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APRESENTAÇÃO
Os levantamentos geológicos básicos do Brasil
são atividade de responsabilidade executiva da CPRM
– Serviço Geológico do Brasil e têm como objetivo programático gerar e difundir informações geológicas e hidrogeológicas para indução de investimentos no setor
mineral e subsidiar políticas de gestão territorial e ambiental sustentáveis. Em consonância com o Plano Plurianual 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 fomentador de investimentos do Estado, atraindo capital privado 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 garantir informações geológicas para que o país possa desencadear um ciclo de geração de jazidas que suportem
a expansão industrial, requerida pelo crescimento econômico continuado.
É, portanto, com satisfação e consciência de estarmos escrevendo novo capítulo na história do desenvolvimento do nosso país, que entregamos mais um
produto da CPRM, neste caso, o Sistema de Informações
Geográficas (SIG) de Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão, integrado na escala 1:750.000. Trata-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 levantamentos aerogeofísicos de alta resolução. O produto apresentado contempla um CD-ROM contendo o Mapa Geológico 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 texto explicativo. Também é apresentado o volume impresso 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 desta unidade, afora as equipes de apoio. Considerando a
importância crescente do estado do Maranhão no cenário geomineiro nacional, temos certeza de que o enorme acervo de informações aqui disponibilizadas será de
grande utilidade, seja para contribuir com o direcionamento 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 planejamento de seu ordenamento territorial, onde todos os aspectos relevantes do meio físico podem ser considerados,
em conjunto, ou separadamente, antes das tomadas de
decisão.

Manoel Barretto da Rocha Neto
Diretor Presidente
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1. INTRODUÇÃO

Cristiane Silva de Sousa
Evandro Luiz Klein

A execução dos mapas geológicos estaduais é
uma das atividades permanentes da CPRM-Serviço Geológico do Brasil, dentro do programa de levantamentos
geológicos básicos do Brasil. Em cumprimento dessa missão institucional, o Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado do Maranhão, em ambiente de Sistema de
Informações Geográficas (SIG), foi executado na escala
1:750.000 pelo corpo técnico da Superintendência Regional de Belém da CPRM-Serviço Geológico do Brasil,
em atividade coordenada pela Diretoria de Geologia e
Recursos Minerais.
O presente relatório, disponível em cópia impressa 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 nordeste 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 passa a contar com um instrumento de fomento e pesquisa
mineral capaz de mostrar a potencialidade geológica da
região, necessária para atrair investimentos no setor mineral 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 públicas 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 realizam pesquisa geológica na região. Atualmente a demanda por informações georreferenciadas é significativa, 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 Maranhão envolve rochas pré-cambrianas, associadas ao Fragmento Cratônico São Luís e ao Cinturão Gurupi, aflorantes no noroeste do Estado, sendo que a maior parte do
seu território é coberta por rochas sedimentares fanerozoicas, relacionadas a bacias continentais e costeiras (Parnaíba, São Luís, Barreirinhas, Ilha Nova). Este substrato
geológico incorpora depósitos minerais com viabilidade
econômica, com destaque para o ouro, gipsita, calcário, 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 demanda e constitui o primeiro Mapa Geológico e de Recursos 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 geológico 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 neste projeto seguiram a sistemática usada pelo Serviço
Geológico do Brasil para a elaboração de mapas geológicos estaduais. Consiste na compilação e integração
das informações geológicas e geofísicas existentes, consistência 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 unidades 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 Sistema de Informações Geográficas (SIG), com uso do aplicativo ArcExibe, e são apresentadas em valores geodésicos
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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 suportadas por base de dados geológicos, geocronológicos, paleontológicos 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 tectônica, geofísica e integração geologia e modelo digital de
terreno. Estes produtos digitais elaborados em ambiente SIG e o presente texto explicativo são apresentados
no formato PDF e disponibilizados em DVD, no GEOBANK e na página da CPRM-Serviço Geológico do Brasil
(www.cprm.gov.br).

1.2.1. Base cartográfica
A base cartográfica foi obtida em formato digital na escala 1:250.000, com coordenada geográfica de
datum SIRGAS 2000 elaborada pelo IBGE (2011) e transformada para datum WGS84. A base foi simplificada e
ajustada, utilizando as imagens Geocover 2000, adaptando-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 Geológica do Brasil ao Milionésimo, que compõem o Sistema
de Informações Geográficas elaborado pela CPRM – Serviço Geológico do Brasil (2004). Foram acrescidas novas
informações obtidas em trabalhos de campo efetuadas
neste projeto, de informações oriundas dos novos projetos 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 décadas de 1970 a 1990, em várias escalas, e informações
derivadas da literatura geológica em geral, incluindo artigos científicos, dissertações e teses.
No mapa geológico constam 59 unidades litoestratigráficas e litodêmicas apresentadas na coluna estratigráfica em um arranjo cronoestratigráfico e agrupadas
conforme a associação litológica e domínio tectônico a
que pertencem (p.ex., Suíte Intrusiva Rosário / Magmatismo Orogênico Pré-Colisional/ Fragmento Cratônico São

Luís). As unidades são identificadas por letras símbolo específicas, as quais correspondem às eras e aos períodos
do tempo geológico, abreviatura do nome da unidade
e ao tipo de magmatismo predominante, quando existente. 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 Paleoproterozoico corresponde ao Riaciano e o 1 no Quaternário
ao Pleistoceno). As últimas letras, com um, dois ou três
caracteres, abreviam o nome da unidade litoestratigráfica (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 alfanuméricos 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 – α(alfa), plutonismo máfico – d (delta), vulcanismo máfico - b(beta), plutonismo
e vulcanismo ultramáfico – m(mu) e plutonismo e vulcanismo 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 (International Stratigraphic Chart), versão de setembro 2010,
elaborada pela International Commissionon Stratigraphy, vinculada à IUGS – International Union of Geological 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, imagens aerogeofísicas de magnetometria, gamaespectrometria e gravimetria, dados de campo e informações
obtidas de projetos executados pela CPRM e PETROBRAS 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, anticlinais, sinclinais, altos estrutural, zonas de cisalhamento sinistrais e lineamentos, tais como traços de superfície “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 planares e lineares, como foliação, acamamento, xistosidade, fratura, lineação de estiramento ou mineral. Estes dados foram compilados de projetos geológicos executados
pela CPRM no Maranhão em anos anteriores, acrescidos
daqueles obtidos nos trabalhos de campo efetuados neste 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.

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

1.2.3. Recursos minerais

1.2.5. Mapas geofísicos

Os recursos minerais do Estado do Maranhão são
um tema integrante do mapa geológico, e foram sobrepostos à litologia e relacionados ao seu ambiente tectônico. 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 desenvolvimento 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 compreende 1242 registros, dentre os quais foram acrescentados 1036 registros novos à base original do GEOBANK.
Estes recursos contemplam 50 diferentes substâncias minerais agrupadas segundo grau de importância (depósito, ocorrência e indício) e status econômico (mina ativa
ou inativa, garimpo ativo ou inativo, não explotado). Inclui também informações sobre a natureza e a tipologia
do minério, classe utilitária, toponímia e fonte da obtenção do dado (referência) contidas em arquivo shapefile.
Devido à grande quantidade de informações de recursos
minerais que se sobrepõe na escala do mapa em determinadas áreas, foi criado um arquivo shapefile simplificado
destas informações plotadas no mapa geológico.

Os dados aerogeofísicos são uma ferramenta de
suma importância para a delimitação de unidades litoestratigráficas e no mapeamento dos lineamentos estruturais e diques. Três temas foram utilizados e são apresentados.
Mapa de Aerogamaespectrometria - contém os
dados de contagem total em relevo sombreado, gerados 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 fonte 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 aeromagnetométrico do Maranhão resultou do emprego de
dados do campo magnético total reduzido do International Geomagnetic Reference Field – IGRF, em relevo sombreado, gerados a partir de dados de projetos realizados
pela PETROBRAS (Série 4000) (Fig. 1.3), que são armazenados no Banco de Dados de Exploração e Produção
(BDEP), gerenciado pela ANP; projetos realizados pela
CPRM, CPRM/ANP e pelo Governo do Estado do Maranhão 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 dados de anomalia gravimétrica bouguer em relevo sombreado e foi gerado a partir dos dados do projeto aerogeofísico 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 geotifff e PDF. Detalhes sobre os vários projetos
aerogeofísicos consultados podem ser encontrados no
SIG deste projeto em formato shapefiles e na homepage
da CPRM (http://www.cprm.gov.br).

1.2.4. Mapa geotectônico
O mapa geotectônico apresenta a compartimentação tectônica do Maranhão em domínios tectônicos
pré-cambrianos e bacias sedimentares fanerozoicas.Nesses 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 litotectônicas também são identificadas por letras símbolo,
seguindo-se as mesmas convenções adotadas anteriormente para as unidades litoestratigráficas, ou seja, letras
maiúsculas informam a era ou o período de sua formação/deposição, números podem representar o período
ou o sub-período de formação/deposição, letras minúsculas representam a abreviatura da sua denominação e,
no caso das unidades magmáticas, símbolos representam 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 (JKd
K )
agrupa os diabásios Jurássicos e Cretáceos de riftes intracontinentais; assim como a unidade Bacias Intracratônicas Paleozoicas (PZbi) engloba todas as unidades sedimentares das bacias intracratônicas formadas durante o

1.2.6. Modelo Digital de Terreno – MDT
O mosaico do Modelo Digital de Terreno foi elaborado 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)
r
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 ortorretificadas e georreferenciadas, com resolução original
de 14,25 metros e reamostradas para 90 metros no formato sid
d encontram-se no SIG do projeto.

1.2.8. Mapa de integração geologia e modelo
digital de terreno
Este mapa é uma imagem integrada das informações 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 convertida para a extensão sid
d para disponibilização no DVD do
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 evaporação 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 arquivo shapefile.

1.2.10. Elaboração do Sistema de Informação
Geográfica – SIG
A elaboração do produto Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão em Sistema de Informação
Geográfica – SIG envolveu quatro etapas. (1) Construção e edição dos arquivos digitais vetoriais, em formato
shapefile, com a elaboração de suas tabelas de atributos
contendo informações específicas de cada tema, utilizando ferramentas do aplicativoArcGis da ESRI. (2) Elaboração 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 conjunto pela Superintendência Regional de Belém e a Divisão 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 abertura do DVD com o emprego do aplicativo FLASH para
elaborar os arquivos em formato HTML e consequente
alimentação e organização dos dados no DVD.

1.2.12. Principais fontes de informação

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 estruturado em capítulos que abordam a compartimentação
tectônica do estado (Capítulo 2), a descrição de todas
as unidades litoestratigráficas apresentadas no mapa geológico (Capítulo 3), a descrição dos recursos minerais
(Capítulo 4) e uma abordagem sobre a economia mineral
do Estado (Capítulo 5).

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 pesquisadores e alunos de universidades, bem como relatórios
de pesquisas de empresas de mineração.
Na década de 1990 até 2001 a CPRM desenvolveu o Programa de Levantamentos Geológicos Básicos
(PLGB), que no Maranhão, resultou no mapeamento geológico de catorze folhas na escala 1:250.000, que cobrem cerca de 50% do território deste Estado (Fig. 1.5).
Foram realizados ainda trabalhos de integração geológica 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 sedimentares 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 Recursos Minerais da Bacia Sedimentar do Parnaíba (Fig. 1.6).

Na área de recursos minerais, além dos mapas metalogenéticos previsionais incluídos nos relatórios das catorze

1.2.11. Nota explicativa
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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 mapeamento sistemático em escala regional (1:1.000.000) que
cobriu o estado do Maranhão.Posteriormente foram desenvolvidos 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
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44°W

sustentáveis, instituiu o Programa Geologia do Brasil
(PGB), de responsabilidade executiva da CPRM, que fomentou a retomada dos levantamentos geológicos e
aerogeofísicos em todo território nacional, priorizando áreas de interesse metalogenético onde o nível de
conhecimento geológico era incompatível com a potencialidade local. No âmbito do Estado do Maranhão,
foram instituídos, então, os projetos das folhas Imperatriz, 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 encerramento deste projeto, encontra-se o projeto Metalogenia do Cinturão Gurupi, visando integração geológica,
geoquímica, geofísica e modelamento metalogenético
na principal área aurífera do estado.
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Figura 1.6 – Projetos executados no Maranhão na escala de 1:500.000.
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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

Marcelo Lacerda Vasquez
Evandro Luiz Klein
Elem Cristina dos Santos Lopes

O Estado do Maranhão localiza-se na porção norte 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) Fragmento 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 pequenas porções de rochas pré-cambrianas como janelas
tectônicas e erosivas em meio à cobertura sedimentar fanerozoica. Essas janelas constituem os domínios
Fragmento Cratônico São Luís (conforme KLEIN et al.,
2008b; VASQUEZ et al., 2008), com evolução no Paleoproterozoico, e Cinturão Gurupi, com evolução principal 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; ALMARAZ; CORDANI, 1969). Os terrenos pré-cambrianos
são, entretanto, bastante limitados em termos de distribuição territorial. Mais de 98% do território do Maranhão está representado pelas bacias e coberturas sedimentares fanerozoicas.

2.1. FRAGMENTO CRATÔNICO SÃO LUÍS
O Fragmento Cratônico São Luís foi assim designado, preferencialmente a Cráton São Luís (KLEIN et
al., 2008b; VASQUEZ et al., 2008), por ser interpretado como parte de um orógeno maior com evolução no
Riaciano, principalmente entre 2240 e 2050 Ma (Tabela 2.1), cuja maior porção encontra-se, hoje, no Cráton
Oeste-Africano. Representa, portanto, um fragmento
desse orógeno, que permaneceu no continente sul-americano após a separação entre América do Sul e África
ocorrida no Mesozoico (KLEIN; MOURA, 2008 e suas
referências). É composto por rochas metavulcanossedimentares 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 supracrustais e os granitoides cálcico-alcalinos pré-colisionais são
relacionados a uma fase orogênica acrescionária, juvenil,
os granitoides peraluminosos à fase colisional e os granitoides 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 diversas, rochas metavulcânicas ácidas a básicas e subordinados quartzitos e metachert formados em 2240 ± 5 Ma
(PASTANA, 1995; KLEIN et al., 2005b e suas referências).
Rochas vulcânicas não metamorfisadas, predominantemente 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 Diamante) e apresentam características de arco transicional
a margem continental ativa (KLEIN et al., 2009). É provável 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 Tracuateua 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). Representa a fase sin-colisional, mais abundante no embasamento 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
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A

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

Associação

Idade de
cristalização/
sedimentação (Ma)

Método

Sm-Nd
TDM (Ga)

HNd

(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

Observações: A-ocorre também no Cinturão Gurupi; B-datação efetuada em amostra de afloramento 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)

Tromaí entre 2056 e 2076 Ma (KLEIN et al., 2008b). A
Unidade Vulcânica Rosilha, de ocorrência limitada e formada por volta de 2068 Ma, foi relacionada a esse evento tardio (KLEIN et al., 2009). A unidade cratônica mais
jovem, conhecida até o momento, é o Microtonalito Garimpo Caxias, de 1985 ± 4 Ma (KLEIN; KOPPE; MOURA,
2002), aqui inserido nas suítes plutônicas pós-colisionais,
mas cuja real extensão cartográfica e significado tectônico permanecem incertos (KLEIN et al., 2008a).

2.2. CINTURÃO GURUPI
O Cinturão Gurupi é um orógeno do Neoproterozoico, de orientação NNW-SSE e desenvolvido na borda
sul-sudoeste do Fragmento Cratônico São Luís (ALMEIDA; 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 litoestrutural e não uma descontinuidade fundamental que
separa terrenos distintos. O cinturão possui área aflorante 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, orientação também da maioria das grandes estruturas que
afetaram esses conjuntos. Litologicamente, o cinturão
é composto por unidades que refletem evolução do Arqueano ao Neoproterozoico (Tabela 2.2), que compreendem sequências metassedimentares e metavulcanossedimentares, complexos metamórficos e várias gerações de
rochas plutônicas. Algumas dessas unidades afloram no
Estado do Maranhão.
Parte significativa dessas rochas é de idade paleoproterozoica e representa o retrabalhamento da
borda sul do Fragmento Cratônico São Luís (domínio
externo do Cinturão Gurupi) e porções do embasamento metamórfico sobre o qual se ergueu o cinturão durante o Neoproterozoico (KLEIN et al., 2005a;
KLEIN; LOPES, 2011, 2012).
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Tabela 2.2 – Síntese dos dados geocronológicos do Cinturão Gurupi no Estado do Maranhão.
Domínio do orógeno
Interno

Interno (embasamento)

Externo (borda cratônica
retrabalhada)

Embasamento metamórfico

Ob

d

f

Idade de
cristalização/
sedimentação (Ma)

Unidade
Litoestratigráfica

Associação
Sequência de margem
passiva(?)

