher, 1984. 
p. 36-45.

HAWKESWORK, C. J.; POWELL, M. Magma genesis in the 
Lesser Antilles island arc. Earth e Planetary Science 
Letters, v. 51, p. 297-308, 1980.

HUFF, S. C. Petrografia e modelo deposicional das 
áreas de Igarapé do Inferno e Anjo da Guarda.
Belém: Petromisa, 1988. 36 p.

HURLEY, P. M. et al. Some orogenic episodes in South
America by K-Ar and whole-rock Rb-Sr dating: Canadian. 
Journal Earth Sciences, v. 5, p. 633-638, 1968.

HURLEY, P. M. et al. Test of continental drift by compa-

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Offset SWOP U370 K95 GCR50.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: noTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

- 141 -

rison of radiometric ages. Science, v. 157, p. 495-500, 
1967.

IBGE. Mapa geológico do Estado do Maranhão: es-
cala 1:1.400.000. Belém: [s.n.], 2011.

KAMINSKY, F. V. et al. The Fazenda Largo off-craton kim-
berlites of Piauí State, Brazil. Journal of South Ameri-
can Earth Sciences, v. 28, p. 288-303, 2009.

KEGEL, W. Contribuição ao estudo da Bacia costeira 
do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: DNPM, 1957.
p. 30-32.

______. Contribuição para o estudo do devoniano
da Bacia do Parnaíba. Rio de Janeiro: DNPM, 1953. p.
1-48. (Boletim, 141).

______. Sobre a Formação Piauí (Carbonífero Superior)
no Araguaia. Notas preliminares e estudos, Rio de Ja-
neiro, n. 56, p. 1-8, 1952.

______. Sobre alguns trilobitas carboníferos do
Piauí e do Amazonas. Rio de Janeiro: DNPM, 1951. p.
1-38. (Boletim, 135).

KEGEL, W.; COSTA, M. T. Espécies neopaleozóicas do 
Brasil, da família Aviculopectinidae, ornamenta-
das com costelas fasciculadas. Rio de Janeiro: DNPM,
1951. 46 p.

KING, L. C. A geomorfologia do Brasil oriental. Revista
Brasileira de Geografia, v. 18, n. 2, p. 247-265, 1956.

______. The morphology of the earth: a study and
synthesis of world scenery. 2. ed. New York: Hafner Pub.
Co., 1967. 726 p.

KING, S. D.; RITSEMA, J. African hot spot volcanism:
small-scale convection in the upper mantle beneath cra-
tons. Science, v. 290, p. 1137-1139, 2000.

KINROSS. Kinross annual mineral and resources state-
ment. 2008. Disponível em: <http://www.kinross.com/
operations/reserves.html>. Acesso em: 09 mar. 2009.

KLEIN, E. L. et al. Geochronology, Nd isotopes and re-
connaissance geochemistry of volcanic and metavolcanic
rocks of the São Luís Craton, northern Brazil: implications
for tectonic setting and crustal evolution. Journal of
South American Earth Sciences, v. 27, p. 129-145,
2009a.

______. Estudo de isótopos de Pb em sulfetos do depó-
sito de Cachoeira (NE-Pará), Cinturão Gurupi: uma tenta-
tiva de datar mineralização aurífera em terreno polioro-
gênico. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE METALOGENIA, 2.,

ç p

2009, Gramados, RS. Resumos... Gramados, RS: SBG,
2009b. 1 CD-ROM.

______. Fluid inclusion and stable isotope (O, H, C, and S)
constraints on the genesis of the Serrinha gold deposit,
Gurupi Belt, northern Brazil. Mineralium Deposita, v.
41, p. 160-178, 2006.

______. Geochemistry and geochronology of Paleopro-
terozoic granitoid magmatism: further evidence on the
crustal evolution of the São Luís Craton, Brazil. Precam-
brian Research, v. 165, n. 3/4, p. 221-242, 2008a.

______. Geologia e recursos minerais da Folha Cân-
dido Mendes, SA.23-V-D-II: Estado do Maranhão: es-
cala 1:100 000. Belém: CPRM, 2008b. 146 p. Programa

Geologia do Brasil - PGB; Programa Levantamentos Geo-
lógicos Básicos do Brasil - PLGB.

______. Geology and fluid characteristics of the Mina
Velha and Mandiocal orebodies and implications for the
genesis of the orogenic Chega Tudo gold deposit, Guru-
pi Belt, Brazil. Economic Geology, v. 103, p. 957-980,
2008c.

______. Reconnaissance stable isotope (C, O, H, S) study
of Paleoproterozoic gold deposits of the São Luís Craton
and country rocks, northern Brazil: implications for gold
metallogeny. International Geology Review, v. 47, p.
1131-1143, 2005a.

______. Sistematização da litoestratigrafia do Cráton São
Luís e do Cinturão Gurupi. Revista Brasileira de Geoci-
ências, v. 35, n. 3, p. 415-418, set. 2005b.

______. The Cipoeiro gold deposit, Gurupi Belt, Brazil:
geology, chlorite geochemistry, and stable isotope study.
Journal of South American Earth Sciences, v. 23, p.
242-255, 2007.

______. The Gurupi belt in northern Brazil: lithostrati-
graphy, geochronology, and geodynamic evolution. Pre-
cambrian Research, v. 141, p. 83-105, 2005c.

KLEIN, E. L. Evolução geológica Pré-cambriana e as-
pectos da metalogênese do ouro do Cráton São
Luís e do Cinturão Gurupi, NE-Pará/NW-Maranhão,
Brasil. 2004. 303 p. Tese (Doutorado)– Centro de Geoci-
ências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2004.

______. Metalogenia do cráton São Luís e do Cinturão
Gurupi. In: JOST, H.; SILVA, M. G.; BRITO, R. S. C. (Eds.).
Metalogênese das províncias geológicas do Brasil.
Brasília DF: CPRM, 2012. No prelo.

KLEIN, E. L.; FUZIKAWA, K. A mineralização aurífera do
prospecto Pedra de Fogo, Cráton São Luís: geologia e ca-
racterísticas físico-químicas do sistema hidrotermal. Re-
vista Brasileira de Geociências, v. 35, n. 1, p. 59-68,
mar. 2005.

KLEIN, E. L.; KOPPE, J. C. Chlorite geothermometry and
physicochemical conditions of gold mineralization in the
Paleoproterozoic Caxias deposit, São Luís Craton, nor-
thern Brazil. Geochimica Brasiliensis, v. 14, p. 219-
232, 2000.

KLEIN, E. L.; KOPPE, J. C.; MOURA, C. A. V. Geology andVV
geochemistry of the Caxias gold deposit, and geochro-
nology of the gold-hosting Caxias Microtonalite, São Luís
Craton, northern Brazil. Journal of South American
Earth Science, v. 14, p. 837-849, 2002.

KLEIN, E. L.; LOPES, E. C. S. Formação Igarapé de Areia:
Tarkwa no Cinturão Gurupi? In: SIMPÓSIO BRASILEIRO

ç g pg

DE METALOGENIA, 2., 2009, Gramados, RS. Resumos...
Gramados, RS: SBG, 2009. 1 CD-ROM.

______. Geologia e recursos minerais da Folha San-
ta Luzia do Pará – SA.23-V-C-VI: Estado do Pará, escala
1:1.000.000. Belém: CPRM, 2012.

______. Geologia e recursos minerais da Folha Cen-
tro Novo do Maranhão SA.23-Y-B-I, Estados do
Maranhão e do Pará: escala 1:100.000. Belém: CPRM, 
2011. Programa Geologia do Brasil – PGB. No prelo.

KLEIN, E. L.; MOURA, C. A. V. Age constraints on grani-

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Offset SWOP U370 K95 GCR50.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: noTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



- 142 -

Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

toids and metavolcanic rocks of the São Luís craton and
Gurupi belt, northern Brazil: implications for lithostrati-
graphy and geological evolution. International Geolo-
gy Review, v. 43, p. 237-253, 2001.

______. São Luís craton and Gurupi belt (Brazil): possi-
ble links with the West-African craton and surrounding
Pan-African belts. In: PANKHURST, R. J. et al (Eds.) West
Gondwana: pre-Cenozoic correlations across the Sou-
th Atlantic region. London: Geological Society, 2008. p.
137-151. (Special Publications, 294).