Anfibolito Cocal

Sequência de margem passiva

Formação Marajupema

1102 ± 422

Suíte plutônica sin-colisional
riaciana

Granito MoçaA

2099 ± 191

Suíte plutônica sin-colisional
riaciana

Granito Maria Suprema

Bacias de arco de
ilhas/magmático riaciano

Método

Sm-Nd
TDM (Ga)

HNd

(t)

0,98 a 1,051 +5,8 a +5,2*
Pb-Pb zrd 1,41 a 2,022

-11,5 a -6,2

U-PbL zr

2,19 a 2,28

+2,2 a +2,3

2100 ± 122

U-PbT zr

2,302

+0,7

Formação Chega Tudo

2148 ± 1 a 2160 ± 33

Pb-Pb zr

Suíte plutônica pré-colisional
riaciana

Suíte Intrusiva Tromaí

2148 ± 43
2165 ± 81

Pb-Pb zr
U-PbL zr

Complexo metamórfico

Complexo Itapeva

2167 ± 22

U-PbT zr

d

d

fl

d

d d

2,20 a 2,342 +2,7 a +1,1
2,372

+0,4

2,22 a 2,312 +2,6 a +1,4

á

Observação: A - datação efetuada em amostra de afloramento 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.
eNd(t): calculado para idade de cristalização; *calculado para 850 Ma
Referências: 1-Klein & Lopes (2011); 2-Klein et al. (2005b); 3-Klein & Moura (2001);

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 unidades enquadram-se, respectivamente, nas suítes plutônicas pré-colisionais e bacias de arcos de ilha e/ou magmático do Riaciano.
70°W

65°W

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 paragnaisses foliados e bandados do Complexo Itapeva, de
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CGU - Cinturão Gurupi
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D - Tocantins (Capim)

E - Ferrer-Urubano Santos
F - Curupu
G - Tutoia
H - São Francisco

950km

Bacias
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

Figura 2.2 – Bacias fanerozoicas do norte do Brasil e domínios pré-cambrianos do Maranhão (Baseado em SILVA et al., 2003).
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2167 Ma (KLEIN et al., 2005a; KLEIN; LOPES, 2011). Também 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 peraluminosos com idade em torno de 2100 Ma, como os corpos
Moça e Maria Suprema (além dos corpos Japiim, Tamancuoca e Jonasa, que afloram somente no Pará) (PASTANA, 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 Cinturão Gurupi é limitada. No estado do Pará são descritos
50ºW

o Nefelina Sienito Boca Nova, provavelmente representando uma intrusão pré-orogênica de 732 Ma ligada
ao quebramento continental ocorrido no início do Neoproterozoico (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 Cinturão Gurupi (VILLAS; SOUSA, 2007; PALHETA; ABREU;
MOURA, 2009). No lado maranhense do Cinturão Gurupi, Klein e Lopes (2011) identificaram a pequena ocorrência do Anfibolito Cocal, posicionado pelos autores no Toniano. 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 areal no Cinturão Gurupi, e a Formação Marajupema são
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Figura 2.3 – Riftes precursores da Bacia do Parnaíba (Modificado 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 inverteu para margem ativa durante a orogenia que soergueu
o Cinturão Gurupi (KLEIN; LOPES, 2011).
A Formação Piriá tem sido considerada como cobertura pós-orogênica (molassa?) relacionada ao final
da orogenia que formou o Cinturão Gurupi e depositada no final do Neoproterozoico ou início do Cambriano
(ABREU; VILLAS; HASUI, 1980; KLEIN et al., 2005a; PINHEIRO; MOURA; KLEIN, 2003). Entretanto, novas informações obtidas em trabalhos em desenvolvimento pela
CPRM – Serviço Geológico do Brasil, indicam que a Formação Piriá é mais jovem do que 550 Ma e pode representar 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 tectônicas das bacias fanerozoicas estão relacionados a diferentes 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 Neoproterozoico-Cambriano, com a formação de riftes intracontinentais, 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 paleozoicas, 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 Estabilização da Plataforma Sul-americana. Após um período
de calma tectônica teve início uma ativação meso-cenozoica (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 Neocretáceo a distensão relacionada à separação America
do Sul-África formou bacias divergentes na margem continental 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 primeiros estágios de evolução da Plataforma Sul-americana
estão relacionados à evolução do supercontinente Gondwana, 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 paleozoicas e mesozoicas registradas nas Américas e na Europa. No Paleozoico, as bordas do supercontinente Gondwana 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 esforços compressivos das orogêneses andina e caribenha
alcançaram as bacias fanerozoicas da porção norte e ocidental da Plataforma Sul-americana (ALMEIDA; NEVES;
CARNEIRO, 2000; ZALÁN, 2004).
As bacias fanerozoicas do norte do Brasil são
representadas pelas bacias do Acre, Solimões, Amazonas, 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 Maranhão 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 ocorre 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 sinéclises paleozoicas são aqui agrupados na associação de
Riftes Continentais Neoproterozoicos e Cambriano-Ordovicianos, e correspondem às sequências formadas no
Estágio de Transição (ALMEIDA, 1969; ALMEIDA; NEVES;
CARNEIRO, 2000) no final do Ciclo Brasiliano, entre o final do Neoproterozoico (Ediacarano) e o Cambriano.
Os riftes que precederam à sedimentação paleozoica da Bacia do Parnaíba afloram nas bordas leste e
sudeste e a continuidade desses para interior da bacia foi
identificada em subsuperfície por sondagem, gravimetria, aeromagnetometria, condutividade elétrica e sísmica
(GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993; OLIVEIRA; MOHRIAK,
2003). Góes, Travassos e Nunes (1993) mapearam grabens 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 (BalsasImperatriz, Itapecuru-Mirim, Piriá), enquanto os da porção nordeste e sudeste estão orientados segundo NE-SW
(Jaibaras, Oeiras), alguns infletidos para E (Cococi, São
Julião), e são concordantes com o Lineamento Transbrasiliano, 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 sondada atinge cerca de 1.000 m de espessura, podendo
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Figura 2.4 – Sequências sedimentares e eventos magmáticos da Bacia do Parnaíba, e extremo norte da Bacia Sanfranciscana (Sub-bacia
Urucuia) (Baseado em GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993).
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alcançar, com base em dados sísmicos, até 4.000m.
Este rifte foi preenchido por uma sequência clástica 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 carbonatos de ambiente marinho raso na base (GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993). A formação deste rifte foi
correlacionada às coberturas proterozoicas mais antigas dos crátons Amazônico e São Francisco (GÓES;
TRAVASSOS; NUNES, 1993), mas Oliveira e Mohriak
(2003) correlacionaram ao mesmo evento de formação 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 Cambriano. Esse período corresponde ao final dos ciclos
orogênicos Brasiliano-Pan-africano, em que teve início
a extensão crustal e o adelgaçamento litosférico (delaminação ou perturbação termo-mecânica) com ascensão 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 sedimentos continentais e os últimos pulsos de magma
granítico cortaram a sequência vulcanossedimentar.
No Graben Balsas-Imperatriz o vulcanismo contemporâneo 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 Transbrasiliano, e que o pacote sedimentar sofreu uma suave inversão antes da deposição da sequência siluriana.
Possivelmente parte das coberturas sedimentares 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 hipótese é sustentada pela presença de um arenito arcosiano, aflorante na margem do rio Gurupi, no noroeste do Maranhão, que forneceu um intervalo de idade
máxima de sedimentação de 600-650 Ma (PINHEIRO;
MOURA; KLEIN, 2003), o que indica uma sedimentação a partir de fontes neoproterozoicas. Klein e Lopes (2012) relacionam esse arenito à Formação Piriá,
de idade incerta, mas inferior a 1500 Ma. Outra parte
dessas coberturas, com idade máxima de sedimentação 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 (ARANHA et al., 1990), que bordejam o embasamento précambriano e as coberturas fanerozoicas. Na porção
ocidental da bacia da Formação Igarapé de Areia, Pastana (1995) mapeou dobras abertas com eixos orientados para NW-SE e uma foliação paralela ao plano
axial. Esta deformação não foi identificada na porção
oriental, onde ocorrem os arcósios de fontes neoproterozoicas, pois os estratos estão quase horizontais, sem
deformação e com metamorfismo incipiente, características observadas nos trabalhos de campo do Projeto Metalogenia do Cinturão Gurupi, conduzido pela
CPRM-Belém (LOPES, E. C. S., informação verbal).
A Bacia do Parnaíba teve riftes precursores relacionados 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 bacias cratônicas paleozoicas da Plataforma Sul-americana, 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 precursores identificados por sondagens, gravimetria e
sísmica (ARANHA et al., 1990). Estes riftes de orientação WNW-ESE ocorrem a mais de 2.000m de profundidade 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 afetou 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 Plataforma Sul-americana formadas no Estágio de Estabilização (ALMEIDA, 1969; ALMEIDA; NEVES; CARNEIRO,
2000), neste trabalho são classificadas como Bacias Intracratônicas Paleozoicas, e no norte do Brasil são representadas 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 registros de sedimentação e magmatismo entre o Triássico e
Cretáceo.

2.3.2.1. Bacia do Parnaíba
A Bacia do Parnaíba apresenta uma forma elíptica, ocupa cerca de 600.000 km2 da região norte e nor-
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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 proterozoicos a cambro-ordovicianos instalados no embasamento 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 Sinéclise do Parnaíba iniciou com o resfriamento e contração da crosta no final do Ordoviciano e início do Siluriano (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 Canindé), Neocarbonífera-Eotriássica (Grupo Balsas), Jurássica
(Formação Pastos Bons) e Cretácea (formações Itapecuru, Grajaú, Corda e Codó). Contudo, Santos e Carvalho
(2009), baseadas em dados paleontológicos, posicionaram a Formação Pastos Bons, admitida como do Jurássico, no Eocretáceo, sendo cronocorrelata à Formação Corda. Desta forma, aqui são reconhecidas cinco sequências
sedimentares: Siluriana, Mesodevoniana-Eocarbonifera,
Neocarbonífera-Neotriássica, Jurássica-Eocretácea e Cretácea (Fig. 2.4), sendo as três primeiras sequências relacionadas ao Estágio de Estabilização e as duas últimas ao
Estágio de Plataforma Reativada (ZALÁN, 2004).
Intercalados ou cortando estas sequências sedimentares ocorreram um evento magmático toleítico triássico-jurássico (Formação Mosquito, Diabásio Laranjal) e
dois eventos magmáticos cretáceos, um toleítico (Formação 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 cretácea sobrejacentes às sequências paleozoicas da Bacia do
Parnaíba como bacias distintas, a Anficlise1 Alpercatas e
a Bacia do Grajaú. No entanto, aqui se adotou denominação distinta somente para as bacias cretáceas costeiras
(bacias de São Luís, Ilha Nova, de Barreirinhas e do ParáMaranhão). Os eventos magmáticos e sedimentação que
ocorreram entre o Triássico e o Cretáceo na porção continental são considerados como pertencentes à evolução
da Bacia do Parnaíba, conforme admitido pelos pesquisadores 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 relacionadas ao Lineamento Transbrasiliano (ou Zona de Falha
Transbrasiliano), enquanto a borda ocidental é controla1

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 evolução da bacia (BRITO NEVES et al., 1984; CORDANI et al.,
1984). Para Costa e Hasui (1997) as falhas normais oblíquas 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 cortadas por falhas reativadas do Lineamento Transbrasiliano
e por falhas de transferência de orientação NW-SE que
compartimentaram a bacia. O trend
d N-S foi herdado das
estruturas do Cinturão Araguaia, e o trend
d NW-SE reflete
estruturas do Cinturão Gurupi, ambos de evolução neoproterozoica (COSTA et al., 1991; GÓES; TRAVASSOS;
NUNES, 1993).
As sequências Siluriana e Mesodevoniana-Eocarbonífera da Bacia do Parnaíba estão relacionadas às
mesmas transgressões marinhas do Paleozoico registradas na Bacia do Amazonas, que teriam vindo de nordeste (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 transgressão siluriana (marinho raso) com influência glacial.
Um posterior soerguimento marcou a regressão que encerrou o ciclo (CAPUTO; LIMA, 1984; GÓES; TRAVASSOS;
NUNES, 1993; GÓES, 1995). Do Devoniano ao Carbonífero 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; CARNEIRO, 2004).
No fim do Carbonífero ocorreram mudanças climáticas e estruturais que resultaram em ambiente mais
continental, em um clima cada vez mais quente e árido,
com mares restritos e rasos (evaporitos) associados, culminando 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 Capim) e sul (Arco São Francisco) em resposta aos soerguimentos na Bacia do Parnaíba. Isto isolou a sua comunicação 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 separados 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 central passou a ser o eixo de deposição (GÓES; TRAVAS-

- Anfíclise é um termo da escola soviética para bacias sedimentares com arqueamento das bordas originado por flexuras e falhas durante as
fases tardias de ativação plataformal, acompanhadas de significativo 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.
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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, discordâncias erosivas e hiatos de sedimentação nas sequências paleozoicas na Bacia do Parnaíba, bem como nas demais sinéclises paleozoicas da Plataforma Sul-americana,
têm sido relacionadas aos soerguimentos em respostas
às orogêneses paleozoicas nas margens ativas do Gondwana (GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993; GÓES; FEIJÓ,
1994; ALMEIDA; CARNEIRO, 2004; ZALÁN, 2004). Contudo, Caputo et al. (2006), baseados no afastamento das
margens ativas em relação aos depocentros das bacias
intracratônicas da Plataforma Sul-americana e no predomínio 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 Bacia do Parnaíba. Com base em uma curva de subsidência
térmica contínua, provavelmente resultante de um resfriamento térmico pós-brasiliano, as variações de subsidência mecânica e taxas de sedimentação indicam que
durante a deposição das duas primeiras sequências sedimentares a bacia flexionou significativamente para baixo (subsidência por flambagem). Mas, a sequência Neocarbonífera-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 relacionadas às orogenias paleozoicas no norte do Gondwana. Contrapondo a influência destas orogenias, Caputo 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 Parnaíba, com deposição dos sedimentos eólicos da Formação Sambaíba que marca um amplo deserto no Triássico.
A evolução tectônica das bacias do Parnaíba, Marajó, Bragança-Viseu e demais bacias costeiras da margem do Oceano Atlântico Central (ou Equatorial) durante
o Mesozoico foi controlada por um eixo extensional ENEWSW, diagonalmente oposto ao eixo extensional NW-SE
que controlou a evolução das bacias do Amazonas, Solimões, Alto Tapajós, Acre e Tacutu (COSTA et al., 1991).
Esta cinemática contrastante foi dividida pelos antigos lineamentos N-S (Cinturão Araguaia) do norte da América
do Sul, e resultou do afastamento das placas Norte-americana 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 abertura 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 soerguimento 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 basaltos, acompanhados de sedimentos e intrusões de diabásio (GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993; GÓES, 1995). A
carga do pacote vulcanossedimentar após o alojamento
do magma básico desencadeou localmente uma subsidência 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-Eocarbonífera e subordinadamente a Siluriana (GÓES; TRAVASSOS;
NUNES, 1993). De modo geral, na parte oeste predominam 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; REZENDE, 2002).
Idades Ar-Ar em plagioclásio (Tabela 2.3) restringem 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 intervalo 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 significado ainda é incerto.
Tabela 2.3 – Síntese dos dados geocronológicos do magmatismo
básico mesozoico no Estado do Maranhão
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)

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, relacionadas 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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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 identificados 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), similares 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 litosférico metassomatizado por uma prévia subducção.
Os magmas toleíticos de alto Ti e alto Ti evoluídos se originaram 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 diferentes estágios de abertura do Oceano Atlântico a partir
do limite Triássico-Jurássico. O evento mais antigo é correlacionado ao estágio inicial de abertura da parte central
do oceano há cerca de 200 Ma. Este evento mundialmente conhecido como CAMP (Central Atlantic Magmatic 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 fanerozoicas 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-americano, 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 supercontinente Pangea (COLTICE et al., 2007) têm sido aventados
como mecanismos que geraram anomalias termais que
desencadearam o processo de fusão mantélica que formou 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 basálticos mais antigos (Mosquito). Embora existam argumentos contra o modelo de pluma mantélica para o magmatismo 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) (Tabela 2.3) tem sido correlacionado ao magmatismo Serra

Geral da Bacia do Paraná (FODOR et al., 1990; BAKSI;
ARCHIBALD, 1997) que é relacionado à quebra do supercontinente Gondwana, à abertura do Oceano Atlântico
Sul e à separação dos continentes sul-americano e africano (BAKSI; ARCHIBALD, 1997; GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993; MIZUSAKI; THOMAZ FILHO, 2004; ZALÁN,
2004). Baksi e Archibald (1997) aventaram a participação da pluma mantélica relacionada ao hot spot Trindade (Martin Vaz) na geração dos magmas basálticos da
Formação Sardinha. Contudo, Ernesto et al. (2002) baseados 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 estender 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 Parnaíba. No empilhamento estratigráfico de Góes e Feijó (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 Eocretáceo. A deposição dessas formações sedimentares no inicio 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 descritos arenitos intercalados aos derrames basálticos da
Formação Mosquito (LIMA; LEITE, 1978; GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993). Rezende (2002) propôs uma gradação lateral, com os arenitos eólicos da Formação Sambaíba 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 jurássico correlacionadas à Formação Pastos Bons, Vaz et
al. (2007) a mantiveram no Jurássico e posicionaram as
formações Corda, Grajaú e Codó no Aptiano (Eocretáceo).
Em trabalhos de campo deste projeto foram
identificados arenitos intercalados com os derrames da
Formação Mosquito, correlacionáveis à Formação Sambaíba, sugerindo que sua deposição se prolongou até o
Jurássico. Com isso é possível que a Fase de Megadesertos (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 consideráveis mudanças climáticas, que permitiam estações
mais úmidas, promovendo o aumento da biota (peixes e
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conchostráceos), com persistência desse clima até o início 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 setentrional da Bacia do Parnaíba (Fig. 2.4) teve um papel importante na evolução da bacia durante o Cretáceo. Rezende
e Pamplona (1970), ao defini-lo, destacaram sua importância 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 parte, a Bacia do Grajaú. Outros autores, como Borges et al.
(1997), também reconheceram este caráter distinto do
preenchimento e tectônica dessa porção interior. Contudo, os mapeamentos da CPRM (LIMA; LEITE, 1978) e da
Petrobras (GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993) consideraram simplesmente como mais uma sequência da evolução 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-Urbano Santos como uma barreira geográfica que restringiu
esta sedimentação cretácea ao sul do arco. Estas autoras propõem uma evolução tectono-sedimentar comum
para esses dois segmentos, com a sedimentação cretácea
extrapolando os riftes do sistema de graben costeiro, recobrindo as sequências paleozoicas e jurássicas e adelgaçando 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 mapeadas 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 sedimentares fanerozoicas desta bacia. As falhas transcorrentes da parte oriental estão associadas a reativações do Lineamento 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 Bacia 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, principalmente 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, Correia (1990) observou um controle do cruzamento de lineamentos NE-SW (Transbrasiliano e Senador Pompeu) e
NW-SE (Belmonte-Xambioá e Canindé) no posicionamento dos corpos kimberlíticos destas províncias.
A posição tectônica e a composição química de
rocha e mineral de algum corpos mineralizados a diamante (Redondão, Domingo, José Milhudo e Young) da
província kimberlítica Gilbués indicam tratar-se de kimberlitos 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 corpos 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 Bacia 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 sedimentares jurássico-eocretáceas da Formação Corda. Contudo,
trabalhos de campo recentes empreendidos pelo Projeto Diamante Brasil da CPRM-Serviço Geológico do Brasil,
não localizaram afloramentos do referido kimberlito (SACHS, 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 máfico-ultramáficos subaflorantes de direção NNE, associados a estruturas circulares com 2-3 km de diâmetro em
superfície (diatremas). Para estes autores as feições morfológicas e anomalias magnéticas do Alto Turiaçu sugerem 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 concentrados 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 controlada 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 (BIZZI et al., 1994; BIZZI; VIDOTTI, 2003). Os corpos das
províncias kimberlíticas Picos e Gilbués cortam rochas sedimentares 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 (Formação 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 kimberlíticos 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 Sanfranciscana corresponde às coberturas fanerozoicas depositadas sobre a Bacia do São Francisco, a qual consiste em
uma bacia intracratônica formada no inicio do Neoproterozoico com evolução relacionada ao Ciclo Brasiliano,
localizada na parte oeste do Cráton do São Francisco
(ALKMIN; MARTINS-NETO, 2001). A Bacia Sanfranciscana 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 Parnaíba, a qual é limitada pelo Arco do São Francisco. Seu
segmento setentrional é a Sub-bacia Urucuia e o meridional Sub-bacia Abaeté, separadas pelo Alto do Paracatu
(SGARBI et al., 2001).
A evolução iniciou com sedimentação gláciomarinha 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 Mesozoico. Somente no Eocretáceo, com o estiramento crustal relacionado à abertura do Oceano Atlântico Sul e o
soerguimento do Alto Paranaíba, é que se iniciou a sedimentação 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 alcalino de 90-80 Ma se implantaram no Alto Paranaíba.
A inversão tectônica neocretácea também causou o soerguimento 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 reativação 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 recobre as formações Sambaíba e Mosquito da porção sul
Bacia do Parnaíba (Fig. 2.4). A inversão tectônica no Neocretáceo 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 sedimentação 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 abertura do Oceano Atlântico e da separação dos continentes
americano e africano do Cretáceo ao Neógeno. Ao longo da costa sul-americana há segmentos divergentes
com predomínio de uma tectônica extensional relacionada ao estiramento litosférico e segmentos, como o
da margem equatorial, com predomínio de uma tectônica transcorrente relacionada às zonas de falhas transformantes que cortam as cadeias meso-oceânicas (AZEVEDO, 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 sequências que precederam a formação dos riftes (pré-rifte), 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 marinha (transicionais); e sequências que se depositaram
depois da formação dos riftes (pós-rifte ou drifte), durante a deriva continental (CAINELI; MOHRIAK, 1999;
MOHRIAK, 2003).
Alguns riftes da margem continental atlântica foram abortados e não evoluíram para bacias de margem
continental divergente (passiva), pois sua evolução cessou antes da formação da crosta oceânica atlântica. A
maioria dos riftes eram mares epicontinentais cretáceos,
com deposição de espessas sequências marinhas e transicionais em fossas intracontinentais, geralmente oblíquas
à linha de costa do proto-oceano Atlântico Central (ou
Equatorial) e Sul. Eventualmente essa sedimentação alcançou porções mais interiores do continente e deposi-
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tou pacotes sedimentares mais delgados em amplas bacias tipo sag. Outros riftes costeiros continuaram a evoluir 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 Mesozoicas; Fig. 2.1).
A evolução dos riftes abortados da margem atlântica equatorial brasileira está relacionada à abertura do
Oceano Atlântico Central que iniciou no limite TriássicoJurássico 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 JUNIOR; 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 ascensão 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; COSTA; HASUI, 2008).

perfazem no máximo 3.000 m. A sequência de rifte (Grupo Itapecuru) é mais espessa, atinge 2.000 m na Bacia
São Luís, enquanto a sedimentação plataformal costeira 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 sequência plataformal marinha transgressiva da Formação Pirabas (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, compartimentadas por falhas transcorrentes dextrais de orientação NESW 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), envolve um sistema de grabens em rampas e patamares
(flat-ramp) formados sobre um plano de descolamento
basal (detachment) que se estendeu dos mares epicontinentais 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 Urbano Santos e a Plataforma Ilha de Santa representariam
altos intrabacinais (horsts) que funcionaram como rampas enquanto as bacias costeiras se aprofundaram para
norte (Fig. 2.6).

2.3.3.2. Bacias de margem passiva (divergente)

2.3.3.1. Bacias de riftes abortados
No Maranhão os riftes costeiros estão representados 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 ParáMaranhão (Fig. 2.5). Um pequeno alto (Alto de Curupu)
e falhas dividiram as bacias São Luís e Ilha Nova.

As bacias de Barreirinhas e do Pará-Maranhão representam 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-Maranhão é totalmente submersa (Fig. 2.5). São bacias que se
estendem por cerca de 300 km da linha costa, ultrapassando 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.

2.3.3.1.1. Bacias de São Luís e Ilha Nova

2.3.3.2.1. Bacia do Pará-Maranhão

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 africana 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

A Bacia do Pará-Maranhão tem cerca de 48.000
km2. Inicia a partir do talude da Plataforma Ilha de Santana 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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rochas magmáticas
depósitos sedimentares

Figura 2.6 – Modelo de deslocamento basal em rampa-patamar para
formação das bacias costeiras do Maranhão (GÓES; ROSSETI, 2001)

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 predomínio de transcorrência orientada segundo E-W (ZANOTO; SZATMARI, 1987).
A fase pré-rifte é pouco conhecida, mas a fase
rifte é representada por uma sedimentação flúvio-deltáico-lacustrina do Aptiano, que passa para uma sedimentação plataformal no Albiano (Grupo Canárias). Entre a
deposição destas duas sequências rifte ocorreu uma sedimentação pelítica e carbonática lacustre com evaporitos
(Formação Codó) em uma bacia tipo sag. Estas sequências 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 transgressão do final do Albiano (Grupo Caju), e a partir do Cenomaniano (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 Maastrichtiano (final do Neocretáceo), a sedimentação agradacional marinha foi retomada na transgressão eocênica,
que se estende até o recente (SOARES et al., 2007).
Eventuais vulcanismos básicos ocorrem intercalados às sequências de drifte (SOARES et al., 2007). Na região abissal, os eventos formaram altos vulcânicos próximo 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 batimétrica 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 noroeste 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 falhas de borda (ZALÁN, 2004).
O preenchimento da Bacia de Barreirinhas se assemelha ao da Bacia do Pará-Maranhão, mas mostra algumas peculiaridades. A fase pré-rifte, registrada na parte
terrestre, consiste principalmente de formações devonianas remanescentes da Bacia do Parnaíba, podendo ocorrer rochas mais antigas e mais jovens associadas (TRONSDORF 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 ambiente 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 (TRONSDORF JUNIOR et al., 2007). Nesta bacia a última transgressão 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 plataforma continental e pela projeção de uma zona de fratura
oceânica para o continente, reativando descontinuidades
estruturais antigas originárias do embasamento pré-cambriano 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 sistema de grabens com detachment implantado a partir
do Aptiano. Além disso, devido a desequilíbrios isostáticos, provavelmente relacionados às anomalias térmicas
profundas na base da litosfera adelgaçada no limiar do
Albiano, ocorreu um soerguimento axial marcado por altos 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 transformante 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 associações de Coberturas Superficiais Cenozoicas: Coberturas
Plataformais Cenozoicas, Coberturas Detríticas Cenozoica 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 Maranhão (Fig. 2.1). Estes sedimentos e rochas resultaram
de processos intempéricos residuais e de enriquecimento
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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, apresentam 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 bauxíticos, associados aos demais horizontes, mostram diversas
texturas e estruturas singenéticas e ampla variedade mineralógica 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 Paleoceno,), mas que o processo foi intenso entre 45 e 44
Ma (Eoceno) e finalizou com o desmantelamento e formação 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 retrabalhamento 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 maranhense e adentram por sobre a Sequência Cretácea das
bacias São Luís e Barreirinhas (Fig. 2.1). Esta associação
consiste em sequências carbonáticas e clásticas depositadas em ambiente transicional entre Mioceno e o Plioceno (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 eólicos continentais e litorâneos, flúvio-lagunares, de mangues e pântanos depositados durante o Quaternário.
As coberturas detríticas depositadas no Quaternário são representadas pelos depósitos coluvio-eluvionares 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 sedimentares fanerozoicas e o embasamento pré-cambriano
no Maranhão.
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Grupo Barreiras

Grupo Balsas
Grupo Canindé

Grupo Gurupi

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

Formação Cujupe: Arenitos cauliníticos, conglomerados intraformacionais e pelitos. Ambiente de canal de maré, baía de inframaré, barra de maré, planície e
delta de maré.
Formação Alcântara: Arenitos, pelitos e subordinadamente calcários e conglomerados. Ambiente de canal de maré
,
e laguna influenciado
por tempestades.

TJdmg

P3m

Formação Longá: Folhelhos e siltitos. Ambiente nerítico plataformal dominado por tempestade.
Grupo Serra Grande: Quartzo-arenitos maciços, conglomerados, diamictitos, folhelhos e siltitos. Ambiente glacial, flúvio-deltáico e marinho raso a continental.
Ssg

pi

Indiviso: Xistos alterados, de composição incerta.
NP1g

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

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

Unidade Vulcânica Rosilha: Riolitos e dacitos porfiríticos e tufos litícos e de cristal, com textura fragmentária. 2068 Ma (Pb-Pb)
P 23aro

Granófiro Piaba: Microgranodioritos granófiricos. 2214 Ma (Pb-Pb)

Unidade Vulcânica Serra do Jacaré: Vulcânicas félsicas-intermediárias (andesitos) e raras básicas, com tufos e brechas vulcânicas subordinados, formados
em ambiente de arcos de ilhas ou bacia de back-arc. 2164 Ma (Pb-Pb)
Formação Rio Diamante: Riolitos e dacitos porfiríticos e tufos maciços ou subordinadamente com estrutura de fluxo. Magmatismo cálcico-alcalino de margem
continental ativa. 2160 Ma (U-Pb)

Formação Matará: Anfibolitos, metabasaltos, tremolita e talco-tremolita xistos finos. Metamorfismo em fácies xisto-verde e anfibolito. Associados a arco de ilhas.
Formação Ramos: Quartzitos, xistos paraderivados, filitos grafitosos, metarenitos, grauvacas e cherts. Xistosidade proeminente, chegando a bandamento
localizado. Metamorfismo em fácies xisto-verde.

P 2aum
P 2aur

Unidades não representativas na escala do mapa, mas de grande significado geológico.

Setas indicam possibilidade de variação na idade/posição estratigráfica

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

NOTAS: Idades em Ma (Milhões de anos); Métodos U-Pb = Urânio-Chumbo; Pb-Pb = Chumbo-Chumbo; K-Ar = Potássio-Argônio; Ar-Ar = Argônio-Argônio.

Formação Pirocaua: Metatufos félsicos, tufos cineríticos e aglomerados vulcânicos, com metavulcânicas félsicas porfiríticas subordinadas, normalmente
foliadas, associados a arco de ilhas. 2240 Ma (Pb-Pb)
P 2aup

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

P 2gpb

PP2adi

PP2asj

Magmatismo Orogênico (Pré-Colisional)
Suíte Intrusiva Tromaí: Tonalitos, granodioritos, quartzo-dioritos e granitos cálcico-alcalinos de arcos de ilha. Maciços, foliados e miloníticos.
PP2gt
2148-2165 Ma (Pb-Pb/U-Pb)
Suíte Intrusiva Rosário: T
itos
itos,
s
c
de arco magmático. 2079-2130 Ma (Pb-Pb)
P 2g r

Microtonalito Garimpo Caxias: Microtonalitos maciços a foliados e hidrotermalizados. 1985 Ma (Pb-Pb)
Granito Negra Velha: Monzogranitos e sienogranitos maciços, porfiríticos médios a grossos. Magmatismo alcalino. 2056 Ma (Pb-Pb)
P 2gnv

Magmatismo Tardi a Pós Orogênico (Pós-Colisional)

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)
PP3gcx

PP2ia

Fragmento Cratônico São Luís

Complexos Metamórficos
Complexo Itapeva: Ortognaisses tonalíticos, quartzo-dioríticos, granodioríticos e graníticos, e subordinados paragnaisses, bandados a foliados. Raros anfibolitos,
P 2iv
piroxenitos e tremolititos. Fácies anfibolito médio. Afinidade cálcico-alcalina de arco de ilhas. 2167 Ma (U-Pb)
P 2ivx
Complexo Itapeva Xisto: Restos de xistos grossos paraderivados, bandados, de fácies anfibolito.

P 2chv

Magmatismo Orogênico (Pré-Colisional)
Formação Chega-Tudo: Sequência metavulcanossedimentar, quartzo-muscovita xistos, xistos grafitosos, tufos ácidos e filitos. Raros anfibólio xistos. Fácies
P 2ch
xisto verde. Magmatismo cálcico-alcalino de arco de ilhas. 2160 Ma (Pb-Pb)

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

PP2gms
PP2gmo

Magmatismo Orogênico (Colisional)

Formação Marajupema: Muscovita quartzitos e paragnaisses quartzo-feldspáticos. Fácies anfibolito. <1102 Ma (Pb-Pb)
Formação Jaritequara: Xistos médios a grossos, quartzosos, com biotita, clorita e muscovita. Fácies xisto verde alto.

NP1mj

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

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

NP1gjr

NP1co

N

Cinturão Gurupi

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

C1po

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

D3C1l

C2pi

P12pf

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

Diabásio Laranja: Diabásios e microgabros maciços.
Microgabro Linha 45: Microgabros e diabásios maciços.

T3J1dljj

Ts

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

Formação Corda : Arenitos conglomeráticos, arenitos-argilitos e arenitos. Ambiente desértico, fluvial e lacustre.
Formação Pastos Bons: Arenitos com folhelhos intercalados e lentes de calcarenitos. Ambiente lacustrino, fluvial com clima semi-árido a árido.

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

J3K1c
J2pb

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

K1bs

T3J1bm

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

K1c

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

K1g

K1 t

K2Eip

Bacia do Parnaíba

Kal

K2E1c

Bacias São Luís e Ilha Nova

K2u

e

Cobertura Laterítica Matura: Coberturas superficiais residuais e concrecionárias do tipo aluminosa, bauxítica, caulínica, fosfática, argilosa e ferruginosa.

Bacia Sanfranciscana

E13lm

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

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

E p

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

NQc

Depósitos Detríticos Indiferenciados: Sedimentos clásticos inconsolidados, constituídos por matacões e seixos de arenito silicificado, silexitos e
arenitos ferruginosos.
Cobertura Laterítica Imatura: Coberturas superficiais residuais e concrecionárias do tipo argilosa, argilo-arenosa e ferruginosa.

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

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

N12b

N13li

Q1di

Q1t

N34pb

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

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

Qfl
N34e

Depósitos Litorâneos: Areias quartzosas de ambientes transicionais costeiros (dunas costeiras, praias, planície arenosa e cordões litorâneos antigos).
Depósitos de Pântanos e Mangues: Siltes e argilas não adensados, maciços e bioturbados.

Q2l
Q2pm
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3. UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

Evandro Luiz Klein
Elem Cristina dos Santos Lopes
Gisele Corrêa dos Anjos
Sheila Gatinho Teixeira
Elyana Melo Moura

Diversos arranjos litoestratigráficos foram construídos 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 quadro 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 (FRANCISCO et al., 1971; COSTA et al., 1977), unidade macrorregional que congregava todas as rochas supracrustais 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 Aurizona 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 indivisa 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 metapiroclástica 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 unidade 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 bastante pobre em afloramentos e ocorre como pequenos
blocos esparsos. Engloba as rochas metavulcânicas básicas 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 presença de xistosidade.
Os xistos máficos (metabasaltos) apresentam
matriz fina rica em plagioclásio e actinolita que, possivelmente, substitui um piroxênio, e, às vezes, actinolitatremolita fibro-radiadas. Os tremolita xistos e talco-tremolita xistos possuem textura decussada, com cristais de
tremolita entrecruzados, às vezes substituídos por clorita,
contendo, em seus interstícios, agregados de zoisita, talco, titanita e clorita. Porções mais claras das rochas são
compostas por talco, clorita e restos de tremolita parcialmente substituída. Apresentam condições de baixo a
médio grau metamórfico, de fácies xisto verde a epidotoanfibolito (paragênese clinozoisita-actinolita/tremolita).
Os anfibolitos são menos abundantes. Apresentam cristais alongados de anfibólio (hornblenda) dispostos 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 efetuado por Klein et al. (2009) sugere que as rochas são toleíticas formadas em ambiente de arco de ilhas e/ou bacia
marginal tipo back-arc. (EK)
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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, metassiltito 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 variada, 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.

A

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 granodiorítica 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 Mineração Aurizona S/A (1995), embora essa designação mereça 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 evaporação de chumbo, fornecendo uma idade de 2214 ± 3
Ma (KLEIN et al., 2008a; Tabela 2.1). Esta idade é compatível 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)
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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3.1.2. GranóÀro Piaba (PP2gpb)

Figura 3.1 – (A) Mapa geológico do Estado do Maranhão. (B) Arranjo litoestratigráÀco adotado neste trabalho.

A Formação Pirocaua (KLEIN et al., 2008a) engloba 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 granulação 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 identificar apenas domínios formados por agregados policristalinos 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, sericita e finos cristais de apatita. O aglomerado vulcânico (Fig. 3.3B) é uma rocha foliada, constituída por porfiroclastos e agregados policristalinos de quartzo e/ou
quartzo, calcedônia e plagioclásio, alongados segundo a
foliação, e por fragmentos de rocha vulcânica. Este conjunto se encontra imerso em matriz micro a criptocristalina 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 formada por sericita, quartzo, clorita e material opaco finamente disseminado, além de raro epidoto. Uma discreta
foliação é definida pela orientação das lamelas de sericita. 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)

Metassiltitos são manganesíferos (Fig. 3.3C)
Os quartzitos e metarenitos são rochas esbranquiçadas a cinza-escuras, dependendo da presença ou
não de material ferruginoso ou manganesífero. São rochas 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 contendo traços de muscovita e opacos; os quartzitos ferruginosos contêm proporções pequenas a moderadas de
hematita; e os quartzitos manganesíferos encontramse, 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 bandadas, com variação no tamanho dos grãos de quartzo e
na concentração de minerais opacos. (EK)
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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 granodiorítica 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 Mineração Aurizona S/A (1995), embora essa designação mereça 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 evaporação de chumbo, fornecendo uma idade de 2214 ± 3
Ma (KLEIN et al., 2008a; Tabela 2.1). Esta idade é compatível 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)
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

Figura 3.1 – (A) Mapa geológico do Estado do Maranhão. (B) Arranjo litoestratigráÀco adotado neste trabalho.

3.1.1.2. Formação Pirocaua (PP2aup)
A Formação Pirocaua (KLEIN et al., 2008a) engloba 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 granulação 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 identificar apenas domínios formados por agregados policristalinos 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, sericita e finos cristais de apatita. O aglomerado vulcânico (Fig. 3.3B) é uma rocha foliada, constituída por porfiroclastos e agregados policristalinos de quartzo e/ou
quartzo, calcedônia e plagioclásio, alongados segundo a
foliação, e por fragmentos de rocha vulcânica. Este conjunto se encontra imerso em matriz micro a criptocristalina 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 formada por sericita, quartzo, clorita e material opaco finamente disseminado, além de raro epidoto. Uma discreta
foliação é definida pela orientação das lamelas de sericita. 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, metassiltito 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 variada, 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.
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Q2l

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

N34e

N34pb

Q2pm

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

Depósitos Eólicos
Continentais Antigos

Sedimentos
Pós-Barreiras

Qfl

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

N13li

N34e

Cobertura
í ica
Imatura

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

N34pb

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

Q1di

2,59

NQc

Grupo Barreiras

Depósitos Colúvio-eluviais
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Barreiras (indiviso)
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Formação Pirabas
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CRETÁCEO

Formação Sardinha
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Grupo Itapecuru

Formação Ipixuna
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J3K1c

Formação Corda

J2pb

Formação Pastos Bons

I

Nova B

Sanfranciscana

Formação Cujupe

K2E1c

Grupo Urucuia

Depósitos Colúvio-eluviais: Blocos de arenitos esbranquiçados e ferruginosos, sedimentos arenosos, areno-argilosos e conglomeráticos.
Indiviso: Arenitos, arenitos ferruginosos, cascalhos, sedimentos areno-argilosos de ambiente continental a transicional,
depositados em sistemas fluviais, canais de maré e planícies de inundação.