______. Síntese geológica e geocronológica do Craton
São Luís e do Cinturão Gurupi na região do rio Gurupi
(NE-Para/NW-Maranhão). Revista Geologia USP: Série 
Científica, v. 3, p. 97-112, 2003.

KLEIN, E. L.; MOURA, C. A. V.; PINHEIRO, B. L. S. Pale-
oproterozoic crustal evolution of the São Luís Craton,
Brazil: evidence from zircon geochronology and Sm-Nd
isotopes. Gondwana Research, v. 8, n. 2, p. 177-186,
2005.

KLEIN, V. C.; FERREIRA, C. S. Paleontologia e estratigrafia
de uma facies estuarina da formação Itapecuru, estado
do Maranhão. Anais da Academia Brasileira de Ciên-
cias, Rio de Janeiro, v. 51, n. 3, p. 523-533, 1979.

KLIEMANN, H. J.; LIMA, D. V. Eficiência agronômica de
fosfatos naturais e sua influência no fósforo disponível 
em dois solos de cerrado. Pesquisa Agropecuária Tro-
pical, v. 31, p. 111-119, 2001.

KOBER, B. Whole-grain evaporation for 207Pb/206Pb-age-
investigations on single zircons using a double-filament 
source. Contributions to Mineralogy and Petrology, 
v. 93, p. 482-490, 1986.

KOTSCHOUBEY, B. et al. Caracterização e gênese dos 
depósitos de bauxita da Província Bauxitífera de Parago-
minas, noroeste da Bacia do Grajaú, nordeste do Pará/
noroeste do Maranhão. In: MARINI, O. J.; QUEIROZ, E. 
T.; RAMOS, B. W. (Coords.). Caracterização em depó-
sitos minerais em distritos mineiros da Amazônia. 
Brasília, DF: DNPM, 2005. p. 687-776.

KOTSCHOUBEY, B.; TRUCKENBRODT, W.; CALAF, J. M. C. 
Evolução geológica da porção meridional da Província 
Bauxitífera de Paragominas durante o Neógeno/Pleisto-
ceno (noroeste da Bacia do Grajaú, nordeste do Pará e 
extremo oeste do Maranhã). Revista Brasileira de Ge-
ociências, v. 35, n. 2, p. 263-272, jun. 2005.

LARIZZATTI, J. H. et al. Prospecção de ouro em terreno la-
terítico na região do Gurupi, Maranhão, Brasil: resultados 
preliminares do garimpo Cavala/Mina Seca. In: SIMPÓSIO 
BRASILEIRO DE METALOGENIA, 1., 2005, Gramados, RS. 
Resumos... Gramados, RS: SBG, 2005. 1 CD-ROM.

LEÃO NETO, R. Projeto Carutapera: baixada maranhen-
se: informe anual de projeto, 1992. Recife, PE: CPRM, 
1993. (Relatório inédito).

LEITE, J. F.; ABOARRAGE, A. M.; DAEMON, R. F. Projeto 
carvão na Bacia do Parnaíba: relatório final das etapas 
II e III. Recife, PE: DNPM; CPRM, 1975. 5 v.

LEITES, S. R. et al. Presidente Dutra. Folha SB.23-X-
C: Estado do Maranhão. Escala 1:250.000. Brasília, DF: 
CPRM, 1994. Programa Levantamentos Geológicos Bási-
cos do Brasil – PLGB.

LENZ, G. R.;  RAMOS, B. W. Combustíveis fósseis sóli-
dos na Brasil: carvão, linhito, turfa e rochas oleígenas.
In: SCHOBBENHAUS, Carlos. Principais depósitos mi-
nerais do Brasil: recursos minerais energéticos. Brasília,
DF: DNPM, 1985. v.1. p. 3-37.

LEONARDI, G. Annotated atlas of South America te-
trapod footprints (devonian to holocene) with an
appendix on Mexico and Central America: with 27
figures and 35 plates. Brasília, DF: CPRM, 1994. 248 p.

LESQUER, A.; BELTRÃO, J. F.; ABREU, F. A. M. Protero-
zoic links between northeastern Brazil and West Africa:
a plate tectonic model based on gravity data. Tectono-
physics, v. 110, p. 9-26, 1984.

LIMA, E. A. M.; LEITE, J. F. Projeto estudo global dos
recursos minerais da bacia sedimentar do Parnaí-
ba: integração geológico-metalogenética: relatório final,
etapa III. Belém: DNPM; CPRM, 1978. 190 p. v. 1.

LIMA, H. P.; ARANHA, L. G. F.; FEIJÓ, F. J. Bacias de Bra-
gança, São Luís e Graben de Ilha Nova. Boletim de Ge-
ociências da Petrobras, v. 8, n. 1, p. 111-116, mar.
1994.

LIMA, M. G. et al. Datação do intemperismo delimita ida-
de da Formação Barreiras, Nordeste do Brasil. In: CON-
GRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 44., 2008, Curitiba,
PR. Anais... Curitiba, PR: SBG, 2008. 1 CD-ROM.

LIMA, M. I. C. Metodologia de interpretação radar-
geológica: exemplo da Sinéclise do Parnaíba e de seu
embasamento. 426 p. 1995. Tese (Doutorado)– Centro
de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém,
1995.

LIMA, M. R.; CAMPOS, D. A. Palionologia dos folhelhos
da fazenda Muzinho, Floriano, Piauí. Geodiversitas-
USP, São Paulo, n. 11, p. 149-154, 1980.

LIMA, M. R.; FULFARO, V. J.; BARTORELLI, A. Análise pa-
linológica de sedimentos cretáceos da região de Marabá,
estado do Pará. Geodiversitas – USP, São Paulo, n. 11,
p. 155-161, 1980.

LIMA, R. D.; ROSSETTI, D. F. Depositional facies in late
Cretaceous- early Tertiary deposits in northwestern Mara-
nhão State, Brazil. Revista Brasileira de Geociências,
v. 29, n. 2, p. 237-244, 1999.

______. Análise faciológica e sequencial de depósitos  de
delta de baía (Neocretáceo), Bacia do Grajaú, MA. In:
ROSSETTI, D. F.; GÓES, A. M.; TRUCKENBRODT, W.

j

(Eds.) O Cretáceo na Bacia de São Luís-Grajaú. Be-
lém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 2001. p. 151-174 .
(Coleção Friedrich Katzer).

LISBOA, M. A. R. The Permian geology of Northern Brazil.
American Journal of Science, New Haven, v. 37, n.
221, Série 4, p. 425-443, maio 1914.

LOBATO, G.; BORGHI, L. Análise estratigráfica de alta
resolução do limite formacional Longá/Poti, Bacia do
Parnaíba: um caso de investigação de possíveis corpos
isolados de arenito. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PES-
QUISA E DESENVOLVIMENTO EM PETRÓLEO E GÁS, 4.,
2007, Campinas, SP. Anais... Campinas, SP: ABPG; PD-
PETRO, 2007. p. 1-10.

LOBOZIAK, S.; CAPUTO, M. V.; MELO, J. H. G. Middle

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Offset SWOP U370 K95 GCR50.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: noTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

- 143 -

Devonian- Tournaisian miospore biostratigraphy in the
southwestern outcrop belt of the Parnaíba Basin, north-
central Brazil. Revue de Micropaléontologie, v. 43, n.
4, p. 303-318, 2000.

LOPES, R. F. Projeto Aurizona. Depósito Piaba: rea-
valiação de reservas: portaria de lavra n° 1.201/88. [s.l]:
Mineração Aurizona, 2000. v.1, 68 p.

LOPES, E. C. S; KLEIN, E. L. Litofácies da Formação Piriá:
Bacia pós-orogênica ou margem continental do Cinturão
Gurupi? In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 44.,
2008, Curitiba, PR. Anais... Curitiba, PR: SBG, 2008. p.
949.

LOVATO, O. G. et al. Barra do Corda. Folha SB.23-V-
D: Estado do Maranhão. Escala 1:250.000. Brasília, DF:
CPRM, 1994. Programa Levantamentos Geológicos Bási-
cos do Brasil – PLGB.

LOVATO, O. G.; CAYE, B. R.; ARAÚJO, C. C. Itapecuru-
Mirim. Folha SA.23-Z-C: Estado do Maranhão. Escala
1:250.000. Brasília, DF: CPRM, 1995. Programa Levanta-
mentos Geológicos Básicos do Brasil – PLGB.

LOWELL, G. R. Petrology of the Bragança batholith. São 
Luís craton, Brazil. In: WU, Liren et al. The crust: the
significance of granites-gneisses in the lithosphere. Theo-
phrastus, p. 13-34. 1985.

LOWELL, G. R.; VILLAS, R. N. N. Petrology of nepheline
syenite gneiss from Amazonian Brazil. Geological Jour-
nal, v. 18, p. 53-75, 1983.

LUCAS, F. R. A.; MOURA, C. A. V.; KLEIN, E. L. Geologia e
idade 207Pb/206Pb em zircão detrítico em conglomera-
dos da região do Gurupi, nordeste do Pará. In: SIMPÓSIO

g

DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA, 11., 2009, Manaus, AM.
g p

Resumos... Manaus, AM: SBG, 2009. 1 CD-ROM.

LUZ, A. B. et al. Rochas, minerais e rotas tecnológicas
para a produção de fertilizantes alternativos. In: FERNAN-
DES, F. R. C.; LUZ, A. B.; CASTILHOS, Z. C. (Ed.) Agromi-
nerais para o Brasil. Rio de Janeiro: CETEM, 2010, p.
61-88.

MABESOONE, J. M. Formação Longá na Bacia do Piauí-
Maranhão. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DO NORDESTE,

ç g

8., 1977, Campina Grande, PB. Atas... Campina Grande,
PB: SBG-Núcleo do Nordeste, 1977. p. 29-35.

MABESSOONE, J. M.; SILVA, A. C.; BEURLEN, K. Estra-
tigrafia e Origem do Grupo Barreiras em Pernambuco,
Paraíba e Rio Grande do Norte. Revista Brasileira de
Geociências, v. 2, n. 3, p. 173-178, 1972.

MACH, L.; CLARKE, P. NI 43-101 Technical Report Mi-
neração Aurizona S.A. Piaba Project. Maranhão, Brazil.
2008. Disponível em: <http://www.sedar.com/CheckCo-
de.do;jsessionid=0000pZz0E_aaBIh6EGP6-tnBwpz:-1>.
Acesso em: 01 dez. 2009.

MACH, L.; SWANSON, B.; OLIN, Eric. Aurizona Project . NI
43-101 Technical Report: Maranhão, Brazil. Mineração
Aurizona S.A. Disponível em: <http://mailcluster.cprm.
gov.br/service/home/~/aurizona_tech_report_2010.
PDF?auth=co&loc=pt_BR&id=13765&part=2>. Aces-
so em: 25 jul. 2012.

MACHADO, I. C. Gurupi Gold Project. Cipoeiro and
Chega Tudo Properties. Feasibility study. Technomine Ser-

vices LLC. 2011 . 285 p. (Inédito)

MARANHÃO. Governo do Estado. Gerencia de Estado
de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Execução do
plano de gerenciamento participativo dos recur-
sos hídricos da área de Proteção Ambiental (APA)
da Baixada Maranhense: relatório final. São Luís, MA:
GEMA, 2003. 38 p. 1 CD-ROM.

MARTINS, F. J. C. Levantamento de aspectos geológi-
cos das Regiões entre Alcântara e parte setentrio-
nal da Ilha de São Luís (NE da Bacia Sedimentar de
São Luís) Estado do Maranhão. 1996. 1245 f. Tese
(Doutorado)– Instituto de Geociências, Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1996.

MARZOLI, A. et al. Extensive 200-million-year-old con-
tinental flood basalts of the Central Atlantic Magmatic
Province. Science, v. 284, p. 616-618, 1999.

______. Synchrony of the Central Atlantic magmatic pro-
vince and the Triassic-Jurassic boundary climatic and bio-
tic crisis. Geology, v. 32, p. 973-976, 2004.

MARTIN, L. et al. A 21 000 cal years paleoclimatic record
from Caçó, lake, northern Brazil: evidence from sedimen-
tary and pollen analyses. Palaeogeography, Palaeocli-
matology, Palaeoecology, v. 189, p. 25-34, 2003.

MATOS, G. M. M.; MELLO, I. S. C. Inventário e cartografia
de recursos agrominerais convencionais e alternativos do
território brasileiro. In: FERNANDES, F. R. C.; LUZ, A. B.;
CASTILHOS, Z. C. (Eds.). Agrominerais para o Brasil.
Rio de Janeiro: CETEM, 2010. p. 227-234.

MATOS, R. M. D. Abertura do Atlântico Sul: riftes na mar-
gem equatorial. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ESTUDOS 
TECTÔNICOS, 7., 1999, Lençois, BA.
g q

Resumos... Len-
çois, BA: SBG, 1999. p. 64-66.

MATOSO, S. Q.; ROBERTSON, F. S. Uso geológico de ter-
mo “Barreiras”. Boletim Técnico da Petrobras, Rio de 
Janeiro, v. 2, n. 3, p. 37-43, 1959.

MAURY, C. J. Fósseis terciários do Brasil com descri-
ção de novas formas cretáceas. Rio de Janeiro: Minis-
tério da Agricultura, Indústria e Comercio, 1925. 664 p. 
(Monografia, 4).

MCHONE, G. J. Non-plume magmatism and rifting dur-
ing the opening of the Central Atlantic Ocean. Tectono-
physics, v. 316, p. 287-296, 2000.

MELLO, I. S. C. et al. Atlas de matérias-primas mi-
nerais cerâmicas do Nordeste brasileiro. São Paulo: 
CPRM, 2011.

MELLO, I. S. C.; CHIODI FILHO, C.; CHIODI, D. K. Atlas 
de rochas ornamentais da Amazônia brasileira. São 
Paulo: CPRM, 2011, 300 p.

MELO, A. F. F. Recursos minerais. In: COSTA NETO, M. 
C. et al. Geologia e recursos minerais da a Folha 
Imperatriz: SB.23-V-C-V, Estado do Maranhão: escala: 
1:100.000. Belém: CPRM, 2012. No prelo.

MELO, J. H. G.; LOBOZIAK, S. Miospore biostratigraphy 
and correlation of the Poti Formation (Parnaíba Basin, 
Northern Brazil). Review of Paleobotany and Palyno-
logy, v. 112, p. 147-165, 2000.

MELO, J. H. G.; LOBOZIAK, S.; STREEL, M. Latest Devo-

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Offset SWOP U370 K95 GCR50.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: noTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



- 144 -

Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

nian to early Late Carboniferous biostratigraphy of north-
ern Brazil: an update. Bulletin Du Centre De Recher-
ches Elf Exploration Production, v. 20, n. 1, p. 13-
33, 1998.

MELO, R. S. P. F. Paleoictiofauna da Formação Pas-
tos Bons (Bacia do Parnaíba): reconstrução paleoam-
biental e poscionamento cronoestratigráfico. 2006. 123
f. Dissertação (Mestrado)– Universidade Estadual do Rio
de Janeiro, IBRAG-Instituto de Biologia Alcantara Gomes,
Rio de Janeiro, 2006.

MENDES, J. C.; PETRI, S. Geologia do Brasil. Rio de Ja-
neiro: Instituto Nacional do Livro, 1971. 207 p.

MERCIO, S. Bacia de Barreirnhas. In: SEMINÁRIO JURÍDI-
CO, FISCAL E WORSHOP TÉCNICO DA QUARTA RODA-
DA DE LICITAÇÕES, 2002. Apresentações sobre bacias.
Disponível em: <http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/
round4/index.htm>. Acesso em: 20 abr. 2010.

MERLE, R. et al. 40Ar/39Ar ages and Sr–Nd–Pb–Os geoche-
mistry of CAMP tholeiites from Western Maranhão basin
(NE Brazil). Lithos, v. 122, p. 137-151, 2011.

MESNER, J. C.; WOOLDRIDGE, L. C. P. Estratigrafia das
Bacias paleozóicas e cretáceas do Maranhão. Boletim
Técnico da Petrobrás, v. 7, n. 2, p. 137-164, abr./jun.
1964a.