E p

K2u

Itapecuru (indiviso)

K1k
K1c

Formação Codó

K1g

Formação Grajaú

JURÁSSICO

T3J1bm

Formação Mosquito

Diabásio Laranjal
T3J1dlj

K2E1c
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K2Eip

Formação Sambaíba

Formação Motuca

G. Balsas

P3m

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

Formação Cujupe: Arenitos cauliníticos, conglomerados intraformacionais e pelitos. Ambiente de canal de maré, baía de inframaré, barra de maré, planície e
delta de maré.
Formação Alcântara: Arenitos, pelitos e subordinadamente calcários e conglomerados. Ambiente de canal de maré
,
e laguna influenciado
por tempestades.

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

K1c

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

K1g

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

K1bs

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

J3K1c

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

J2pb

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

Formação Pedra de Fogo

P12pf

Cobertura Laterítica Matura: Coberturas superficiais residuais e concrecionárias do tipo aluminosa, bauxítica, caulínica, fosfática, argilosa e ferruginosa.
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Formação Pirabas: Calcários fossilíferos, argilas e níveis de conglomerados. Ambiente plataformal costeiro e de vales estuarinos incisos.
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Diabásio Laranja: Diabásios e microgabros maciços.
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Microgabro Linha 45: Microgabros e diabásios maciços.
Formação Sambaíba: Arenitos avermelhados e esbranquiçados, contendo cimento argiloso, sendo alguns níveis bastante caulínicos, exibindo estratificação
cruzada de grande porte, além de freqüentes fraturas verticais. Ambiente desértico, dunas eólicas.
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Formação Mosquito: Derrames basálticos. 199 - 190 Ma (Ar-Ar)
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Unidade de Terraços Fluviais: Areias, pelitos e cascalhos de terraços fluviais.
Depósitos Detríticos Indiferenciados: Sedimentos clásticos inconsolidados, constituídos por matacões e seixos de arenito silicificado, silexitos e
arenitos ferruginosos.
Cobertura Laterítica Imatura: Coberturas superficiais residuais e concrecionárias do tipo argilosa, argilo-arenosa e ferruginosa.
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Depósitos Aluvionares: Areias, pelitos e cascalhos de depósitos fluviais recentes.
Depósitos Eólicos Litorâneos: Areias quartzosas de granulação fina a média, bem selecionadas e com grãos arredondados.

Depósitos Detríticos
Indiferenciados

N
A

Q2a
Q2el

Q1t
Unidade de Terraços Fluviais

K2Eip

F

Q2pm

Depósitos de
Pântanos e Mangues

Qfl

65,5

MESOZOICO

Q2l

Depósitos
Eólicos Litorâneos

Depósitos
Flúvio-lagunares

Coberturas Supe ic a s Cenozoicas
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Q2el

Q2a

Depósitos
Aluvionares

0,01

Cenozoicas

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

C1po

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

D3C1l

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

Ssg

Grupo Serra Grande: Quartzo-arenitos maciços, conglomerados, diamictitos, folhelhos e siltitos. Ambiente glacial, flúvio-deltáico e marinho raso a continental.

Cinturão Gurupi

N

pi
Grupo Gurupi

Formação Piriá
650

NP1co

TONIANO

Anfibolito Cocal

Sequências Metassedimentares
Grupo Gurupi
NP1gjr

Formação Jaritequara

PP2gms

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

PP2gmo

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

OROSIRIANO

PP2ia

PP3gcx

Microtonalito Garimpo Caxias

C O

Magmatismo Orogênico (Colisional)
PP2gmo

Unidade Vulcânica Rosilha

Granito Negra Velha

Formação Igarapé de Areiaa

Granito Maria Suprema Granito Moça

Granito Negra Velha: Monzogranitos e sienogranitos maciços, porfiríticos médios a grossos. Magmatismo alcalino. 2056 Ma (Pb-Pb)

P 23aro

Unidade Vulcânica Rosilha: Riolitos e dacitos porfiríticos e tufos litícos e de cristal, com textura fragmentária. 2068 Ma (Pb-Pb)

P 2iv

P 2ivx

Indiviso Xisto

PP2adi

Formação Chega-Tudo
P 2ch P 2chv

PP2gt

PP2asj

P 2 gr

Indiviso Vulcânica Suíte Intrusiva Suíte Intrusiva
Rosário
Tromaí

P 2gpb

PP2adi

P 2gpb

Granófiro Piaba

L

P 2aup

P

Grupo Aurizona
PP2au

P 2aup

Granófiro Piaba: Microgranodioritos granófiricos. 2214 Ma (Pb-Pb)

Formação Pirocaua: Metatufos félsicos, tufos cineríticos e aglomerados vulcânicos, com metavulcânicas félsicas porfiríticas subordinadas, normalmente
foliadas, associados a arco de ilhas. 2240 Ma (Pb-Pb)

P 2aum

Formação Matará: Anfibolitos, metabasaltos, tremolita e talco-tremolita xistos finos. Metamorfismo em fácies xisto-verde e anfibolito. Associados a arco de ilhas.

P 2aur

Formação Ramos: Quartzitos, xistos paraderivados, filitos grafitosos, metarenitos, grauvacas e cherts. Xistosidade proeminente, chegando a bandamento
localizado. Metamorfismo em fácies xisto-verde.

A

Sequência Metavulcanossedimentar

Unidade Vulcânica Serra do Jacaré: Vulcânicas félsicas-intermediárias (andesitos) e raras básicas, com tufos e brechas vulcânicas subordinados, formados
em ambiente de arcos de ilhas ou bacia de back-arc. 2164 Ma (Pb-Pb)
Formação Rio Diamante: Riolitos e dacitos porfiríticos e tufos maciços ou subordinadamente com estrutura de fluxo. Magmatismo cálcico-alcalino de margem
continental ativa. 2160 Ma (U-Pb)

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

Unidade Vulcânica Formação
Serra do Jacaré Rio Diamante
Grupo Aurizona

O
R
P

R I A C I A N O

E
T
O

Microtonalito Garimpo Caxias: Microtonalitos maciços a foliados e hidrotermalizados. 1985 Ma (Pb-Pb)

P 2gnv

PP2asj

Complexos Metamórficos

E

O

PP3gcx

Magmatismo Orogênico (Pré-Colisional)
Suíte Intrusiva Tromaí: Tonalitos, granodioritos, quartzo-dioritos e granitos cálcico-alcalinos de arcos de ilha. Maciços, foliados e miloníticos.
PP2gt
2148-2165 Ma (Pb-Pb/U-Pb)
Suíte Intrusiva Rosário: T
itos
itos,
s
c
de arco magmático. 2079-2130 Ma (Pb-Pb)
P 2g r

Magmatismo Orogênico (Pré-Colisional)

Complexo Itapeva

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)
Magmatismo Tardi a Pós Orogênico (Pós-Colisional)

P 23aro

P 2gnv
PP2ia

R

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

Fragmento Cratônico São Luís

I
O
Z
O

O
C
I
O

Indiviso: Xistos alterados, de composição incerta.

Complexos Metamórficos
Complexo Itapeva: Ortognaisses tonalíticos, quartzo-dioríticos, granodioríticos e graníticos, e subordinados paragnaisses, bandados a foliados. Raros anfibolitos,
P 2iv
piroxenitos e tremolititos. Fácies anfibolito médio. Afinidade cálcico-alcalina de arco de ilhas. 2167 Ma (U-Pb)
P 2ivx
Complexo Itapeva Xisto: Restos de xistos grossos paraderivados, bandados, de fácies anfibolito.

2050

T

Z

NP1g

Magmatismo Tardi-Pós Orogênico (Pós-Colisional)

PP2gms

R

Formação Marajupema: Muscovita quartzitos e paragnaisses quartzo-feldspáticos. Fácies anfibolito. <1102 Ma (Pb-Pb)
Formação Jaritequara: Xistos médios a grossos, quartzosos, com biotita, clorita e muscovita. Fácies xisto verde alto.

P 2chv

NP1mj

Formação Marajupema

1800

E

NP1mj
NP1gjr

Magmatismo Orogênico (Pré-Colisional)
Formação Chega-Tudo: Sequência metavulcanossedimentar, quartzo-muscovita xistos, xistos grafitosos, tufos ácidos e filitos. Raros anfibólio xistos. Fácies
P 2ch
xisto verde. Magmatismo cálcico-alcalino de arco de ilhas. 2160 Ma (Pb-Pb)

1000

O

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

850

Indiviso

R

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

Magmatismo Orogênico (Colisional)

NP1g

P

pi

NP1co

E D I A C ARANO
C R I O G ENIANO

NEOPROTEROZOICO

P R O T E R O Z O I C O

N

Fragmento Cratônico São Luís

Cinturão Gurupi

542

NOTAS: Idades em Ma (Milhões de anos); Métodos U-Pb = Urânio-Chumbo; Pb-Pb = Chumbo-Chumbo; K-Ar = Potássio-Argônio; Ar-Ar = Argônio-Argônio.

P 2aum

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

P 2aur

Indiviso Formação Formação Formação
Ramos
Pirocaua
Matará

Setas indicam possibilidade de variação na idade/posição estratigráfica
Unidades não representativas na escala do mapa, mas de grande significado geológico.

2300

Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

3. UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

Evandro Luiz Klein
Elem Cristina dos Santos Lopes
Gisele Corrêa dos Anjos
Sheila Gatinho Teixeira
Elyana Melo Moura

2240 ± 5 Ma (evaporação de Pb em zircão; Tabela 2.1),
com herança de 2260 Ma (KLEIN; MOURA, 2001). A unidade 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 bastante pobre em afloramentos e ocorre como pequenos
blocos esparsos. Engloba as rochas metavulcânicas básicas 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 presença de xistosidade.
Os xistos máficos (metabasaltos) apresentam
matriz fina rica em plagioclásio e actinolita que, possivelmente, substitui um piroxênio, e, às vezes, actinolitatremolita fibro-radiadas. Os tremolita xistos e talco-tremolita xistos possuem textura decussada, com cristais de
tremolita entrecruzados, às vezes substituídos por clorita,
contendo, em seus interstícios, agregados de zoisita, talco, titanita e clorita. Porções mais claras das rochas são
compostas por talco, clorita e restos de tremolita parcialmente substituída. Apresentam condições de baixo a
médio grau metamórfico, de fácies xisto verde a epidotoanfibolito (paragênese clinozoisita-actinolita/tremolita).
Os anfibolitos são menos abundantes. Apresentam cristais alongados de anfibólio (hornblenda) dispostos 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 efetuado por Klein et al. (2009) sugere que as rochas são toleíticas formadas em ambiente de arco de ilhas e/ou bacia
marginal tipo back-arc. (EK)

Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

Diversos arranjos litoestratigráficos foram construídos 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 quadro 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 (FRANCISCO et al., 1971; COSTA et al., 1977), unidade macrorregional que congregava todas as rochas supracrustais 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 Aurizona 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 indivisa 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 metapiroclástica da Formação Pirocaua que forneceu idade de
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Figura 3.2 – Esboço geológico e arranjo litoestratigráfico 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 também, 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) possuem granulação média a grossa e são equigranulares a
inequigranulares, raramente porfiríticas. Mostram tonalidades 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 alteração hidrotermal regional e/ou metamorfismo a que foram submetidas. Mesoscopicamente apresentam variedades 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 (PASTANA, 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, sienogranito e quartzo-sienito são variedades subordinadas.
Idades entre 2147 ± 3 a 2168 ± 4 Ma, obtidas 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 manganesífero 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 afloramento do Granófiro Piaba alterado. (B) Testemunho de sondagem no Depósito de Piaba, mostrando granitoide
(Granófiro Piaba) alterado e com vênulas de quartzo (qz) e clorita (clo).

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 granitoides da Suíte Intrusiva Tromaí formaram-se a partir
de magmas derivados de protólitos juvenis (placa oceânica, cunha do manto e subordinados sedimentos)
modificados por cristalização fracionada. As rochas teriam se formado em arcos de ilhas intraoceânicos com
possível transição para margem continental. (EK)
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Figura 3.5 – Aspectos de afloramento de granitoides da Suíte Intrusiva Tromaí (A) no Fragmento Cratônico São Luís, sem trama tectônica aparente e (B) no Cinturão Gurupi, com foliação. Variedades petrográficas da suíte: (C) diorito grosso com porção mesocrática de granulação média,
(D) granodiorito grosso com discreta foliação de fluxo magmático (paralela à orientação da escala), (E) sienogranito fino com delgada zona de
cisalhamento (seta) e (F) granodiorito esverdeado.

3.1.4. Suíte Intrusiva Rosário (PP2γr)
A Suíte Intrusiva Rosário foi definida por Rodrigues et al. (1994a) para se referir ao conjunto de
granitoides que aflora numa pequena janela do Fragmento 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 variada, cujas rochas possuem granulação grossa, com cores rósea e cinza e textura ígnea original parcialmente
preservada. As rochas foram afetadas por cisalhamento,
o que imprimiu trama tectônica às mesmas e metamorfismo 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-
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tos são os tipos petrográficos predominantes, secundados por quartzo-dioritos, monzogranitos e veios e diques
leucotonalíticos. Estas características são similares às descritas 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 relativamente 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 técnica 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 posiciona no Riaciano. (EK)

A

B

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 informalmente 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/basalto, tufo e brecha vulcânica. São rochas de coloração
cinza claro a cinza escuro, geralmente sem trama tectônica mesoscópica. Os dacitos são rochas porfiríticas
com fenocristais de quartzo com sinais de corrosão magmática (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 plagioclásio e, muito subordinadamente, de quartzo com formas 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 andesito-basalto possui granulação média, com cristais subédricos 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 continental ativa (KLEIN et al., 2009). (EK)

plla
p
qz
qz

bt

Figura 3.7 – Fotomicrografia 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 vulcânicas ácidas não metamorfisadas na região de campos naturais 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 secundariamente depósitos vulcanoclásticos. São rochas maciças
ou, mais raramente, mostram estrutura de fluxo sub-horizontal, o que é ressaltado nos casos em que as rochas
encontram-se mais intemperizadas. Não foram visualizadas relações de contato, mas Klein et al. (2008a) entendem que repousam discordantemente sobre os granitoides da Suíte Intrusiva Tromaí.
A coloração das rochas é cinza-escura (Fig. 3.8A),
com tonalidades esverdeadas a azuladas e texturalmente 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 quartzofeldspática 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 modelo 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 metaluminosas, formadas em margem continental ativa a
partir do retrabalhamento de rochas de arco de ilhas não
muito mais antigas, com limitada contribuição de protólitos arqueanos. (EK)

B

A

Figura 3.8 – Aspecto de afl oramento (A) e mesoscópico (B) de dacito pórfi ro da Formação Rio Diamante.

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 imediatamente ao norte da cidade de Godofredo Viana (Fig.
3.2).
As rochas do Granito Negra Velha são leucocráticas, apresentam coloração rósea a acinzentada e são comumente 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 predominante é o monzogranito, ocorrendo também sienogranito e
quartzo-monzonito. O mineral máfico pode ser a biotita
(predominante) ou o anfibólio. Não foi verificada a coexistência 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 Tromaí. Dados químicos mostram enriquecimento muito
forte em K2O-Rb-Sr-Ba, o que confere assinatura alcalina que lembra a da série shoshonítica (KLEIN et al.,
2008b). (EK)

3.1.8. Unidade Vulcânica Rosilha (PP23γro)
Klein et al. (2008a) reconheceram rochas vulcânicas 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 sucessão de blocos decimétricos.
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3 cm
cm

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

Figura 3.10 – Aspecto mesoscópico de dacito pórfiro da Unidade Vulcânica Rosilha.