______. Maranhão Paleozoic Basin and Cretaceous coast-
al basins North Brazil. Bulletin of the American As-
sociation Petroleum Geologists, Tulsa, v. 48, n. 9, p.
1475-1512, 1964b.

MILANI, E. J.; THOMAZ FILHO, A. Sedimentary basin of
South America. In: CORDANI, U. G. et al. (Ed.). Tectonic
Evolution of South America. Rio de Janeiro: 31st Inter-
national Geological Congress, 2000. p. 389-449.

MILANI, E. J.; ZALÁN, P. V. An outline of the geology and
petroleum systems of the paleozoic interior basins of
south America. Episodes, v. 22, n. 3, p. 199-205, 1999.

MINERAÇÃO AURIZONA S/A.S Aurizona Project. Relató-
rio inédito, 1995. 35 p.

______. Projeto Aurizona. Depósito Piaba. Reavaliação
de reservas. Portaria de Lavra n° 1.201/88. 2000. v. 1.
(Relatório inédito).

MIZUSAKI, A. M. P.; THOMAZ FILHO, A. O magmatismo
pós-paleozóico no Brasil. In: MANTESSO-NETO, V. et al.
(Ed.).  Geologia do continente Sul-americano: evolu-
ção da obra de Fernando Flávio Marques de Almeida. São
Paulo: Beca, 2004. p. 281-291.

MOHRIAK, W. U. Bacias sedimentares da margem con-
tinental brasileira. In: BIZZI, L. A. et al. (Ed.). Geologia,
tectônica e recursos minerais do Brasil: texto, mapas
e SIG. Brasília, DF: CPRM, 2003. p. 87-165.

MONTE, M. B. B. et al. Nutrient release by a Brazilian
sedimentary zeolite. Anais da Academia Brasileira de
Ciências, v. 81, p. 641-653, 2009.

MORAES, L. J. Serra e montanhas do nordeste. Rio de
Janeiro: [s.n.], 1924. 2 v.  (Estudos Petrographicos, publ.
58, Série I. D).

MORRIS, T. F. et al. Gahnite Composition: implications for
base metal and rare-element exploration. Exploration

and Mining Geology Journal, v. 6, n. 3, p. 253-260,
jul. 1997.

MOURA, B. Pesquisa de areias especiais para fratu-
ramento de poços de petróleo em rochas sedimen-
tares na Bacia do Parnaíba. Recife, PE: CPRM, 1988.
87 p.

MOURA, C. A. V. et al. Idades 207Pb/206Pb de zircões
detríticos das formações Vizeu, Igarapé de Areia e Piriá,
nordeste do Pará: implicações estratigráficas e paleoam-
bientais. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA, 9.,

p ç g pp ç g p

2006, Belém. Resumos... Belém: SBG, 2006.

MOURA, P. de. Rio Gurupy. Rio de Janeiro: [s.n.], 1936.

MULLER, H. Report palynological results of samples
examined from wells in Maranhão. Salvador, BA: PE-
TROBRAS, 1962. (Relatório, 500).

MUSSA, D.; COIMBRA, A. M. Novas perspectivas de com-
paração entre as tafofloras permianas (de lenhos) das ba-
cias do Parnaíba e do Paraná. In: CONGRESSO BRASILEI-
RO DE GEOLOGIA, 10., 1987, Rio de Janeiro. Anais... Rio
de Janeiro: SBG, 1987. v. 2, p. 901-923.

NASCIMENTO, M. S.; GÓES, A. M. Distribuição estrati-
gráfica e proveniência de minerais pesados das forma-
ções Ipixuna e Barreiras, região do Rio Capim, sul da sub-
bacia de Cametá. Revista Brasileira de Geociências, v.
35, n. 1, p. 49-58, mar. 2005.

NOMADE, S. et al. Chronology of the Central Atlantic
Magmatic Province: implications for the Central Atlantic
rifting processes and the Triassic–Jurassic biotic crisis. Pa-
laeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology,
v. 244, p. 326-344, 2007.

NORTHFLEET, A. A.; NEVES, S. B. Semi-detalhe da re-
gião SW de Balsas. Belém: Petrobras, 1967. 60 p. (Re-
latório Técnico, 260).

NUNES, A. B., LIMA, R. F. F.; B. FILHO, C. N. Geologia da
Folha SA.23 - São Luís e parte da folha SA.24 Fortaleza.
In: BRASIL. Departamento Nacional da Produção Mineral.
Folha SA.23 - São Luís e parte da folha SA.24 - For-
taleza: geologia, geomorfologia, solos, vegetação e uso
potencial da terra. Rio de Janeiro, 1973. il. p. I/3–I/33.
Projeto Radam; Levantamentos de recursos naturais, 3.

NUNES, K. C. Interpretação integrada da Bacia do Par-
naíba com ênfase nos dados aeromagnéticos. In: CON-
GRESSO INTERNACIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE
GEOFÍSICA, 2., 1993, Rio de Janeiro. Resumos... Rio de
Janeiro: SBG, 1993. v. 1, p. 152-157.

OGX. Plano de negócios OGX: desenvolvimento das
descobertas realizadas em Campos e Parnaíba. OGX,
2011. Disponível em: <http//ri.ogx.com.br/showapre-
sentacao.aspx>. Acesso em: 28 nov. 2011.

OLIVEIRA, A. I.; LEONARDOS, O. H. Geologia do Bra-
sil. 2. ed. Rio de Janeiro: Serviço de Informação Agrícola,
1943. 809 p. il. (Série Didática, 2).

OLIVEIRA, D. C.; MOHRIAK, W. U. Jaibaras Trough: an
important element in the early tectonic evolution of the
Parnaiba interior sag Basin, Northeastern Brazil. Marine
and Petroleum Geology, Guildford, v. 20, p. 351-383,
2003.

OLIVEIRA, J. C. Recursos gemológicos dos estados

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Offset SWOP U370 K95 GCR50.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: noTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

- 145 -

do Piauí e Maranhão. Teresina: CPRM, 1998. (Informe
de Recursos Minerais; Série Pedras Preciosas, 4). Progra-
ma de Avaliação Geológico-Econômica das Pedras Pre-
ciosas Brasileiras.

OLIVEIRA, J. G. F.; SILVA, R. C. S. Geologia e recursos
minerais da folha Belém, SA.22-X-D-III: Estado do
Pará, escala: 1: 100.000. Belém: CPRM, 2011. 91 p. Pro-
grama Geologia do Brasil - PGB; Programa Levantamen-
tos Geológicos Básicos do Brasil – PLGB.

______. Datação absoluta por Luminescência Optica-
mente Estimulada (LOE) de sedimentos Pós- Barreiras da
Folha Belém (SA.22-X-D-III). In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE GEOLOGIA, 45., 2010, Belém. Anais... Belém: SBG,
2010. 1 CD-ROM.

OLIVEIRA, N. P.; COSTA, M. L. Os fosfatos aluminosos do
Pará e do Maranhão: estágio atual de conhecimentos e
estratégia para o aproveitamento econômico. Ciências
da Terra, v. 10, p. 16-19, 1984.

OLIVEIRA, P. E.; RAMOS, J. R. A. Geologia das quadrículas
de recife e Pontas de pedra. Boletim Div. Geol. Mine-
ralogia, Rio de Janeiro: DNPM, v. 151, p. 1-60, 1956.

PAIVA, G.; MIRANDA, J. Carvão mineral do Piauhy. Bole-
tim Serviço de Fomento da Produção Mineral, Rio
de Janeiro, n. 20, 92 p., 1937.

PALHETA, E. S. M. Evolução geológica da região nor-
deste do Estado do Pará com base em estudos es-
truturais e isotópicos de granitóides. 2001. 143 f.
Dissertação (Mestrado)– Instituto de Geociências, Univer-
sidade Federal do Pará, Belém, 2001.

PALHETA, E. S.; ABREU, F. A. M.; MOURA, C. A. V. Grani-
tóides proterozóicos como marcadores da evolução ge-
otectônica da região nordeste do Pará, Brasil. Revista
Brasileira de Geociências, v. 39, n. 4, p. 647-657, dez.
2009.

PAMPLONA, H. R. P. Litoestratigrafia da bacia cretácea de
Barreirinhas. Separata de: Boletim Técnico da Petro-
brás, Rio de Janeiro, PETROBRAS, v. 12, n. 3, p. 261-290,
jul./set. 1969.