Petrograficamente, as rochas são riolitos, dacitos,
tufos líticos e de cristal. Riolitos e dacitos são rochas cinzentas e porfiríticas, com fenocristais de plagioclásio (Fig.
3.10), muitas vezes substituído por sericita, epidoto, clorita 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 fenocristais. Zircão e apatita são reconhecidos como fases
acessórias.
Os tufos líticos apresentam textura fragmentária
definida por fragmentos de rocha vulcânica e de fenocristais de plagioclásio (70%) e de quartzo (30%) em
meio a uma matriz quartzo-feldspática microcristalina
com disseminações de mineral opaco e minerais de alteração. Os fragmentos (em torno de 4 mm) possuem a
mesma composição da matriz. Os fenocristais de plagioclásio 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 definição, ou porfirítica ou fragmentária, podendo representar rocha vulcânica ou tufo de cristal. Apresentam
fenocristais de quartzo e plagioclásio, às vezes de feldspato potássico e biotita, em meio a uma matriz quartzofeldspática microscópica. A relação entre fragmentos/
fenocristais e matriz é variável. Os fenocristais raramente
são euédricos, geralmente ocorrem quebrados e com formas cuspidadas, o plagioclásio com zoneamento composicional e o quartzo com corrosão magmática. A matriz
contém porções mais claras que podem representar fragmentos 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 informalmente referida por Leão Neto (1993) para descrever o
ainda pobremente entendido corpo que hospeda a mineralização 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 Garimpo Caxias.
Segundo Klein et al. (2002) o Microtonalito Garimpo 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 idade 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 Cratônico São Luís como no Cinturão Gurupi. Sua descrição é
apresentada no item 3.2.
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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 concepção original, o Complexo Maracaçumé possuía idade
supostamente arqueana e afloraria tanto no Fragmento
Cratônico São Luís como no Cinturão Gurupi, englobando 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 cartografado por Klein e Lopes (2011) e aqui representado (Fig. 3.11). Outros fragmentos do complexo ocorrem
mais a noroeste, já no Estado do Pará.
O principal maciço do Complexo Itapeva é alongado segundo NW-SE e aflora em lajeiros métricos a decamétricos. 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 Cisalhamento Tentugal; com unidades do Grupo Gurupi ao longo

de zonas de cisalhamento que ainda carecem de melhor
caracterização; e com a Formação Marajupema ao longo 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), mostram 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 decamétricas e até quilométricas, segundo os sensores remotos.
Localmente, as dobras formam padrões complexos associados com migmatização local (Fig. 3.12C). A orientação
geral da foliação e do bandamento é NW-SE com mergulhos 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 máficas-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 litoestratigráfico 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, embora relações de intrusão por (meta) tonalitos tenham sido
observadas.
Os ortognaisses são predominantemente derivados de biotita tonalitos e biotita quartzo-dioritos, alguns com quantidades expressivas de epidoto. Gnaisses
cujos protólitos são tonalitos e granodioritos portadores
de hornblenda, com ou sem biotita, têm ocorrência localizada. Localmente contém enclaves decimétricos, estreitos 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 bandamento 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. Ainda, em algumas amostras, os cristais de zircão são mais
arredondados, o que pode evidenciar proveniência detrítica. Ocorrência localizada de turmalina-muscovita-biotita gnaisse indica provável natureza pelítica.
Efeitos moderados de migmatização e fusão localizada 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 caráter juvenil para os protólitos ígneos dos gnaisses.
Informações litogeoquímicas indicam a existência de pelo menos dois grupos distintos de ortognaisses
originários de protólitos ou séries magmáticas distintas.
Ambos são cálcico-alcalinos fraca a moderadamente peraluminosos 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 tectônico 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 Complexo 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 unidade 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 variam de sub-horizontais a oblíquas, sempre para sudeste.
Veios de quartzo e veios quartzo-feldspáticos são comuns 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 anteriormente, 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 metavulcanossedimentar 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 incluído 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. Estes autores descreveram a Formação Chega Tudo como
composta por rochas verdes, de mineralogia variável e
envolvidas por forte cataclase e recristalização em condições de fácies xisto verde. Entretanto, Abreu et al. (1980)
interpretaram estas rochas como derivadas do metamorfismo dinâmico de rochas gnáissicas, quando, na verdade, trata-se de uma sequência metavulcanossedimentar.
A Formação Chega Tudo forma uma faixa estreita 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 Tentugal. 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 mesma zona de cisalhamento. É recoberta localmente por
sedimentação fanerozoica associada ao Grupo Barreiras
e a formações superficiais intempéricas nem sempre cartografáveis.
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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Figura 3.12 – Aspectos de campo do Complexo Itapeva. (A) Afloramento 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 transposto, 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 flancos. (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).

para SW. Lineações de estiramento, indicando movimentação predominantemente transcorrente, com componente oblíqua, também se fazem presentes (PASTANA,
1995; KLEIN; LOPES, 2011).

A sequência metavulcanossedimentar é composta
por uma alternância de rochas metavulcânicas, metavulcanoclásticas e metassedimentares, além de milonitos e
ultramilonitos sem identificação do protólito. As rochas
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metavulcânicas são dominantemente félsicas/intermediárias, sendo metadacito o tipo petrográfico mais comum, com ocorrência menor de andesito (KLEIN; LOPES,
2011) (Figs. 3.13A e B). Yamaguti e Villas (2003) também 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 alongada, 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 filitos 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 variedades micáceas, quartzosas, grafitosas e hematíticas. É
relatada a ocorrência de biotita-muscovita-quartzo xisto,
quartzo-sericita/muscovita xisto e granada-clorita-muscovita-quartzo xisto que representam provável sequência
pelítica, eventualmente siliciclástica (quartzo-feldspática)
nos termos mais grossos. Grafita xistos e hematita xistos são relativamente comuns. Raros filitos/metassiltitos,
compostos por clorita, calcita, minerais opacos, quartzo,
titanita, albita e epidoto podem ter derivado de sequência 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 predomina 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 evaporação de Pb em zircão (KLEIN; MOURA, 2001), sendo interpretadas como a idade do vulcanismo e de deposição da
Formação Chega Tudo. Isótopos de Nd forneceram idades modelo TDM de 2,20 a 2,28 Ga para as rochas vulcânicas 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 geoquímicos em área geograficamente restrita. Entre as rochas básicas, os autores identificaram associações cálcico-alcalinas normais e de alto-K e do tipo MORB normal.
Já as rochas ácidas mostram tanto assinatura de arco vulcânico como de ambiente intra-placa. Esta associações
geoquímicas, os dados isotópicos que indicam fontes juvenis e a estreita associação espaço-temporal com a Suíte
Intrusiva Tromaí, cuja origem é claramente ligada a subducção, 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-
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Figura 3.13 – Aspectos das rochas da Formação Chega Tudo. (A)
Metadacito pórfiro milonitizado. (B) Andesito pórfiro preservado de
deformação tectônica. (C) Mica xisto com dobra em chevron.

pondia a um único corpo de muscovita granito alongado 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 descontínuas 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 intenso cisalhamento transcorrente.
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Klein e Lopes (2011) descreveram o Granito Maria Suprema como uma unidade composta por pequenos
corpos intrusivos no Complexo Itapeva e deformada coaxialmente com este. Onde observada, a foliação milonítica 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 afloramentos estão associados a valores radiométricos elevados em
todos os canais, mas não formam corpos contínuos ou
expressivos.
O Granito Maria Suprema possui granulação média e encontra-se comumente milonitizado, com aspecto
xistoso a gnáissico e, por vezes, mostra-se porfiroclástico.
A composição varia de sienogranito a granodiorito. Pastana (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 valores 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 paleoproterozoica, com limitada contribuição arqueana, e que se posicionou sintectonicamente à gnaissificação do Complexo
Itapeva (KLEIN et al., 2005a; KLEIN; LOPES, 2011). (EK)

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 segundo N20°-60°W, com mergulhos altos para NE, concordando com a estruturação regional. A foliação é definida por palhetas orientadas de mica. As rochas são róseas quando não alteradas (Fig. 3.14A) a beges quando alteradas, possuem granulação média e tendem a ser equigranulares. 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 interpretação, 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)

3.2.5. Granito Moça (PP2γmo)

A Formação Igarapé de Areia foi definida por
Abreu et al. (1980) para designar uma sequência sedimentar que teria se depositado sobre rochas do Fragmento 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 rochas não teriam sido afetadas pela deformação relacionada ao desenvolvimento da Zona de Cisalhamento Ten-

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

3.2.6. Formação Igarapé de Areia (PP2ia)

A

B

5

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 Formação Igarapé de Areia no que diz respeito à sua cartografia (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 forma 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 brusco. 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 lineamentos 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 (TEIXEIRA et al., 2007; KLEIN; LOPES, 2011 e suas referências). Klein e Lopes (2011) descrevem três associações de
litofácies (Fig. 3.15), baseados em observações de campo
e testemunhos de sondagens: (A) predominância de arenito grosso com intercalações de conglomerado oligomíticos e quartzo arenito sericítico; (B) arenito grosso com
intercalações de pelitos e (C) metarenito conglomerático
oligomítico com estratificações cruzada e acanalada.

10m

10m

arenitos grossos bem estratificados
com intercalações regulares de pelitos
e espessamento das camadas para o topo
Pacote de arenito intercalado
com conglomerado oligomítico,
com alguns níveis pelíticos

Intercalações rítmicas de arenito
grosso e p
g
pelitos

5m

5m

Arenito intercalado com conglomerado
oligomítico,com granocrescência ascendente

Intercalações rítmicas de arenito
grosso e pelitos

Arenito grosso a médio com
granodecrescência ascendente

Arenito grosso a fino com
granodecrescência ascendente, em contato
gradacional com siltito argiloso

0
Seixo
Areia
Silte
A
Argila

Seixo
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A

B

EK137
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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 oligomíticos, maciços, mal a moderadamente selecionados, com
grãos milimétricos subarredondados e matriz siltico-argilosa, 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 ilmenita (Fig. 3.16A). Ainda, na área tipo, próximo à localidade de Igarapé de Areia no Estado do Pará, Teixeira
et al. (2007) descreveram predomínio de quartzo arenito sericítico estratificado. No conjunto, a associação (A)
apresenta granodecrescência ascendente, na base, com
intercalações regulares de arenitos e conglomerados oligomíticos 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 arenitos 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 conglomerático com estratificação cruzada tabular e acanalada, com acamamento (S0=S1) definido por níveis de
magnetita (Fig. 3.16C). No sudeste do cinturão o metarenito faz contato brusco concordante com xistos vulcanogênicos (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 características das associações como indicativas de um sistema fluvial de alta mobilidade e energia, com pelitos indicando
declínio na velocidade da corrente durante baixas descargas e conglomerados estratificados e maciços relacionados a transporte rápido de clastos sob condições de alta
descarga e alta carga sedimentar. O predomínio de pacotes conglomeráticos polimíticos com matriz sericítica
na base da unidade indicaria depósitos de leques aluviais
com fluxo de detritos. As fácies do topo, predominantemente arenosas conglomeráticas, estratificadas e com raras camadas de pelitos, indicam ambiente de canal ativo.
Esta fácies está de acordo com o ambiente interpretado
por Pastana (1995) para esta formação.

A

B

C

D

Figura 3.16 – Aspectos das rochas da Formação Igarapé de Areia em afloramento. (A) Arenito com estratificação 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 interpretado por Klein e Lopes (2011) como evidência de metamorfismo 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 geoquímicos 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 imediatamente 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 presença 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 Cráton Oeste Africano, o que, se confirmado, eleva o potencial 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 précambrianas e que ocorriam em domínios que hoje são
subdivididos em Fragmento Cratônico São Luís e Cinturão
Gurupi. Naqueles trabalhos a unidade reunia o que atualmente constitui o Grupo Aurizona (Fragmento Cratônico
São Luís) e o Grupo Gurupi e formações Chega Tudo, Marajupema 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 formações, Rio Piritoró, Jaritequara e Vila Cristal (do topo para a
base), que aflorariam de NE para SW, com grau metamórfico 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 Formação Chega Tudo, pois entenderam que a constituição litológica 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 posicione categoricamente no tempo o Grupo Gurupi, e considerando-se as idades modelo Sm-Nd (TDM) de rochas paraderivadas 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 Criogeniano 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 neoproterozoica, 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 identificação 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 direção NW-SE (Fig. 3.11). Ocorre em contato tectônico com
as formações Rio Piritoró e Chega Tudo, com o Granito 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 Suprema, 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 cinzaprateado (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 fortemente intemperizadas e Klein e Lopes (2011) descreveram 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 constituiriam parte de uma sequência turbidítica formada em
uma bacia marinha marginal rasa, sem carbonatos (possível 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 muscovitaquartzitos (Fig. 3.18) que afloram na cachoeira Marajupema do rio Gurupi, aproximadamente no contato entre o Complexo Itapeva e o Grupo Gurupi e designou a
unidade de Kinzigito Marajupema. Aquele autor atribuiu
condições de metamorfismo granulítico e idade arqueana para essas rochas. Entretanto, alegando ausência de
feldspato alcalino e sillimanita e a abundância de muscovita, Costa, Almeida e Ricci (1996) e Klein (2004) sugeriram que essas rochas não atingiram a fácies granulito,
mas, no máximo, anfibolito alto e que não seriam kinzigitos. Com base nessas observações e em dados geocronológicos 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 noroeste, no Estado do Pará. Possui foliação orientada segundo NW-SE, com mergulhos moderados (45-60°) para
sudoeste, e o caimento das lineações minerais é paralelo
ao mergulho, indicando transporte de massa de sudoeste para nordeste e cavalgamento sobre o Complexo
Itapeva. Para sul faz contato, também tectônico, com o
Grupo Gurupi. Este contato está marcado por falha preenchida 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; evaporação de Pb em zircão). Estes dados demonstram que rochas de idades bastante variadas serviram de fonte para
os sedimentos que formaram a unidade e estabelecem
a idade máxima para a deposição da Formação Marajupema 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)

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

com unidades adjacentes, que são representadas por xistos 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. Petrograficamente, Klein e Lopes (2011) descreveram anfibolito,
epidoto-anfibolito e piroxênio-plagioclásio-hornblenda
xisto, compostos por plagioclásio, hornblenda, clinopiroxênio, raro quartzo, titanita e minerais opacos e interpretam 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 metassedimentares do Grupo Gurupi, ou se representa diques de rochas básicas cortando esse grupo. Dados químicos preliminares 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)

3.2.9. Anfibolito Cocal (NP1co)
O Anfibolito Cocal foi definido por Klein e Lopes
(2011) para designar dois pequenos conjuntos de ocorrências de anfibolito localizados junto ao limite sul do
Cinturão Gurupi (Fig. 3.11), próximo ao povoado de Cocal e, mais a noroeste, no igarapé Ilhas Dantas. Aflora em
poucos blocos e lajeiros sem relações de contato claras

Figura 3.19 – Afloramento do Anfibolito Cocal, mostrando anfibolito
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 sedimentares 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 desenvolvimento sobre plataforma relativamente estável,
a partir de fontes dominantemente metamórficas proximais aos depocentros.
Lopes e Klein (2008) reconheceram duas associações 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, indicando ambiente fluvial com deposição muito próxima
da área fonte, em consonância com Truckenbrodt, Nascimento e Góes (2005). Outra associação apresenta intercalações 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 Formação 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 executados no noroeste do Maranhão pelo Projeto Metalogenia 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 pelitos (Fig. 3.20 – LOPES E. C. S., informação escrita).
As rochas da Formação Piriá foram submetidas

a grau forte de diagênese, podendo ter atingido anquimetamorfismo (TRUCKENBRODT; CORREA, 1985). Esse
fato levou à sugestão, por Klein et al. (2005a), de que a
formação representaria uma bacia pós-orogênica (molassa?), portanto, com gênese ainda associada à orogenia
neoproterozoica que soergueu o Cinturão Gurupi. Contudo, 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 precursores da Bacia do Parnaíba, o que é discutido também
no presente trabalho (vide item 2.3.1). A idade da sedimentação da Formação Piriá ainda carece de definição.
Cristais detríticos de zircão de um conglomerado aflorante no Estado do Pará e atribuído à Formação Piriá indicaram 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 associações litológicas e é mais antiga (~2100 Ma). Klein e Lopes (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 posicionada no limite entre o Neoproterozoico e o Cambriano. Klein e Lopes (2012) ainda aventam a possibilidade
de correlação da Formação Piriá com o Grupo Jaibaras,
aflorante no Estado do Ceará. (EL, EK)

B

A

Figura 3.20 – Aspecto das rochas da Formação Piriá aflorantes 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; OLIVEIRA; MOHRIAK, 2003; VAZ et al., 2007).
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Vaz et al. (2007) agruparam as sequências deposicionais da Bacia do Parnaíba em: Sequência Siluriana
(Grupo Serra Grande), Mesodevoniana-Eocarbonífera
(Grupo Canindé), Neocarbonífera-Eotriássica (Grupo Balsas), Jurássica (Formação Pastos Bons) e Cretácea (formações 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 reconhecidas cinco sequências sedimentares (Fig. 3.21) divididas 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 Itapecuru).
Intercalados ou cortando estas sequências sedimentares ocorrem rochas básicas toleíticas triassico-jurássicas 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 denominado “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 (definido 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 extremidade leste da Bacia do Parnaíba. No presente mapa geológico do Estado do Maranhão não foi possível individualizar as formações deste grupo.
A Formação Ipu é a unidade basal do grupo. Foi
definida por Campbell et al. (1949) e é composta por
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arenito, conglomerado, arenito conglomerático e diamictito. O arenito varia de fino a grosso, apresenta-se
maciço ou com estratificação cruzada. O arenito conglomerático 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 Grande. É composta por folhelho preto a cinza escuro, siderítico, 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 ambiente 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 (CAPUTO; LIMA, 1984), e eventuais pelitos depositados por sistemas fluviais entrelaçados no final do Siluriano (GÓES;

A

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 Guilherme, ocorre uma sequência sedimentar que foi correlacionada 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 unidade Pós-Barreiras. Esta sequência é composta por quartzo
arenito fino, maciço, esbranquiçado a cinzento ou amarelado (Fig. 3.22A 3.22B), moderadamente selecionado,
com grãos angulosos e com 2% de matriz. Também ocorre 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, miosporos, 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)

B

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

3.3.2. Sequência Mesodevoniana-Eocarbonífera

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

3.3.2.1. Grupo Canindé (D2C1ca)

3.3.2.1.1. Formação Longá (D3C1l)

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-

O termo Formação Longá foi proposto inicialmente por Albuquerque e Dequech (1946) para designar 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 intercalações de siltitos correlacionáveis às camadas Itaueiras de
Plummer et al (1948). Outros autores também contribuíram 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 pequenas camadas que capeiam os sedimentos Cabeças. Apresenta 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 cinza 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 verme (LIMA; LEITE, 1978).
São descritas na unidade estruturas sedimentares como laminação paralela, estratificação cruzada de
baixo ângulo, linsen, marcas onduladas, estruturas tipo
flaser e icnofósseis (LIMA; LEITE, 1978; FEITOSA; FEITOSA, 1991).
Estratigraficamente a Formação Longá está posicionada 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 Formação Longá, porém em algumas áreas o contato entre
essas unidades ocorre de forma gradacional. O contato
superior com a Formação Poti é variado, podendo aparecer de forma concordante, gradacional ou brusca (LIMA;
LEITE, 1978). Para Caputo (1984) a base da Formação
Longá ocorre lateralmente de forma gradacional à Formação Cabeças e o topo, com a Formação Poti, ocorre
de forma concordante na região central da bacia e discordante nas bordas, onde a Formação Longá pode até
estar ausente.
Quanto ao ambiente, Lima e Leite (1978) propõem para a unidade uma deposição em ambiente regressivo, passando de infranerítico na base para litorâneo
na porção intermediária e ambientes calmos de baixa
energia alternados com os de zonas costeiras, no intervalo superior. Para Góes e Feijó (1994) a unidade foi depositada 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 depósitos plataformais, litorâneos e fluviais (GÓES, 1995;
SANTOS, 2005). A partir de estudo de fácies, Lobato e
Borghi (2007) concluíram que o topo da Formação Longá representa a passagem de um sistema glácio-marinho
para costeiro–deltaico dominado por ondas, em contexto regressivo.
Quanto à idade, a unidade é posicionada no intervalo 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 negros atravessados por sondagem do então Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, no Piauí. Outros trabalhos pioneiros na unidade foram realizados por Oliveira
e Leonardos (1943), Campbell et al. (1949) e Campbell
(1949 ). Mesner e Wooldridge (1964) propuseram a subdivisão 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, sudeste, sul, sudoeste e oeste da Bacia do Parnaíba. A parte
inferior forma áreas de relevo plano-ondulado, com extensos areais e a superior relevo dissecado, com morros
abaulados. Sua espessura varia de 36m na região de Gilbués (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 Formação Piauí é discordante erosivo (LIMA; LEITE, 1978).
A parte inferior da unidade é composta por arenitos finos a médios, cinza esbranquiçados, com lâminas
esparsas de siltito cinza claro e a superior por arenitos finos a médios, cinzas, lâminas de siltito e folhelhos carbonosos, ocasionalmente com laminações de carvão (LIMA;
LEITE, 1978).
Nas fácies pelíticas, são descritas como estruturas
sedimentares laminações e estratificações plano-paralelas, acamamentos wavy-linsen e bioturbações. As fácies
psamitícas possuem como estruturas sedimentares estratificações cruzadas sigmoidal, hummocky, tabular, longitudinal, plano-paralelas e cruzadas de médio a pequeno
porte (RODRIGUES et al., 2001).
Para a parte inferior da unidade é atribuída origem marinha, de água rasas e ambiente fluvial, e para
a parte superior ambiente flúvio-deltáico, com influência 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, implantados após uma discordância e que retratam um ciclo
transgressivo–regressivo, pós-glacial, pontuado por episódios de regressão forçada.
Estratigraficamente a unidade é posicionada no
Viseano Médio a Superior (Eocarbonífero) (MELO; LOBOZIAK, 2000). Após a deposição da formação, movimentos epirogênicos ascendentes e uma regressão de
extensão global propiciaram a erosão na bacia (CAPUTO,
1984), provavelmente em decorrência da orogênese eoherciniana (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 Nunes (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 Sambaíba, todas aflorantes no Estado do Maranhão.
3.3.3.1.1. Formação Piauí (C2pi)
Small (1914) utilizou o termo Série Piauí para designar toda sequência paleozoica da Bacia do Parnaíba.
Posteriormente, Duarte (1936) e Oliveira e Leonardos
(1943) designaram as camadas carboníferas pensilvanianas 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 Formação 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 gradação. 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 fluvial, 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 composto por uma vasta fauna marinha, flora (ANNELI; ROCHA
CAMPOS; LIMA FILHO, 1992; ANNELI; ROCHA CAMPOS;
SIMÕES, 1994; KEGEL; COSTA, 1951; KEGEL, 1951,

Figura 3.23 – Arenitos com estratificação cruzada da Formação Piauí
intercalados/associados com siltitos e argilitos. Estação EL124.