PASTANA, J. M. do N. (Org.). Turiaçu: folha SA.23-V-D,
Pinheiro SA.23-Y-B, Estados do Pará e Maranhão, escala
1:250.000. Brasília, DF: CPRM, 1995. 205 p., il. Programa
Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil – PLGB.

PAZ, J. D. S.; ROSSETTI, D. F. Petrography of gypsum-bear-
ing facies of the Codó Formation (Late Aptian), Northern
Brazil. Anais da Academia Brasileira de Ciências, v.
78, p. 557-572, 2006.

______. Reconstrução Paleoambiental da Formação Codó 
(Aptiano), borda leste da Bacia do Grajaú, MA. In: ROS-
SETTI, D. F.; GÓES, A. M.; TRUCKENBRODT, W. (Coord.). 

p j

O Cretáceo na Bacia de São Luís-Grajaú. Belém: Mu-
seu Paraense Emílio Goeldi, 2001. 264 p. (Coleção Fried-
rich Katzer).

PEARCE, J. A. Role of the subcontinental lithosphere
in magma genesis at active continental margins. In:
HAWKESWORTH, C. J.; NORRY, M. J. (Eds.) Continental
basalts and mantle xenoliths. Chechire: Shiva Pub,
1983. p. 230-249.

PEARCE, J. A.; HARRIS, N. B. W.; TINDLE, A. G. Trace ele-

ment discrimination diagrams for the tectonic interpreta-
tion of granitic rocks. Journal of Petrology, v. 25, p. 
956-983, 1984.

PECAUT, J. J. et al. The Eglab massif in the West African 
Craton (Algeria), an original segment of the Eburnean 
orogenic belt: petrology, geochemistry and geochronol-
ogy. Precambrian Research, v. 136, p. 309-352, 2005.

PECCERILO, A.; TAYLOR, S. R. Geochemistry of Eocene 
calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, 
northern Turkey. Journal of Petrology, v. 58, p. 63-81, 
1976.

PEDRÃO, E. et al. Análise palinológica de uma amostra 
de superfície de Querru (Formação Itapecuru), Município 
de Itapecuru-Mirim (MA). In: CONGRESSO BRASILEIRO 
DE PALEONTOLOGIA, 13.; SIMPOSIO PALEONTOLÓGICO 

p

DO CONE SUL, 1., 1993, São Leopoldo, RS. Boletim de 
Resumos... São Leopoldo, RS: SBP; UNISINOS, 1993a. 
p. 175.

______. Palinoestratigrafia e análise quantitativa de 
amostras de superfície (Formação Itapecuru, Bacia de São 
Luís). Anais da Academia Brasileira de Ciências, Rio 
de Janeiro, v. 68, n. 2, p. 268, 1996.

______. Palinomorfos de Sedimentos Albianos (Formação 
Itapecuru) da Bacia do Parnaíba. Anais da Academia 
Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, v. 66, n. 1, p. 
118, mar. 1994. Resumo das comunicações.  

PESSOA, V. C. O.; BORGHI, L. Análise faciológica da 
formação Itapecuru (cretáceo, Bacia do Parnaíba) em 
testemunhos de sondagem. In: CONGRESSO BRASILEI-
RO DE P&D EM PETRÓLEO E GÁS, 3., 2005, Salvador, 

gg

BA. Anais... Salvador, BA: [s.n.], 2005. Disponível em: 
<http://www.portalabpg.org.br/PDPetro/3/trabalhos/
IBP0391_05.pdf.> Acesso em:11 jul. 2012.

PETRI, S.; FÚLFARO, V. J. Geologia do Brasil. São Paulo: 
TA Queiroz/USP, 1983. p. 279.

PETROBRAS vai transferir jazidas da antiga Petromisa. 
Brasil Mineral OnLine, n. 163,  27 maio 2004. Negó-
cios. Disponível em: <http://www.brasilmineral.com.br/
BM/default.asp?numero=163> . Acesso em: 28 nov. 
2011.

PINHEIRO, B. L. S.; MOURA, C. A. V.; KLEIN, E. L. Estudo 
de proveniência em arenitos das formações Igarapé de 
Areia e Viseu, nordeste do Pará, com base em datação 
de monocristais de zircão por evaporação de chumbo. 
In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA, 8., 2003,   

p p çp p ç

Manaus, AM.  Resumos… Manaus, AM: SBG-Núcleo 
Norte, 2003. 1 CD-ROM.

PINTO, C. P.; SAD, J. H. G. Revisão da Estratigrafia da For-
mação Pedra de Fogo, borda sudoeste da Bacia do Par-
naíba. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 34., 
1986, Goiânia, GO. Anais... Goiânia, GO: SBG, 1986. v. 
1, p. 346-358.

PLUMMER, F. B.; PRICE, L. I.; GOMES, F. A. Estados do 
Maranhão e Piauí. In: BRASIL. Conselho Nacional do 
Petróleo: relatório de 1946. Rio de Janeiro: [s. n.], 1948. 
p. 87-134.

PLUMMER, F. D. Geossinclíneo do Parnaíba. Relatório 
Conselho Nacional do Petróleo. Rio de Janeiro, 1946.

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Offset SWOP U370 K95 GCR50.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: noTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



- 146 -

Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

PONTE, F. C.; PONTE FILHO, F. C. Estrutura geológica e
evolução tectônica da bacia do Araripe. Recife, PE:
DNPM, 1996. 68 p.

PORTO, B. L. G. Mineração Aurizona S.A.: relatório
parcial de pesquisa. [S.l.]: DNPM, 2006. 806042/03. (Iné-
dito).

PRINCE, L. I. Um anfíbio labirintodonte da Formação
Pedra de Fogo, Estado do Maranhão. Rio de Janeiro:
DNPM-DGM, 1948. p. 1-32. (Boletim, 124).

REINHARDT, M. C. Montes Áureos Gold Project, Ma-
ranhão, Brazil. Cofey Consjultoria e Serviços, 2011.

REZENDE, N. A. G. M. A zona zeolítica da Formação
Corda, Bacia do Parnaíba. 142 p. 2002. Dissertação
(Mestrado)– Centro de Geociências, Universidade Federal
do Pará, Belém, 2002. 1 CD-ROM.

______. Argilas Nobres e Zeólitas na Bacia do Parna-
íba: relatório final de projeto. Belém: CPRM, 1997. 50 p.
Mapa. (Informe de Recursos Minerais; Série Diversos, 02).

REZENDE, N. G. A. M.; ANGÉLICA, R. S. Geologia das
zeolitas sedimentares no Brasil. In: SCHOBBENHAUS, C.;
QUEIROZ, E. T.; COELHO, C. E. S. (Coords.). Principais
depósitos minerais do Brasil: rochas e minerais indus-
triais. Brasília, DF: DNPM, 1997. p. 193-209. v. 4, parte B.

REZENDE, W. N.; PAMPLONA, H. R. P. Estudo do desen-
volvimento do Arco Ferrer-Urbano Santos. Boletim Téc-
nico da Petrobras, v. 13, p. 4-14, 1970.

RIBEIRO, J. A. P.; MELO, F.; VERÍSSIMO, L. S. Barra do
Corda.  Folha SB.23-X-B: Estados do Piauí e Maranhão.
Escala 1:250.000. Brasília, DF: CPRM, 1998. Programa
Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil – PLGB.

RIBEIRO, J. W. A. O arcabouço estrutural da região
de Chega Tudo e Cedral, NW do Maranhão, com
base em sensores geofisicos. 2002. Dissertação (Mes-
trado)– Instituto de Geociências, Universidade Federal do
Pará, Belém, 2002.

ROBERTO, F. A. C. et al. Avaliação regional do setor
mineral: Maranhão. Brasília, DF: DNPM, 1987. 186 p.
(Bol. 44).

ROCHA, N. P.; COSTA, M. C. O.; MELLO, C. L. Análise pe-
trográficas da Formação Barreiras na Região Norte do
Estado do Rio de Janeiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE GEOLOGIA, 45., 2010, Belém. Anais... Belém: SBG-
Núcleo Norte, 2010.

RODRIGUES, R. Estudo sedimentológico e estratigrá-
fico dos depósitos silurianos e devonianos da Ba-
cia do Parnaíba. Belém: Petrobras, 1967. (Rel. interno).

RODRIGUES, T. L. N. et al. (Org.). São Luís Folha SA.23-
Z-A, Cururupu Folha SA.23-X-C: Estado do Maranhão:
escala 1:250.000. Brasília, DF: CPRM, 1994a. 185 p. Pro-
grama Levantamentos Geológicos Básicos – PLGB.

______. Bacabal. Folha SA.23-X-A: Estado do Ma-
ranhão. Escala 1:250.000. Brasília, DF: CPRM, 1994b.
Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil –
PLGB.

RODRIGUES, V. H. et al. Estratigrafia física da Formação
Poti na região de Floriano, Bacia do Parnaíba, oeste do
estado do Piauí. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE P&D EM

PETRÓLEO E GÁS, 1., 2001, Natal. Anais... Natal, RN: 
UFRN- SBQ Regional RN, 2001.

ROSSETTI , D. F.; GÓES, A. M.; TRUCKENBRODT, W. A 
influência marinha nos sedimentos Barreiras. Boletim
do Museu Paraense Emílio Goeldi: Série Ciências da 
Terra, Belém, v. 2. p. 17-29, 1990.

ROSSETTI , D. F.; TRUCKENBRODT, W.; GÓES, A. M. Es-
tudo paleoambiental e estratigráfico dos Sedimentos 
Barreiras e Pós-Barreiras na região Bragantina, nordeste 
do Pará. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi:
Série Ciências da Terra, v. 1, p. 25-74, 1989.

ROSSETTI, D. F. Arquitetura Deposicional da Bacia de São 
Luís-Grajaú. In: ROSSETTI, D. F.; GÓES, A. M.; TRUCKEN-

q p

BRODT, W. (Coords.). O Cretáceo na Bacia de São-Luís 
Grajaú. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 2001. p. 
31-46. (Coleção Friedrich Katzer).

______. Bacia de São Luís-Grajaú. Boletim da Fundação 
Paleontológica Phoenix, v. 5, n. 58, 2003. Disponível 
em: <http://www.phoenix.org.br/Phoenix58_Out03.
htm>. Acesso em: 11 jul. 2012.

______. Evolução sedimentar miocênica nos Estados do 
Pará e Maranhão. Geologia USP: série científica, v. 6, n.
2, p. 7-18, 2006.

______. Fácies analysis of the Lower Sucession of the Up-
per Itapecuru Formation, São Luís Basin, northern Brazil. 
In: COSTA, M. L.; ANGÉLICA, R. S. (Eds.). 
p p

Contribuições
à geologia da Amazônia. Belém: Falângola, 1997. p. 
241-284.

______. Facies architecture and sequential evolution of 
an incised-valley estuarine fill: the Cujupe formation (Up-
per cretaceous to?Lower tertiary), São Luís Basin, orthern
Brazil. Journal of Sedimentary Research, v. 68, n. 2, 
p. 299-310, 1998.

______. Paleosurfaces from northeastern Amazonia as a 
key for reconstructing paleolandscapes and understand-
ing weathering products. Sedimentary Geology, v. 
169, p. 151-174, 2004.

______. Sequence stratigraphy and depositional evolu-
tion of Itapecuru Formation (Late Cretaceous) in the São 
Luís Basin, northern Brazil. Acta Geológica Leopolden-
sia, v. 19, p. 111-126, 1996.

ROSSETTI, D. F.; GÓES, A. M. Caracterização paleoam-
biental de depósitos albianos na borda sul da Bacia de
São Luís-Grajaú: modelo de delta fluvial influenciado por
tempestade. Revista Brasileira de Geociências, v. 33, 
n. 3, p. 299-312, 2003.

______. Geologia. In: ROSSETTI, D. F.; GÓES, A. M. (Ed.). 
O Neógeno da Amazônia Oriental. Belém: Museu Pa-
raense Emílio Goeldi, 2004. p. 13-52. (Coleção Fiedrich 
Katzer).

______. Marine influence in the Barreiras Formation, 
State of Alagoas, northeastern Brazil. Anais da Acade-
mia Brasileira de Ciências, v. 81, n. 4, p. 741-755, 
2009.

ROSSETTI, D. F.; GÓES, A. M.; ARAI, M. A passagem Ap-
tiano-Albiano na bacia do Grajaú, MA. In: ROSSETTI, D. 
F.; GÓES, A. M.; TRUCKENBRODT, W. (Coord.) 

j
O Cretá-

ceo na Bacia de São-Luís Grajaú. Belém: Museu Para-

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Offset SWOP U370 K95 GCR50.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: noTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

- 147 -

ense Emílio Goeldi, 2001. p. 101-117. (Coleção Friedrich 
Katzer).

ROSSETTI, D. F.; GOES, A. M.; SOUZA, L. S. B. Estratigra�a 
da sucessão sedimentar Pós-Barreiras (zona Bragantina, 
Pará) com base em radar de penetração no solo. Revista 
Brasileira de Geofísica, São Paulo, v. 19, n. 2, p. 113-
130, 2001.

ROSSETTI, D. F.; TRUCKENBRODT, W. Classificação estra-
tigráfica para o Albiano-Terciário Inferior (?) na Bacia de 
São Luís, MA. Boletim do Museu Paraense Emílio
Goeldi: Série Ciências da Terra, v. 9, p. 31-43, 1997.

SÁ, J. H. S. Contribuição à geologia dos sedimentos ter-
ciários e quaternários da região bragantina, Estado do 
Pará. Boletim do Instituto de Geologia do Rio de 
Janeiro, n. 3, p. 21-36, 1969.

SANTOS JR., A. E. Análise integrada dos depósitos 
de caulim na região do Rio Capim: fácies, estrati-
grafia, petrografia e isótopos estáveis. 2006. 107 f. Tese 
(Doutorado)– Universidade Federal do Pará, Centro de 
Geociências, Curso de Pós-Graduação em Geologia e 
Geoquímica, Belém, 2006.

______. Reconstrução paleoambiental e estratigrá-
fica de depósitos cretáceos e terciários expostos 
na borda Sudeste da Sub-bacia de Cametá, Norte 
do Brasil. 2002. 131 f. Dissertação (Mestrado)– Curso 
de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica, Centro de 
Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2002.

SANTOS JR, A. E.; ROSSETTI, D. F. Paleoambiente e Estra-
tigrafia da Formação Ipixuna, Área do Rio Capim, Leste 
da Sub-Bacia de Cametá. Revista Brasileira de Geoci-
ências, v. 33, n. 3, p. 313-324, set. 2003.

SANTOS, E. J. et al. A região de dobramentos nordeste e 
a bacia do Parnaíba, incluindo o cráton de São Luís e as 
bacias marginais. In: SCHOBBENHAUS, C. et al. (Coord.). 
Geologia do Brasil: texto explicativo do mapa geoló-
gico do Brasil da área oceânica adjacente incluindo de-
pósitos minerais - Escala:1:250.000. Brasília, DF: DNPM, 
1984. Cap. 4, p.131-189.

SANTOS, J. H. S.; SILVA, J. X. Datação e evolução dos 
campos de dunas eólicas inativas dos Lençóis Maranhen-
ses. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FÍSICA 

p çç

APLICADA,13., 2009, Viçosa, MG. Resumos Expandi-
dos... Viçosa, MG: [s.n.], 2009. v. 1, p. 1-17.

SANTOS, M. E. C. M.; CARVALHO, M. S. S. Paleonto-
logia das bacias do Parnaíba, Grajaú e São Luís: 
reconstituição paleobiológica. Rio Janeiro: CPRM, 2009. 
215 p.

SANTOS, V. H. Sequências Siluro-Devoniana e Eocar-
bonífera da Bacia do Parnaíba, Brasil, como análo-
gos para explotação de hidrocarbonetos. 2005. 208 
f. Tese (Doutorado)– Universidade Federal de Pernambu-
co, Centro de Tecnologia e Geociências, Recife, PE, 2005.

SCHOBBENHAUS, C. et al. (Coord.). Mapa geológico 
do Brasil e da área oceânica adjacente incluindo 
depósitos minerais: escala 1:2.500.000. Brasília, DF: 
DNPM, 1981.