1952; CAMPANHA; ROCHA CAMPOS, 1979), e icnofósseis arenicolites (SANTOS; CARVALHO, 2009). Dolianiti
(1972) assinalou o único registro macroflorístico representado por formas pecopteroides.
Muller (1962) estabeleceu o zoneamento bioestratigráfico do Pensilvaniano da bacia e, baseando-se em
estudos palinológicos, datou a Formação Piauí como pertencente ao Pensilvaniano (Carbonífero). Melo, Loboziak
e Street (1998) também admitiram a idade pensilvaniana, 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 arenitos ricas em sílex e fósseis vegetais (Psaronius) que afloram 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 Estado do Maranhão. O contato inferior com a Formação
Piauí apresenta-se em geral concordante, com lenta gradação, 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 ainda 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 composta predominantemente por fácies pelítica, constituída
por siltitos, folhelhos, calcários e silexito e, subordinadamente, por uma fração psamítica, com grande repetição
de sequência rochosa no sentido vertical, ocorrendo comumente ciclotemas. Nos trabalhos de campo executados por este projeto verificou-se que os siltitos apresentam-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.
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B

A

Figura 3.24 – Siltitos com níveis de sílex (A) e argilitos/pelitos avermelhados silicificados (B) da Formação Pedra de Fogo. Estações EL121 e EL34,
respectivamente.

Faria Jr. e Truckenbrodt (1980a, 1980b) dividiram
a formação em três membros. O Membro Sílex Basal,
com ampla distribuição, intercala siltitos e bancos carbonáticos com abundantes concreções e horizontes silicosos. O Membro Médio é constituído por camadas de arenitos finos com estratificações cruzadas, que intercalam
siltitos, folhelhos e bancos carbonáticos com pequenas
concreções silicosas. O Membro Trisidela superior intercala 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 (SANTOS; CARVALHO, 2009).
Faria Jr. e Truckenbrodt (1980a, 1980b) descreveram estromatólitos nos membros Médio e Sílex Basal,
sendo que os níveis desses fósseis são parcialmente silicificados 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 predominantemente como madeira silicificada. As primeiras
espécies descritas, psaronius brasiliensis e psaronius arrojadoi, são pertencentes a um gênero com distribuição
no continente americano (DOLIANITI, 1948). Na região
oeste da bacia foram descritas novas madeiras fossilizadas da chamada associação eólica-litorânea, “arenito
cacunda”, dentre as quais calamitáceas e formas aproximadas 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 holocefalídeos 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 planícies 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; ABORRAGE; 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 sugestão 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 folhelhos 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 estratificação incipiente, contendo fraturas que foram preenchidas 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 fraturas preenchidas por placas de aragonita, além de conter 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 contendo madeira petrificada, Psaronius, como pertencentes à
base desta formação, porém interpretados pela grande
maioria dos autores como pertencentes ao topo da Formação Pedra de Fogo, conforme apresentado no item
anterior.
Plummer (1946) afirmou que os sedimentos da
Formação Motuca foram depositados em ambiente continental 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 continental flúvio-eólica, com algumas incursões marinhas na
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seção mediana e prováveis ambientes lagunares atestados 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 intercalações de siltitos carbonáticos, calcários por vezes
parcialmente silicificados e sílex.
Plummer (1946) datou a formação como pertencente ao Neopermiano. Aguiar (1971) atribuiu idade
permo-triássica para esta formação, baseado na sua concordância com as formações Pedra de Fogo e Sambaíba.
Também com base nessa concordância, Vaz et al. (2007)
restringem a idade do Neopermiano a Eotriássico, proposta adotada neste trabalho. (EM)

3.3.3.1.4. Formação Sambaíba (Ts)
Plummer, Price e Gomes (1948) empregou o termo 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 Formação Pastos Bons. A formação aflora principalmente no
extremo sudeste e região central do Estado do Maranhão. 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 transicional e marca o início da sedimentação em condições
de aridez em ambiente continental na Bacia do Parnaíba,
palco dos processos eólicos que originaram estes arenitos. A nordeste de Fortaleza dos Nogueiras, próximo às
nascentes do rio Itapecuru, a Formação Sambaíba é capeada por basalto da Formação Mosquito, que se adelgaça 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 caulínicos, 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 Mosquito, estes arenitos podem apresentar-se duros, silicificados 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 planoparalela, intercalados ao arenito.
O ambiente de sedimentação desta formação
caracteriza-se pela aridez e pelo seu caráter tipicamente
continental, com sedimentos fluviais, contribuição eólica e frequentes níveis de deposição francamente eólica
(LIMA; LEITE, 1978). Souza e Moreton (1995) interpretaram 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 Formação Sambaíba, enquanto Aguiar (1970) inferiu idade triássica inferior. Intercalações basálticas na parte superior
dessa formação levaram Lima e Leite (1978), assim como
Barbosa et al. (1966), a aceitarem a contemporaneidade 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 Formação 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 erosão. Porém, nos trabalhos de campo executados durante
este projeto foram identificadas intercalações dos basaltos 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, assim, idade de deposição do Triássico Inferior, até o final
do Triássico Superior e início do Jurássico. (EM, EL)

A

B

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 radiométricas K-Ar e Ar-Ar em minerais e rocha total de amostras de
afloramentos e de poços da PETROBRAS. Contudo, estudos mais recentes, centrados em idades Ar-Ar em plagioclásio 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 relacionada à abertura do Oceano Atlântico Sul (BAKSI; ARCHIBALD, 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 marrom-avermelhada, são quase sempre maciços, geralmente 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-SrNd-Os), Merle et al. (2011) interpretaram os toleítos de

alto TiO2 como derivados da astenosfera sublitosférica,
contaminados pelo manto litosférico subcontinental durante a ascensão do magma; os tipos evoluídos teriam
derivado da mesma fonte astenosférica, mas teriam sofrido contaminação crustal; e os tipos de baixo TiO2 seriam
explicados pela fusão parcial das porções mais férteis do
manto litosférico subcontinental que teria sido metassomatizado 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) (Segundo COSTA NETO et al., 2012).v

3.3.4.2. Diabásio Laranjal (T3J1δlj)
A ocorrência de diques de diabásio nas proximidades do Fragmento Cratônico São Luís e do Cinturão
Gurupi foi reportada por Costa et al. (1977), que englobaram estes diabásios na unidade Suíte Intrusiva Laranjal 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 equigranular fina ou média a afanítica. Petrograficamente as
rochas foram classificadas como augita-diabásio, olivinadiabásio e microgabro (KLEIN et al., 2008a; KLEIN; LOPES, 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) situaram a unidade no limite Triássico-Jurássico, por correlação 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 forneceram espectros analíticos bastante perturbados, que
não permitiram cálculo de idade. Entretanto, os dados
isotópicos sugerem que esse tipo pertença a uma geração mais antiga. Nesse caso, os tipos de baixo Ti não
pertenceriam à unidade Diabásio Laranjal. Estudos que
confirmem essa suposição são necessários para essa modificação. (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 centralsudeste 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 afloramentos conhecidos e os dados aeromagnetométricos indicam tratar-se de diques com algumas centenas de metros 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-

A
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Figura 3.27 – (A) Amostra de mão do Diabásio Laranjal (foto de
KLEIN et al., 2008). (B) Aspecto de afloramento de olivina gabronorito do Microgabro Linha 45, ao sul de Centro Novo do Maranhão (foto
de KLEIN; LOPES, 2011).

camente as rochas são basaltos cálcico-alcalinos de baixo
teor de SiO2 e com assinatura compatível com subducção, atribuída a herança de uma subducção mais antiga, 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 posterior 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 Laranjal, portanto no limite Triássico-Jurássico. Klein et al.
(em revisão) tentaram datar amostra da unidade, por ArAr em plagioclásio, mas o resultado obtido não foi satisfatório. 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 responsáveis pela definição e limite estratigráfico atual da
Formação Pastos Bons.
A Formação Pastos Bons aflora em áreas contínuas 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 seção inferior, por conglomerados polimíticos com seixos
de sílex e quartzo, com estratificação plano-paralela incipiente, e por arenitos esverdeados, amarelo pálido e
esbranquiçados, finos e médios, bimodais e argilosos.
Em alguns locais ocorrem camadas lenticulares de calcário (Buriti Bravo e Barro Duro). A seção superior é constituída predominantemente de arenitos róseos a avermelhados 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).

- 68 -

Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

A

B

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

Na Formação Pastos Bons os níveis fossilíferos estão localizados em folhelhos cinza-escuros, pretos e esverdeados e calcíferos referidos como folhelhos da Fazenda 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 Exesipollenitestumulus assegura idade Cretácea e a presença de
Vitreisporites pallidus e Dicheiropollisetruscus situa esta
unidade no andar Buracica (Barremiano). Santos e Carvalho (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) detalhou 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)

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 arenoargilosa 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 interpretado como sistema desértico (VAZ et al., 2007) com
contribuição lacustre interdunas e fluvial (CAPUTO, 1984;
REZENDE, 2002).

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 Corda 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 relativamente contínua na porção central do Estado do Maranhão, estendendo-se de leste a oeste do estado. Ocorre
um adelgaçamento na sua espessura na região de Grajaú. Para Lima e Leite (1978) a unidade recobre discordantemente os basaltos da Formação Mosquito e as unidades 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 predominantemente por arenitos e subordinados argilitos e folhelhos.
Os arenitos são vermelhos, castanho-avermelhados, muito finos a médios, de seleção regular a boa, semi-friáveis

Figura 3.29 – Arenitos amarelados com estratificação cruzada acanalada de grande porte da fácies eólica da Formação Corda. Estação EL19.

Para Rezende (2002) e Vaz et al. (2007) a Formação Corda representa a porção proximal de um amplo
sistema sedimentar integrando as formações Codó e Grajaú, sugerindo uma relação de contemporaneidade e interdigitação para estas três unidades. Rezende (2002) sugeriu 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 relações 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 ocorrência 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 conchostráceos dos gêneros Lioestheria e Macrolimnadiopsia,
identificados próximo à região de Montes Altos e Porto
Franco, indica forte tendência de as duas unidades serem 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 serem equivalentes cronoestratigráficas.
Neste trabalho adotamos idade deposicional do
Jurássico Superior até o Eocretáceo (Buracica) para a Formação Corda, com base no trabalho de Santos e Carvalho (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 formação. Carneiro (1974) sugeriu contemporaneidade deposicional entre as formações Codó e Grajaú. Lima e Leite

(1978) consideraram como Grajaú os arenitos descritos
por Lisboa (1914), admitindo sua correspondência cronoestratigráfica e interdigitação com a Formação Codó.
A Formação Grajaú aflora ao longo da região central 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 discordante com as formações Corda e Mosquito, e interdigitado com a Formação Codó. Trabalhos mais recentes
também afirmam esta interdigitação e contemporaneidade 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, predominantemente limpos, friáveis, com estratificação cruzada
acanalada e também silicificados. Intercalam-se nos arenitos raras camadas de argilitos vermelhos, arroxeados,
marrons e amarelos pálidos, parcialmente silicificados e/
ou ferruginosos (Fig. 3.30). Na seção basal ocorre conglomerado polimítico com seixos de quartzo, silexito,
arenito silicificado, basalto e material proveniente do retrabalhamento 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 considerada 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 Barremiano/Aptiano baseados na relação estratigráfica com a
Formação Corda. (EL)

Figura 3.30 – Arenitos esbranquiçados silicificados 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. Posteriormente Mesner e Wooldridge (1966) elevaram a unidade 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 bastante nítido, com algumas discordâncias locais.
Esta unidade foi subdividida em três associações
de fácies, que sugerem deposição em sistema dominantemente lacustre (LEITE; ABORRAGE; DAEMON, 1975;
LIMA; LEITE, 1978; PAZ; ROSSETTI, 2001). A seção inferior é composta por arenitos calcíferos, cinza-claros a
esbranquiçados, muito finos a médios, ocasionalmente
piritosos, com intercalações de folhelhos e siltitos argilosos. 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 conglomeráticos, 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 identificada nas minas de extração de gipsita (Fig. 3.31) e de calcário, 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 relacionados à Formação Codó; a Unidade Superior, com idade
Meso/Neoalbiana, registra ambiente costeiro parálico,
típico de lagunas e baías interdistributárias, seria correlacionada 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, subdividindo-a em Sequência 1 e Sequência 2, baseados em análise faciológica em testemunhos de sondagem. Os mesmo
autores consideraram esta discordância erosiva como um
limite de sequência de origem tectônica dentro da Formação Codó, sem desmembrar a formação em unidades
diferentes. A interpretação de tal atividade tectônica é
suportada com base na identificação de estruturas deformacionais de origem sísmica na formação (GÓES; ROSSETTI, 2001).
Santos e Carvalho (2009) encontraram uma fauna 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, interpretando 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 Albiano), como postulado por Rossetti e Góes (2001) e Paz
e Rossetti (2001), até que estudos mais detalhados sejam 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)
Figura 3.31 – Associação de lago marginal da Formação Codó composta
por folhelhos com níveis de gipsita, gipsita intercalada com folhelho e calcário, em contato com a Formação Itapecuru. Esta parte da seção é seccionada 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 datação são Exopollenitestumulus, Sergipeavariverrucata,
Equisetosporites irregularis e Alaticolpites limai. As ocorrências de restos vegetais são numerosas e pouco estudadas, apresentando troncos de dicotiledôneas, madeiras,
restos vegetais e plantas indeterminadas. Além disso, há
a existência de ostracodes, conchostráceos e peixes (SANTOS; CARVALHO, 2009; ROSSETTI et al., 2001).
Os dados palinológicos de Lima, Fulfaro e Bartorelli (1980) indicaram idade Alagoas Superior (EoAlbiano). A análise palinológica feita por Rossetti e Góes
(2001), na região de Codó, registrou duas unidades com
idades distintas, separadas por uma discordância erosiva: a Unidade Inferior, que fica abaixo da discordância,
possui idade Neoaptiana, seria dominantemente lacustre

O nome Itapecuru foi usado inicialmente por Lisboa (1914), que denominou de Camadas Itapecuru aos
arenitos aflorantes entre os rios Itapecuru e Alpercatas.
Campbell (1949) chamou de Formação Itapecuru os arenitos 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 (Aptiano) e Pirabas/Barreiras (Oligo-Mioceno) passaram a ser
denominados de Formação Itapecuru (MESNER; WOOLDRIDGE, 1964; CUNHA; CARNEIRO, 1973; LIMA; LEITE,
1978; SCHOBBENHAUS et al., 1981; ALMEIDA; MARINHO; MARTINS, 1995).
Com base em descrição detalhada de depósitos
de idade Cretácea-Paleógena localizados na região de Alcântara (MA), Bacia de São Luís (ROSSETTI, 1996, 1997),
Rossetti e Truckenbrodt (1997) elevaram a Formação
Itapecuru à categoria de Grupo, sendo este composto
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da base para o topo pela Unidade Indiferenciada (Albiano - em subsuperfície), Formação Alcântara (AlbianoCenomaniano) e Formação Cujupe (Cretáceo Superior

?/ Paleógeno) (Fig. 3.32). As descrições dessas unidades
constam nos subitens 3.5.1.1 e 3.5.1.2, exceto a Unidade Indiferenciada, que não aflora.
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Figura 3.32 – Síntese da estratigrafia da Bacia de São Luís (ROSSETTI; TRUCKENBRODT, 1997) e sua correlação com as sequências deposicionais definidas 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; GONÇALVES; 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 Junior (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 semelhante 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). Porém, devido à escala, estas unidades não foram representadas 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 discordantemente 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 conglomerados, oriundos de deposição em diversos ambientes, como
fluviais, deltaicos e lagunar (LIMA; LEITE, 1978; GONÇALVES; 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 ocorrem 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 sistema estuarino-lagunar (ANAISSE JUNIOR; TRUCKENBRODT; 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 depósitos de delta fluvial influenciado por tempestades, compostos 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 relacionados ao Grupo Itapecuru (Formação Varjão) constituídos
por arenitos finos estratificados, argila-síltica vermelha
maciça, arenitos finos com estruturas sin e pós-deposicionais e arenito intercalado com lentes de argila vermelha 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 fluvial ao longo da região próxima ao Arco Xambioá.
Um vasto conteúdo fossilífero é encontrado no
Grupo Itapecuru, como impressões de folhas, palinomorfos, 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)

A

B

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)
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.