SCISLEWSKI, G. et al. Projeto carvão energético na 
Bacia do Tocantins-Araguaia: relatório final. Goiânia, 
GO: DNPM; CPRM, 1983. 4 v.

SGARBI, G. N. C. et al. Bacia Sanfranciscana: o registro
fanerozóico da Bacia do São Francisco. In: PINTO, C. P.;
MARTINS-NETO, M. (Eds.). Bacia do São Francisco: ge-
ologia e recursos naturais. Belo Horizonte, MG: SBG-MG, 
2001. p. 93-138.

SHINZATO, M. C. Remoção de metais pesados em so-
lução por zeolitas naturais: revisão crítica. Revista do
Instituto Geológico, v. 27/28, n. 1/2, p. 65-78, 2007.

SIFEDDINE, A. et al. A 21000 cal years paleoclimatic re-
cord from Cac_o´ Lake, northern Brazil: evidence from
sedimentary and pollen analyses. Palaeogeogr. Palaeo-
climatol. Palaeoecol, n. 189, p. 25-34, 2003.

SILVA, C. F.; LOEWENSTEIN, P. Contribuição à geologia 
da folha de São Luís (AS-23), no Estado do Pará – II –
Novas localidades e razão magnésio/calcário do calcário
Pirabas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi:
Nova Série de Geologia, n. 13, p. 1-17, 1968.

SILVEROL, A. C. et al. Caracterização e avaliação da efi-
ciência agronômica dos compostos organo-fosfatados
obtidos pelo processo Humifert. In: CONGRESSO BRASI-
LEIRO DE GEOLOGIA, 43., 2006, Aracajú, SE. Anais...
Aracajú, SE: SBG, 2006. p. 146.

SMALL, H. L. Geologia e suprimento d’água subter-
rânea no Piauí e parte do Ceará. Rio de Janeiro: Ins-
petoria Federal de Obras contra as Secas, 1914. 146 p. 
(Série 1-D, publ. 32).

SOARES JR., A. V.; COSTA, J. B.; HASUI, Y. Evolução da
margem equatorial do Brasil: três fases distensivas. Geo-
ciências, São Paulo: UNESP, v. 27, n. 4, p 427-437, 2008.

SOARES, E. F. et al. Bacia Pará-Maranhão. Boletim de 
Geociências da Petrobras, v. 15, n. 2, p. 321-330, 
2007.

SOARES, H. G. Proveniência e evolução crustal das
rochas metassedimentares do Cinturão Gurupi
com base em idade-modelo Sm-Nd. 2009. 47 f. Tra-
balho de Conclusão de Curso (Graduação)– Instituto de
Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2009.

SOUZA FILHO, P. W. M. Costa de manguezais de macro-
maré da Amazônia: cenários morfológicos, mapeamento
e quantificação do maior cinturão contínuo de mangue-
zais do mundo. Revista Brasileira de Geofísica, v. 23, 
n. 4, p. 427-435, 2005.

______. Influência das Variações do Nível do Mar
na Morfoestratigrafia da Planície Costeira Bragan-
tina (NE do Pará) durante o Holoceno. 1995. 123
f. Dissertação (Mestrado)– Universidade Federal do Pará,
Belém, 1995.

SOUZA, E. J. et al. Evolução pleistocena-holocena da pla-
nície costeira do Amapá, região de Tartarugalzinho. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 45., 2010, Be-
lém. Anais... Belém: SBG-Núcleo Norte, 2010.

SOUZA, J. O.; MORETON, L. C. Xambioá,  Folha SB.22-
Z-B: Estados do Pará e Tocantins. Escala 1:250.000. Bra-
sília, DF: CPRM, 1995. 84 p. Programa Levantamentos 
Geológicos Básicos do Brasil – PLGB.

SOUZA, K. G. Geologia da plataforma continental
jurídica brasileira e áreas oceânicas adjacentes.
Brasília, DF: CPRM, 2008.

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Offset SWOP U370 K95 GCR50.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: noTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



- 148 -

Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

SOUZA, S. C. R.; SANTOS JR, A. E. A. Fácies e estratigra-
fia da sedimentação proximal da Formação Barreiras, sul
do sistema de gráben do Marajó, Região de Marabá. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 45., 2010, Be-
lém. Anais... Belém: SBG-Núcleo Norte, 2010.

SOUZA, S. L. A. Distribuição do ouro no perfil late-
rítico do depósito Piaba, Aurizona, Estado do Ma-
ranhão, Brasil. 2001. 161 f. Tese (Doutorado)– Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2001.

SUGUIO, K.; NOGUEIRA, A. C. R. Revisão crítica dos co-
nhecimentos geológicos sobre a Formação (ou Grupo?)
Barreiras do Neógeno e o seu possível significado como
testemunho de alguns eventos geológicos mundiais. Ge-
ociências, v. 18, n. 2, p. 461-479, jul./dez. 1999.

SZARTMARI, P. et al. A evolução tectônica da margem
equatorial brasileira. Revista Brasileira de Geociên-
cias, v. 17, n. 2, p. 180-188, jun. 1987.

TATUMI, S. H. et al. Datação de sedimentos Pós-Barreiras
no norte do Brasil por luminescência opticamente esti-
mulada (LOE). In: CONGRESSO DA ASSOCIACAO BRASI-
LEIRA DE ESTUDOS DO QUATERNARIO, 11., 2007, Be-
lém. Resumos... Belém: ABEQUA, 2007. 1 CD-ROM.

______. Datação de Sedimentos Pós-Barreiras no Norte
do Brasil: implicações paleogeográficas. Revista Brasi-
leira de Geociências, v. 38, n. 3, p. 514-524, set. 2008.

TÁVORA, V. A.; SANTOS, A. A. R.; ARAÚJO, R. N. Loca-
lidades fossilíferas da Formação Pirabas (Mioceno Infe-
rior). Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi: sé-
rie ciências naturais, Belém, v. 5, n. 2, p. 207-224, 2010.

TEIXEIRA, K. S. et al. Petrografia, geoquímica e geo-
cronologia da Formação Igarapé de Areia, NE-Pará. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOQUÍMICA, 11., 2007, 

g ç g p

Atibaia, SP. Anais... Atibaia, SP: SBGq, 2007. 1 CD-ROM.

TEIXEIRA, S. G. Análise de imagens de sensores re-
motos orbitais para mapeamento de ambientes
costeiros tropicais e de índices de sensibilidade 
ambiental ao derramamento de óleo no Golfão 
Maranhense. 2006. 171 f. Dissertação (Mestrado)– 
Centro de Geociências, Universidade Federal do Pará, Be-
lém, 2006.

TORQUATO, J. R.; CORDANI, U. G. Brazil-Africa geolo-
gical links. Earth Science Reviews, v. 17, p. 155-176, 
1981.

TORRESINI, C. The Gurupi gold deposits (Cipoeiro and 
Chega Tudo), Gurupi belt, Pará, Brazil: geology and min-
eralization. In: INTERNATIONAL GOLD SYMPOSIUM, 4.,
2000, Lima, Peru. Anais... Lima, Peru: Sociedade Perua-
na de Geologia, 2000. 1 CD-ROM.

TRONSDORF JUNIOR, I. et al. Bacia de Barreinhas. Bole-
tim de Geociências da Petrobras, v. 15, n. 2, p. 331-
340, 2007.

TRUCKENBRODT, W. et al. Conteúdo fossilífero e estrutu-
ras sedimentares nos sedimentos Barreiras, NE do Pará.
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 38., 1994,
Camboriú, SC. Resumos Expandidos... Camboriú, SC: 
SBG, 1994, v. 3. p. 210-211.

TRUCKENBRODT, W.; CORREA, J. A. M. Estudo petrológi-
co de arenitos arcoseanos da Formação Piriá, pré-Siluria-

no, região do Gurupi/Pará. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA 
DA AMAZONIA, 2., 1985, Belém. Anais... Belém: SBG, 
1985. v. 2, p.159-173.

TRUCKENBRODT, W.; NASCIMENTO, M. S.; GÓES, A. M. 
Distribuição de minerais pesados em arenitos de forma-
ções fanerozóicas no nordeste do Pará e noroeste do Ma-
ranhão. In: GOES, A. M.; NASCIMENTO, M. S.; TRUCKEN-
BRODT, W. (Org.). Contribuições a geologia da Ama-
zônia. Belém: SBG, 2005. v. 4. p. 180-189.