O termo Formação Ipixuna foi proposto por
Francisco et al. (1971) para designar camadas compostas essencialmente por argilas e arenitos caulínicos
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com estratificação cruzada, sotopostas ao Grupo Barreiras 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 melhores exposições ocorrem ao longo da rodovia BR-010
(Belém-Brasília), nos arredores de Ipixuna (PA) (FRANCISCO et al., 1971). A unidade ocorre também na porção 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 conjunto a parte (SANTOS JR, 2002, 2006; SANTOS JR; ROSSETTI, 2003; NASCIMENTO; GÓES, 2005). No presente
trabalho é adotada a nomenclatura proposta por Francisco et al. (1971).
A unidade foi subdividida por Góes (1981) em
duas litologias, designadas de A e B. A litologia A é composta por arenitos brancos, finos, caulínicos, com estratificação cruzada tangencial e restritamente por siltitos e
argilitos vermelhos. A litologia B é composta por ritmitos
de argilitos e arenitos brancos, finos, caulínicos, com estratificação cruzada e bancos de caulim.
Estudos faciológicos preliminares propuseram
para a unidade uma deposição em ambiente exclusivamente 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) reconheceu duas associações de fácies siliciclásticas atribuídas 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 marinha na unidade devido à presença de estruturas sedimentares 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, Teichichinus, 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, economicamente 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 estudos paleontológicos e correlação estratigráfica (TAPIASSÚ, 1970; SANTOS JR; ROSSETTI, 2003; SANTOS
JR., 2006). A unidade é correlacionável com a Formação Cujupe da Bacia de São Luís (ROSSETTI; TRUCKENBRODT, 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 Maranhão, aflorantes próximos à Aldeia Sardinha, a sudoeste
da cidade de Barra do Corda e sudeste de Grajaú. Maiores exposições ocorrem na porção oriental da Bacia do
Parnaíba, no Piauí (FODOR et al., 199l; BAKSI; ARCHIBALD, 1997).
A Formação Sardinha corresponde ao evento
mais jovem da atividade ígnea toleítica da Bacia do Parnaíba, sendo contemporânea ao magmatismo da Bacia
do Paraná (GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993). É composta por soleiras e diques de diabásio e, mais raramente, gabros de coloração cinza ou esverdeada muito escura 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,
40
Ar/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 dessas rochas básicas, pois as idades existentes foram obtidas 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 município 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 anomalia detectada em estudo aerofotogramétrico e estaria
intrudido em rochas jurássico-cretássicas da Bacia do Parnaíba (formações Corda e Grajaú, neste trabalho). Contudo, trabalhos de campo 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, 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 geológico e magnetométrico terrestre (CASTELO BRANCO;
MARINHO, 1989) não mostraram, 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 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 grandes 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 permocarboníferas, eocretáceas, por rochas vulcânicas e arenitos 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 efetuados por Derby (1879 apud SGARBI et al., 2001). Mesner e Wooldridge (1964) designaram a unidade de “Cretáceo Indiferenciado” e a denominação Série Urucuia foi
utilizada por Northfleet e Neves (1967). A elevação à categoria 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 estado, onde se sobrepõe aos sedimentos da Bacia do Parnaíba (LIMA; LEITE, 1978; CAMPOS; DARDENNE, 1997a) e
são topograficamente distintas das demais unidades circunvizinhas, por formar platôs e chapadões de encostas
escarpadas.
O Grupo Urucuia é composto pelas formações
Posse e Serra das Araras, porém neste projeto, é abordado apenas em sua forma indivisa. A Formação Posse
representa a sedimentação basal, constituída por quartzo-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 Formação 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 Cenomaniano-Campanhiano (Neocretáceo) para o Grupo Urucuia. Além disso, mostram parcial sincronismo ao vulcanismo Mata da Corda. Sgarbi et al. (2001) admitem que
a idade do Grupo Urucuia ainda não se encontra satisfatoriamente esclarecida. Portanto, é admitido neste trabalho 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 constituem grábens desenvolvidos sobre o Fragmento Cratônico São Luís (Fig. 2.3). Ao norte são separadas das bacias 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 (ROSSETTI; 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 representados no mapa de associações geotectônicas do Maranhão, 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 principalmente por unidades do Fragmento Cratônico São Luís.
Também compõe esse substrato uma sequência cambroordoviciana que corresponde à Formação Bequimão, que
é uma fase rifte pretérita à formação das bacias (ZALÁN,
2007).
A sequência devoniana pertence à Bacia do Parnaíba e possui espessura máxima de 500m (ZALÁN, 2007).
A Sequência pré-rifte, de idade aptiana, é composta pelas 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, apresentando duas idades deposicionais, uma no Albiano Inferior 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 Alcântara, Cunha (1968) propôs o termo “Formação provisória
Alcântara” para nominar depósitos cenomanianos (Cretáceo 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 revisão estratigráfica da Bacia de São Luís, Rossetti e Trukenbrodt (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 pacote 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 granulometria fina a média, são bem litificados, comumente
cimentados por calcita e apresentam vários tipos de estratificação, como estratificação cruzada do tipo swaley
(Fig. 3.36) e hummocky (menos comum), cruzada tabu-
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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 acamamento deformado. Os calcários são brancos a cinza e
intercalam-se aos pelitos. As rochas são compostas mineralogicamente por quartzo, palygorskita, dolomita,
clorita, esmectita, illita, caulinita, calcita e traços de feldspatos (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 originadas por processos de tempestade e, subordinadamente,
correntes de maré, em ambientes de shoreface/
e foreshore, 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 variado, sendo composto por polens, invertebrados marinhos
(foraminíferos, gastrópodas, bivalves), vertebrados (peixes, tartarugas, crocodilos e dinossauros), fragmentos vegetais (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 Truckenbrodt (1997), possui aproximadamente 25 m de espessura e tem como área tipo a estrada que liga a rodovia
Pinheiro-Alcântara (MA-106) ao Porto de Cujupe (ROSSETTI; TRUCKENBRODT, 1997). Ocorre sobreposta discordantemente 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 arenitos intercalados a argilitos e, subordinadamente, por
conglomerados. Corresponde à unidade S3f de Rossetti
(2001) (Fig. 3.32). Os arenitos são caulínicos, com granulometria fina a muito fina, bem selecionados, de coloração 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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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 estratificação cruzada do tipo swaley. Praia da Prefeitura – Alcântara (MA).

Figura 3.37 – Amostra de pelito contendo palygorskita (porção esbranquiçada), Praia da Baronesa – Alcântara (MA).
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Figura 3.38 – Níveis de palygorskita (porção esbranquiçada) na Formação Alcântara, Praia da Baronesa – Alcântara (MA).

terolítico (lenticular, flaser e wavy), acamamento maciço
ou deformado, laminação plano-paralela e microlaminação 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 deposicionais de canal de maré, preenchimento de baía estuarina, 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 desembocadura 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 posicionamento estratigráfico (ROSSETTI, 1996; ROSSETTI;
TRUCKENBRODT, 1997). (GA)

A

B

Figura 3.39 - (A) Fotografia panorâmica e (B) detalhe do conglomerado intraformacional da Formação Cujupe, Porto de Cujupe (MA).
Estação EL126.

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 ParáMaranhão foi pouco estudada. As duas bacias possuem semelhanças nas suas unidades estratigráficas,
os grupos Canárias, Caju e Humberto de Campos, motivo 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 denominação formal. A sequência pré-rifte III é representada pela Formação Codó. A sequência rifte III é
representada pelo Grupo Canárias indiviso, na Bacia
do Pará-Maranhão, enquanto que na Bacia de Barreirinhas é formada pelos Grupos Canárias e Cajú. A sequência 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 Barreirinhas (Fig. 3.40). (EL)
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Figura 3.40 – Carta estratigráfica da Bacia de Barreirinhas (TROSDTORF JUNIOR et al., 2007).
- 79 -

?

PR
P
PRE
RE
R
E

Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

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 Estado do Pará. Este termo é baseado na proposta de Costa

A

(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 relacionada à Superfície de Aplainamento Sul-Americana
(KING, 1956), do Cretáceo Superior ao Terciário Inferior.
Geralmente define um relevo tabular, fortemente dissecado. 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

Perfil maturo bauxítico

Perfil maturo fosfático

Cobertura: material argiloso
com nódulos de gibbsita
(Argila de Belterra)

Crosta Ferruginosa: esferólitos
e fragmentos em cimento de cor clara

Crosta Ferruginosa: esferólitos
de ferro cimentados por gibbsita

Horizonte de Fosfato de Alumínio
com estruturas colunares, esferoidais,
brechóides, terrosas e maciças

Zona amarela
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Zona amarela
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Arenito argiloso avermelhado

Figura 3.41 – (A) Perfis geológicos simplificados 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, respectivamente (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 abundantes 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 horizonte pálido ou transicional e o bauxítico e/ou fosfático.
Pode apresentar as seguintes zonas: mosqueada, saprólito 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 pisólitos), maciça, terrosa, cavernosa, colunar e vermicular.
O horizonte superior é a crosta ferruginosa, onde comumente são encontrados agregados de nódulos, ou de
fragmentos, concreções e esferólitos cimentados por hidróxidos 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 profundamente dissecada por amplos vales e a sequência
mais jovem (Neógeno) está numa superfície 70m abaixo da superfície mais antiga (Fig. 3.41B). Segundo Costa et al. (2005) os estágios finais de evolução do perfil
laterítico, que correspondem ao desmantelamento do
perfil e formação de esferólitos depositados em depressões, 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). Portanto, 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 geológica de ocorrência mais significativa do litoral brasileiro (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; ROSSETTI, 2006). Porém, de acordo com Souza et al. (2010)
as rochas incluídas no Grupo Barreiras no Amapá correspondem 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 discordantemente o Grupo Itapecuru (Fig. 3.42).

O nome Barreiras foi usado inicialmente por Oliveira e Leonardos (1943), que designaram de Série das
Barreiras rochas cenozoicas que ocorrem no litoral brasileiro. Na década de 1950 alguns autores passaram a usar
a expressão Formação Barreiras para nomear esses depósitos (KEGEL, 1957; OLIVEIRA; RAMOS, 1956) e outros
propuseram designá-los de Terciário Superior Indiviso
(ANDRADE, 1955) ou Formações Cenozoicas Indiferenciadas (MATOSO; ROBERTSON, 1959).
Um estudo mais sistemático foi apresentado pela
primeira vez por Bigarella e Andrade (1964), que propuseram 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; TRUCKENBRODT; 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; TRUCKENBRODT et al., 1994; VILLAS BOAS; SAMPAIO; PEREIRA, 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 distintas, designadas de Barreiras Inferior e Barreiras Superior.
No presente trabalho considera-se como Grupo
Barreiras a sucessão de estratos oligo-miocênicos geneticamente relacionados, que abrange as unidades litoestratigráficas conhecidas como Formação Pirabas e as
Formações Barreiras Inferior e Barreiras Superior. A Formação Pirabas aflora apenas em falésias e está representada no mapa geológico de forma pontual (Fig. 3.1). As
formações Barreiras Inferior e Barreiras Superior não foram individualizadas e, portanto, optou-se por utilizar,
especificamente neste trabalho, o termo “Barreiras Indiviso” para se referir às mesmas.
O Grupo Barreiras é composto litologicamente
por arenitos mal selecionados, finos a grossos, variegados, em geral argilosos, com numerosas intercalações
de folhelhos (AGUIAR, 1971), além de fácies conglomeráticas (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 ocorreu no Oligo-Mioceno, em sistemas de vales estuarinos
encaixados em zonas de falhas. Para Arai (2006) a evolução do Grupo Barreiras deu-se a partir do sistema transgressivo no Eomioceno (Aquitaniano – Burdigaliano),
tendo o sistema de mar alto ocorrido no Mesomioceno
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(Langhiano-Serravaliano). Os produtos desse evento representam as fácies continental, transicional, carbonática 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 trabalho considera-se que a sedimentação do Grupo ocorreu 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; ROSSETTI, 2006). (GA)

Figura 3.42 – Rochas com acamamento heterolítico do Grupo Barreiras (topo) em contato discordante com rochas do Grupo Itapecurú
(base). Estação EL128.
Período

Estágio

Época

Pleistoceno

Quaternário

Holoceno

Era

Idade Rossetti e Góes (2004)
(Ma)
Rossetti (2006)
(
)

Arai (2006)

Oliveira e Silva (2011)

0

0.0117

Superior

0.126

Ioniano

0.781

Calabriano

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 Pirabas e estudou detalhadamente seu conteúdo fossilífero.
No Maranhão a Formação Pirabas desenvolveu-se por toda a Bacia de Barreirinhas, capeando
as rochas cretáceas e adelgaçando-se em direção
aos flancos (PAMPLONA, 1969). Mas a primeira citação 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 pálido, margoso, passando a argilito azulado, laminado e
recoberto por calcário fossilífero. Sobre essa camada jaz
outra delgada camada de argilito cinza-azulado, laminado, idêntico ao anterior, sobreposta por uma de calcário
amarelado e cinza, maciço, com foraminíferos orbitoides
(FERREIRA; GONZÁLES; FRANCISCO, 1973).
Os ambientes deposicionais reconhecidos na Formação Pirabas são depósitos de plataforma externa, plataforma restrita/laguna, litorâneo ((shorefacee/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; FERNANDES, 1982; FERREIRA; MACEDO; VICALVI, 1984). (EL)
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3.7.3. Cobertura Laterítica Imatura (N13li)

Piacenziano
3.600

Zancleano

Fm. Barreiras
Superior

5.332

NEO

Messiniano

Paleossolo
laterítico

Tortoniano

Fm.
m Barreiras
Superior
p

cmb

MESO

Mioceno

11,6

Fm. Barreiras
Med./Sup. 3

Serravaliano
Langhiano
15,9

EO

Neógeno

Cenozoico

Plioceno

2.588

Burdigaliano

Fm. Barreiras
Inferior
+
Fm. Pirabas

Fm. Barreiras
IInferior
ferior

Fm. Barreiras
Inferior 2

Aquitaniano

Fm. Pirabas 1
Oligoceno

Paleógeno

23.03

Chattiano

Rochas
pré - miocênicas

Formação
F
m çã Pirabas
Pi b
P
Rochas
pré - miocênicas

Rupeliano
33.9

Figura 3.43 – Síntese das propostas de empilhamento litoestratigráfico
do Grupo Barreiras, com base nos trabalhos de Oliveira e Silva (2011),
Arai (2006), Rossetti e Góes (2004) e Rossetti (2006).

Conforme proposto por Vasquez et al. (2008),
com base na proposta de Costa (1991), utiliza-se neste
trabalho o termo Cobertura Laterítica Imatura para designar 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 Laterítica Matura. Sua área de ocorrência abrange as porções 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 composto por argilo-minerais (esmectita e illita) e minerais
primários instáveis ao intemperismo. Possui abundantes
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0,5-2 m

Cobertura: solo amarelo areno-argiloso,
aluvião, coluvião

0,5-3 m

fragmentos da rocha mãe e coloração mais clara em relação a esta, e a maioria das estruturas primárias estão
preservadas (COSTA, 1991). O horizonte argiloso é composto 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, chamada de zona nodular amarela, contém caulinita, gibbsita,
goethita e quartzo. Já o horizonte ferruginoso apresenta
a zona colunar (inferior), composta por caulinita e goethita, 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 lateritos imaturos está relacionada à superfície de aplainamento Paraguaçu (Pleistoceno) (KING, 1956) e não há
evidências de que esse processo se estendeu até o Holoceno. 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 “Cobertura Ferruginosa do Neógeno”, e a interpretaram como
uma crosta ferruginosa do tipo laterita de lençol, que
teria se formado durante o Neomioceno, sob clima tropical úmido, e cujo topo é marcado por uma superfície

Zona de esferólitos (concreções)

0-2 m

Zona amarela com nódulos de
hidróxido de Al

7-15 m

Zona colunar

0,2 m

Horizonte Ferruginoso

Horizonte Argiloso

1-3m

Zona mosqueada/zona saprolítica fina

Horizonte Pálido ou Transicional
Rocha - Mãe

Figura 3.44 – Perfil geológico de perfis lateríticos imaturos autóctones da
Amazônia, segundo Costa (1991).

regional interpretada como correspondente à Superfície
Velhas II ou Velhas Recente, de King (1967). Devido à
mudança progressiva para um clima tropical semi-úmido, 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 propiciaram acumulação de sedimentos siliciclásticos correlacionáveis 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 soerguimento 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 desde o final da década de 1960 para nominar a sucessão
estratigráfica sobreposta ao Grupo Barreiras (SILVA;
LOEWENSTEIN, 1968; SÁ, 1969; GÓES, 1981; ROSSETTI et al., 1989; ROSSETTI, 2004). No presente trabalho
admitem-se como Sedimentos Pós-Barreiras os depósitos 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 litoral 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 miocênicos. Medindo até 10 m de espessura em superfície,
esse pacote é composto principalmente por areias vermelho-claras a alaranjadas, friáveis a endurecidas, maciças,
bioturbadas, moderadas a bem selecionadas, de granulometria fina a média, localmente grossas a conglomeráticas, com a presença local de pelitos bioturbados. Está
recoberto, em discordância erosiva, pelos depósitos PósBarreiras II, compostos por areias amareladas e marrons,
de espessuras médias em torno de 2 a 5 m, bem selecionadas, de granulometria fina a média, principalmente
maciças, apresentando, entretanto, estruturas de dissipação de dunas eólicas. Existe uma significativa variedade 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 sentido Pinheiro-Santa Helena, a unidade é composta por
camadas arenosas amareladas, areno-argilosas cinzentas
e argilo-siltosas avermelhadas, com concreções ferruginosas (Fig. 3.45A e B). Encontram-se também na mesma
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rodovia, próximo a cidade de Governador Nunes Freire,
depósitos arenosos acinzentados, de granulação fina a
média, moderadamente selecionados, sem argila (Fig.
3.45C).
Aterro

A

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

0,4 m

Horizonte areno-siltoso, cinza, maciço

Pacote argilo-siltoso, avermelhado com
concreções ferruginosas

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 oticamente 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 variando 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 utilizando também o método LOE. No Estado do Maranhão
não há até o momento datação para essa unidade. Portanto, admite-se neste projeto que a deposição dos Sedimentos 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)

B

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 coluvionares 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 intemperismo 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 estruturas. As encostas desses platôs e chapadões são compostas 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 envolvidos por uma matriz arenosa avermelhada e esbranquiçada. 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)

C

3.7.6. Depósitos Detríticos Indiferenciados (Q1di)

Figura 3.45 – (A) Perfil vertical representativo dos Sedimentos PósBarreiras situados na rodovia MA–106, sentido Pinheiro – Santa Helena e (B) fotografia do respectivo afloramento. (C) Depósitos arenosos pertencentes aos Sedimentos Pós-Barreiras, próximo a cidade de
Governador Nunes Freire.