TUPIASSÚ, A. M. S. Madeira fóssil-humiriaceae de Irituia, 
Estado do Pará. Boletim do Museu Paraense Emílio 
Goeldi: Nova série geologia, Belém, n. 14, 1970.

VASCONCELOS, A. M. et al. Folha SB.23-Teresina. In: 
SCHOBBENAHUS, C. et al. (Ed.) Carta geológica do 
Brasil ao milionésimo: sistema de informações geo-
gráficas. Brasília, DF: CPRM-Serviço geológico do Brasil, 
2004. Programa Geologia do Brasil – PGB. 1 CD-ROM.

VASQUEZ, M. L. et al. Compartimentação tectônica. In: 
VASQUEZ, M. L.; ROSA-COSTA, L. T. (Orgs.). Geologia e 
recursos minerais do Estado do Pará: texto explicati-
vo do mapa geológico e de recursos minerais do Estado 
do Pará: escala 1:1.000.000. Belém: CPRM, 2008. p. 39-
110. Sistema de Informações Geográficas – SIG; Progra-
ma Geologia do Brasil – PGB.

______. Unidades Litoestratigráficas. In: VASQUEZ, M. 
L.; ROSA-COSTA, L. T (Org.). Geologia e recursos mi-
nerais do Estado do Pará: escala 1: 1.000.000: texto 
explicativo do mapa geológico e de recursos minerais do 
Estado do Pará. Belém: CPRM, 2008. 328 p. il. color. Pro-
grama Geologia do Brasil – PGB.

VAZ, P. T. et al. Bacia do Parnaíba. Boletim de Geociên-
cias da Petrobras, v. 15, n. 2, p. 253-264, 2007.

VEIGA JÚNIOR, J. P. São Luís NE/SE, Folhas SA-
23-X e SA-23-Z: Estados do Maranhão e Piauí: escala 
1:500.000. Brasília, DF: CPRM, 2000. p. 5-23. Programa 
Levantamentos Geológicos Básicos – PLGB.

VILAS BOAS, G.; SAMPAIO, F. J.; PEREIRA, A. M. S. The 
Barreiras Group in the Northeastern coast of the State 
of Bahia, Brazil: depositional mechanisms and processes. 
Anais da Academia Brasileira de Ciências, Rio de Ja-
neiro, v. 73, n. 3, p. 417-427, 2001.

VILLAS BOAS, J. M.; ARAÚJO, C. C. Açailândia. Folha 
SB.23-V-A: Estados do Pará e Maranhão. Brasília, DF: 
CPRM, 1999. 1 CD-ROM, Escala 1:250.000. Programa 
Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil – PLGB; Pro-
jeto Especial. Mapas de Recursos Minerais, de solos e de
vegetação para a Área do Programa Grande Carajás. Sub-
j p pp

projeto de Recursos Minerais.

VILLAS, R. N. N.; SOUSA, F. D. S. O granito de duas micas 
Ney Peixoto, nordeste do Pará: aspectos petrológicos e 
significado tectônico. Revista Brasileira de Geociên-
cias, v. 37, n. 1, p. 3-16, mar. 2007.

VILLWOCK, J. A. et al. Geologia e geomorfologia de re-
giões costeiras. In: SOUZA, C. R. G. et al. (Eds.) Qua-
ternário do Brasil. Ribeirão Preto, SP: Holos, 2005. p. 
94-107.

WALTER, M. R. Stromatolites. Amsterdam: Elsevier, 
1976. 790 p. (Development Sedimentology, 20).

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Offset SWOP U370 K95 GCR50.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: noTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

- 149 -

WILSON, M. Thermal evolution of the Central Atlantic 
passive margins: continental break-up above a Mesozoic 
superplume. Journal of Geological Society of Lon-
don, v. 154, p. 491-495, 1997.

YAMAGUTI, H. S. Mineralização aurífera de Montes 
Áureos (Maranhão): rochas hospedeiras, controles de-
posicionais e fluidos mineralizantes. 2000. 79 f. Disserta-
ção (Mestrado em Geoquímica e Petrologia)– Centro de 
Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2000.

YAMAGUTI, H. S.; VILLAS, R. N. N. Estudo microtermo-
métrico dos fluidos hidrotermais relacionados com a 
mineralização aurífera de Montes Áureos, NW do Mara-
nhão. Revista Brasileira de Geociências, v. 33, n. 1, p. 
21-32, mar. 2003.

ZALÁN, P. V. Bacias de Bragança-Viseu, São Luís e Ilha 
Nova. Boletim de Geociências da Petrobras, v. 15, n. 
2, p. 341-347, 2007.

______. Evolução Fanerozóica das Bacias Sedimentares 
Brasileiras. In: MANTESSO-NETO, V. et al. (Org.). Geo-
logia do Continente Sul-Americano: evolução da 
obra de Fernando Flávio Marques de Almeida. São Paulo: 
Beca, 2004. p. 595-612.

ZALÁN, P.V. et al. Bacia Barreirinhas, Bacia Sedimentares 
Brasileiras. Phoenix, v. 64, p. 1-6, 2004.

ZANOTO, O.; SZATMARI, P. Mecanismo de rifteamento 

da porção ocidental da Margem Norte Brasileira, Bacia 
do Pará-Maranhão. Revista Brasileira de Geociências, 
v. 17, n. 2, p. 189-195, jun. 1987.

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Offset SWOP U370 K95 GCR50.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: noTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



- 150 -

Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

EQUIPE EXECUTORA

EVANDRO LUIZ KLEIN
Geólogo da CPRM desde 1994, Doutor em
Geociências pela Universidade Federal do
Pará e Université Jean Monnet. Se dedica à
geologia e metalogênese de terrenos Pré-
cambrianos.

CRISTIANE SILVA DE SOUSA
Geóloga da CPRM desde 2004, Mestra em
Geologia e Geoquímica pela Universidade
Federal do Pará. Trabalha com ênfase em
cartografia geológica, sensoriamento
remoto e geoprocessamento.

ELEM CRISTINA DOS SANTOS
LOPES
Geóloga da CPRM desde 2007,

Tem atuado no estudo de
rochas sedimentares.

Mestra em
Geologia e Geoquímica pela Universidade
Federal do Pará.

MARCELO LACERDA VASQUEZ
Geólogo da CPRM desde 1994, Doutor em
Geociências pela Universidade Federal do
Pará. É especialista em cartografia
geológica e geologia do Pré-Cambriano.

GISELE CORRÊA DOS ANJOS
Geóloga da CPRM desde 2007, Mestra em
Geologia e Geoquímica pela Universidade
Federal do Pará. Tem atuado no estudo de
rochas sedimentares e mapeamento
geológico no CrátonAmazônico.

SHEILA GATINHO TEIXEIRA
Geóloga da CPRM desde 2004, Doutora em
Geologia pela Universidade Federal do
Pará. Tem experiência em geologia
costeira, geomorfologia, sensoriamento
remoto e geoprocessamento.

ELYANA MELO MOURA
Geóloga da CPRM desde 2009,

. Tem atuado em cartografia
geológica de terrenos pré-cambrianos.

Mestra em
Geologia e Geoquímica pela Universidade
Federal do Pará

XAFI DA SILVA JORGE JOÃO
Geólogo da CPRM desde 1971,
Especialista em Geologia Econômica pela
Universidade Federal de Ouro Preto.
Especialista em Política e Economia
Mineral pela Universidade Federal do Pará.
Atua nas áreas de pet ro logia e
geodiversidade.

JUNNY KILEY MASTOP DE
OLIVEIRA
Geóloga da CPRM desde 2010, Mestra em
Geologia pela Universidade Federal do
Pará, com especialização em Processos
Mineralizantes e Técnicas Exploratórias
pela Vale. Tem experiência em geologia
estrutural, exploração mineral e tem atuado
em cartografia geológica.

MARCELO HENRIQUE BORGES
LEÃO
Geólogo da CPRM desde 2008. Atua na
área de geoprocessamento.

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Offset SWOP U370 K95 GCR50.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: From DocumentBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: noTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no


	capa geologia CPRM FINAL
	Geologia e recursos minerais do estado do maranhão CPRM correto26-02-2013