Segundo Rossetti e Góes (2004), os depósitos
pós-miocênicos mais antigos (que incluem areias vermelho-claras), provavelmente plio-pleistocênicos, depositados diretamente sobre a discordância miocênica,
possuem assembleias de minerais pesados muito simi-

Esta unidade foi mapeada por Costa Neto et al.
(2012) nas proximidades da cidade de Imperatriz, extremo oeste do Estado do Maranhão, onde recobrem
irregularmente as formações Itapecuru e Codó. Consiste em depósitos de sedimentos clásticos inconsolidados modernos (holocênicos) relacionados a colúvios
ou ao retrabalhamento destes. Estes sedimentos são
constituídos por matacões de arenitos silicificados, silexitos e arenito ferruginoso e formam pacotes inconsolidados 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 representados 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 matriz areno-siltosa, também mal selecionada, de coloração 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)

B

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

3.7.8. Depósitos Aluvionares (Q2a)
Figura 3.46 – (A) Aspecto dos elúvios no topo dos platôs na região próxima a cidade de Balsas. (B) Ao longo das encostas dos platôs predominam
os colúvios. Estações IC64 e IC50, respectivamente.

Figura 3.47 – Aspecto dos depósitos detríticos dominantemente compostos por matacões de arenito silicificado (segundo COSTA NETO et
al., 2012).

Esta unidade é constituída pelos sedimentos clásticos inconsolidados atuais (holocênicos) relacionados às
planícies aluvionares atuais dos rios maiores, como Tocantins, 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 3.49 – Extensa planície aluvionar do rio Pindaré. Estação EL81.
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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 rebaixada 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 apresentar 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 flúviolagunares estão associados ao assoreamento do sistema
de golfo, por decantação de carga suspensa, a partir de
um evento transgressivo que ocorreu no final do Pleistoceno, que provocou o afogamento dos baixos cursos dos
rios da região. (ST)

Figura 3.50 – Depósitos flúvio-lagunares apresentando vegetação do
tipo ciperácea (foto de TEIXEIRA, 2006).

3.7.10. Depósitos Eólicos Continentais Antigos
(N34e)
Neste trabalho, os Depósitos Eólicos Continentais
Antigos referem-se aos depósitos de dunas fixas, vegetadas, inativas, caracterizando paleodunas (Fig. 3.51), localizados a sul do campo de dunas livres que constituem os

A

Lençois Maranhenses, expressão principal dos Depósitos
Eólicos Litorâneos (Q2el).
Estes depósitos recobrem uma grande área da região nordeste do Estado do Maranhão, chegando a ocorrer, 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 crista reta e sinuosa, de grande porte, com dimensões na ordem 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 g
grainfall e estratificações
ç
cruzadas

de baixo ângulo (VEIGA JÚNIOR, 2000).

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, quando ocorre o máximo da última transgressão marinha) até
os dias atuais. Santos e Silva (2009), pelo método de
termoluminescência de cristais, obtiveram idades pleistocênicas (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 camadas 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)

B
Pacote arenoso fino,
moderadamente selecionado,
subarredondado

1m

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

? ?

Pacote argilo-siltoso,
bem selecionado, esbranquiçado

Argila
Areia

Figura 3.51 – (A) Paleoduna, parcialmente recoberta com vegetação rasteira (foto de TEIXEIRA, 2006). (B) Foto e perfil vertical dos depósitos
flúvio-éolicos. Estação EL52.
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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) corresponde ao maior registro de sedimentação eólica do
Quaternário da América do Sul, localizado no litoral leste
do Maranhão.
Conforme Gonçalves et al. (2003), estes depósitos apresentam as seguintes feições eólicas: dunas barcanas, draa, dunas oblíquas, cordões longitudinais e dunas
transversais de crista reta e sinuosa. Nas áreas interdunas ocorrem inúmeras lagoas intermitentes e/ou permanentes (Fig. 3.52), preenchidas por águas pluviais e do
afloramento do lençol freático (SANTOS; SILVA, 2009).
Segundo Veiga Júnior (2000), estes depósitos são constituídos 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 gradativamente 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).

3.7.12. Depósitos Litorâneos (Q2l)
Em conformidade à escala de trabalho
(1:1.000.000), na unidade Depósitos Litorâneos são englobados 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 paralelos 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 alturas 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 dunas que ocorrem na Ilha de São Luís apresentam feições que variam de barcanas a transversais. Conforme
Klein et al. (2008b), estes depósitos são constituídos
por areias quartzosas de granulometria muito fina,

podendo-se observar estratificação cruzada, por vezes
obliterada por fitoturbação. Estes mesmos autores observaram 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 macromarés, 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 interferência, ripples de adesão, parting lineation e bioturbação.
Os depósitos de planície arenosa ocorrem nas
porções mais distais da zona de intermaré, dispostos paralelamente à linha de costa, bordejando os depósitos de
mangues e de praias, ficando parcialmente expostos durante 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 selecionadas 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 maranhense. Para aqueles autores os depósitos de cordões litorâneos antigos são constituídos por conjuntos de extensos
cordões arenosos subparalelos com morfologia linear ou
encurvada, localizados em porções interiores dos depósitos de mangue. São recobertos por vegetação esparsa,
rasteira ou arbustiva, e são separados entre si por estreitas 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 planície 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 transgressivo, 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 integra 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 situados entre os limites de maré alta e baixa (Fig. 3.54A),
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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 TEIXEIRA, 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).

sendo assim inundados regularmente pela maré semidiurna. Ocupam uma área de aproximadamente 5.400
km² (SOUZA FILHO, 2005) e são recobertos por três tipos
essenciais de espécies de manguezais: Rhizophoramangle, Laguncularia racemosa e Avicennia nítida, conforme
Damásio (1980). São constituídos predominantemente 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 estão 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 drenagem 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 depósitos 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 mineral/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 estado 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 apresentada. Argilas para cerâmica vermelha (>300 registros),
agregados para construção civil (areia-cascalho-seixosaibro >230 registros), ouro (>150 registros) e calcário (>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, granito 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 pesquisa mineral, com substância mineral ainda indefinida,
e não são considerados aqui. No Banco de Dados de Exploração 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 continental, conforme discutido na seção final deste capítulo.
As reservas minerais oficiais, publicadas no Anuário Mineral Brasileiro (DNPM, 2010) são resumidas na
Tabela 4.1. Em seguida, são apresentadas informações
a respeito dos recursos minerais, segundo a divisão tectônica adotada neste trabalho, exceto os recursos energéticos, tratados em conjunto no final do capítulo. As
descrições dos recursos minerais são bastante heterogêneas, em razão da maior ou menor disponibilidade de informações na literatura e bancos de dados. Sempre que
possível ênfase é dada aos aspectos geológicos e genéticos 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 Maranhão 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 religiosos Jesuítas estabeleceram garimpos na região em 1678.
Garimpagem intermitente perdura desde então e a atividade 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 trabalhos exploratórios efetuados nas áreas descobertas por
garimpagem. Exceção conhecida é o depósito Tatajuba,
descoberto na última década de 90 com uso de mapeamento geológico em várias escalas, fotointerpretação,
geoquímica de solo, geofísica aérea e terrestre e sondagem, ferramentas utilizadas também no desenvolvimen-
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Tabela 4.1 – Sumário das reservas minerais oficiais do Estado do Maranhão, relativas a 2009 (DNPM, 2010).
classe/substância

unidade

reserva
medida

reserva
indicada

metálicos
bauxita metalúrgica
bauxita refratária
ouro

reserva
inferida

reserva
total

municípios

Mt
Mt
t Au

71,55
1,76
441

107,06
0,66
155

3,59
1,60
10

182,2
4,0
606

Bom Jardim, Carutapera
Açailândia
Centro do Guilherme, Centro Novo
do Maranhão, Godofredo Viana

não metálicos
areia industrial
argila comum
argila plástica
calcário

Mt
Mt
Mt
Mt

0,09
3,15
21,60
309,13

10,80
6,00

5,40
0,94

0,09
3,15
37,8
316,1

caulim
dolomito
gipsita
rocha ornamental

Mt
Mt
Mt
Mt

2,16
649,13
22,46
7,44

0,30
6,84
14,46

11,28
-

2,5
649,1
40,6
21,9

Barão do Grajaú
Coelho Neto, São Luís
Zé Doca
Balsas, Codó, Cururupu, São
Francisco do Maranhão
Caxias, Codó
Tutóia
Codó, Grajaú
Rosário

energéticos
carvão mineral

Mt

1,09

1,73

-

2,8

Balsas

to e detalhamento dos demais depósitos (PORTO, 2006). em peso equivalente de NaCl). Esses fluidos depositaram
A exploração que culminou na descoberta do depósito o minério sob condições de temperatura e pressão entre
Piaba iniciou em 1978 (MACH; CLARKE, 2008).
260° e 400°C e em torno de 2 kb, respectivamente. IsótoAlém das reservas oficiais
os recur-teor pos
de oxigênio
e hidrogênio sugerem fontes metamórtipo de (Tabela 4.1),
recursos
médio
Au contido
depósito
ref
minério
(t)
(t) que isótopos de carbono indicam fonsos publicados para o Distrito
Aurífero de Aurizona,
em (g/t)
ficas, enquanto
minério primário e oxidado, totalizam 59,79 t de ouro, tes profundas (mantélica, magmática, metamórfica, ou
sendo pouco mais de 80% desse total pertencente ao combinação destas) e local envolvimento de componente
depósito Piaba (Tabela 4.2). Além disso, reservas aluvio- orgânico. Em conjunto, os dados indicam que separação
nares recuperáveis de pelo menos 3 t de ouro foram di- de fases e interações fluido-rocha foram os mecanismos
mensionadas (LOPES, 2000) e não há informações sobre mais importantes na desestabilização de complexos auría produção histórica do distrito.
feros. Oxidação e resfriamento foram processos subordiNo Distrito Aurífero de Aurizona predominam ro- nados e localizados.
chas metavulcanossedimentares do Grupo Aurizona, que
Os dados de isótopos de Ar em muscovita obformam um conjunto grosseiramente alinhado segundo tidos por Klein et al. (2008a) para três alvos mineraliNE-SW. Esse conjunto foi intrudido por granitoides e re- zados não são conclusivos. As idades 40Ar/39Ar obtidas
coberto por extensa sedimentação costeira fanerozoica. são 1879 ± 18 Ma e 1920 ± 20 Ma para Areal e 1980
Um grupo menor de ocorrências, em geral pouco conhe- ± 20 Ma para Caxias e Micote. A idade obtida em
cidas geologicamente, está distribuído de forma esparsa Caxias é idêntica, dentro dos limites de erro analítico,
em torno desse distrito onde predomina a Suíte Intrusiva à do microtonalito encaixante (1985 ± 4 Ma; KLEIN;
Tromaí (Fig. 4.1). Esses conjuntos litológicos hospedei- KOPPE; MOURA, 2002). Assim, a colocação do Miros sofreram metamorfismo em condições de fácies xisto crotonalito Garimpo Caxias impõe um limite máximo
verde e foram interpretados como associados a ambiente para a idade da mineralização, pelo menos para essa
de arcos de ilha oceânicos e suas bacias marginais, for- ocorrência, em 1985 Ma, sendo que a mineralização
mados entre 2240 Ma e 2150 Ma (KLEIN et al., 2008b, ocorreu pouco tempo após a cristalização do micro2009a).
tonalito. No caso de Areal e Micote, cujas unidades
Estudos isotópicos de reconhecimento e de inclu- hospedeiras são muito mais antigas (2160 e 2240 Ma,
sões fluidas efetuados em Caxias, Areal e Pedra de Fogo respectivamente), os dados de Ar podem indicar a ida(KLEIN; KOPPE, 2000; KLEIN; FUZIKAWA, 2005; KLEIN; de da mineralização, ou remobilização provocada por
KOPPE; MOURA, 2002; KLEIN et al., 2005b) revelaram evento tectônico e/ou magmático posterior, ou idade
que a mineralização ocorreu após o pico metamórfico e de resfriamento. Além da citada intrusão do Microtoem caráter sin- a tardi-tectônico, com os corpos de miné- nalito Garimpo Caxias, os outros episódios magmátirio sendo controlados por falhas e zonas de cisalhamento cos pós-orogênicos na região incluem a intrusão do
dúctil discretas.
Granito Negra Velha e os derrames de lavas e rochas
Os fluidos mineralizadores são aquo-carbônicos piroclásticas da Unidade Vulcânica Rosilha, ocorridos
com proporções variáveis de CO2, CH4 e N2, moderada- entre 2056 e 2076 Ma (KLEIN et al., 2008b, 2009a).
mente densos e de salinidade baixa a moderada (5-15 %
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17 - Novo Destino

18 - Cearazinho
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22 - Tralhoto
23 - Serra de Pirocaua

Figura 4.1 – (A) Localização do Fragmento Cratônico São Luís e do Cinturão Gurupi e (B) mapa geológico simplificado 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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Tabela 4.2 – Dados econômicos dos depósitos auríferos do Fragmento Cratônico São Luís
depósito

Au contido
(t)

ref

1,37-1,19*

52,63

1

3.413.000*

1,20-0,94*

3,77

1,2

1.532.160
1.400.000
723.113
192.981
65.130
74.786
53.727
118.272
164.613
443.232

1,18
0,85
1,74
0,85
1,47
0,84
0,73
1,90
1,70
1,84

1,81
1,19
1,26
0,16
0,10
0,06
0,04
0,22
0,28
0,82
1,75
0,14
0,85
0,29

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

tipo de minério

recurso (t)

teor (g/t)

Piaba

oxidado/primário

40.047.000*

Tatajuba

oxidado/primário
oxidado
oxidado
oxidado
oxidado
oxidado
oxidado
oxidado
oxidado
oxidado
oxidado
aluvionar
aluvionar
aluvionar
aluvionar

Piaba-E (saprólito)
Piaba-E (laterita)
Piaba-W
Boa Esperança
Pé Grande
Aurizona
Conceição
Ferradura
São Lourenço
Micote
Piaba
Juiz de Fora
Genipapo
Flexal

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 encaixado 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 depósito, inclui xistos e metachert grafitosos, tufos, quartzosericita-clorita xistos e rochas máficas e ultramáficas. De
acordo com Lopes (2000) essa sequência teria sido intrudida por corpos de granófiro com composição tonalítica 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 hospedeiras do minério primário são andesito-basaltos e dioritos
grafitizados. Ainda, segundo os mesmos autores, o conjunto hospedeiro é limitado ao sul pelo bloco que corresponde ao piso da falha Piaba, sendo esse bloco composto por tufos e sedimentos grafitosos piritizados.
A zona mineralizada se associa com rochas fortemente 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 sericitização 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 piritizados, 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 geralmente 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), composto por quartzo, caulinita, hematita, goethita, muscovita e paragonita. O caráter imaturo seria evidenciado
pela presença de paragonita e caulinita e ausência de
gibbsita. Segundo aquele autor, o ouro no perfil supergênico é dominantemente residual e se dispersou mecanicamente nos horizontes mais superficiais do perfil,
a partir dos veios de quartzo auríferos primários. A dispersão 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, adsorvido 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 região (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
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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 mineralização primária, hospedada nas rochas subvulcânicas, está associada com arsenopirita e pirita disseminadas 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, totalizando 2,02 t de Au de ouro contido (PORTO, 2006), mas os
recursos atingem 3,8 t Au (MACH; CLARKE, 2008).
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4.1.1.3. Outros depósitos e ocorrências da região de
Aurizona
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Figura 4.2 – Seção geológica do depósito de Piaba (modificado de
MACH et al. 2010)

Na região de Aurizona, nas proximidades do depósito Piaba existem jazimentos provavelmente associados 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.

1 cm

1 cm

C

D

1 cm

1 cm

Figura 4.3 – Fotografias de testemunhos de sondagens do depósito de Piaba. (A) Granitoide fino cortado por veio de quartzo e com sulfetos
disseminados e distribuídos em fraturas. (B) Granitoide rico em grafita disseminada, cortado por brecha quartzosa. (C) Granitoide silicificado
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 cisalhamento 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 norte. Uma reserva preliminar de 820 kg de ouro teor médio
de 1,84 g/t foi identificada ao longo de corpo mineralizado 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, carbonatação, muscovitização e turmalinização. Cerca de 310 m
mineralizados a 0,85 g/t (~164 kg Au) foram determinados. 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 sondagem, a mesma rocha subvulcânica (granófiro?) que ocorre nos depósitos Piaba e Tatajuba. Neste caso a forte alteração 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 cobertura intempérica é bastante importante. Uns poucos
afloramentos de rocha fresca permitiram a identificação
de rochas metamórficas que pertencem à sucessão vulcanossedimentar do Grupo Aurizona. Entre os litotipos
foram identificadas rochas vulcânicas máficas e ultramáficas muito finas e fortemente cloritizadas, rochas vulcânicas félsicas, também fortemente hidrotermalizadas,
silexito e possível formação ferrífera. A foliação metamórfica impressa nessas rochas tem atitude dominante N20°W/70°SW, com inflexões para N40°-60°W/20°60°SW e subordinadamente N75°-85°W/subvertical. Essas atitudes se enquadram no comportamento regional
apresentado pelo Grupo Aurizona. Quartzo-dioritos e
tonalitos da Suíte Intrusiva Tromaí também foram identificados nas imediações das zonas mineralizadas. Possivelmente 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 decimétricas, às vezes fraturados e brechoides. Esses veios
possuem atitudes variadas, com predominância entre

N30°-60ºE;35°-85°SE-NW, orientação paralela a principal 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, indicando que esses elementos estavam presentes na mineralização 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) pertencentes ao Grupo Aurizona. A xistosidade dessas rochas
possui atitude N15º-75ºW/50º-70ºNE. Fraturas posteriores formam padrões NE-SW e NW-SE e eventualmente
contém veios de quartzo subverticais.
A principal atividade garimpeira nesta ocorrência 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 caimento de 60º para N0ºE. Petrograficamente é um aglomerado vulcânico deformado (Fig. 4.4B), composto por
porfiroclastos e fragmentos de quartzo e/ou quartzo +
plagioclásio, alongados segundo a foliação, e por fragmentos de rocha vulcânica imersos em matriz foliada
quartzo-feldspática contendo matéria escura carbonosa
nos planos de xistosidade. Metadacitos ocorrem em íntima 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 sericita, epidoto e apatita, além de vênulas submilimétricas e
disseminações de pirita e raras calcopirita e magnetita.
Resultados geoquímicos preliminares e não sistemáticos em veios de quartzo (KLEIN et al., 2005d) mostraram associação entre ouro e arsênio.

4.1.1.6. Garimpo Caxias
Caxias, juntamente com Piaba, é a ocorrência
historicamente mais importante na região, sendo trabalhada 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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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.

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 hidrotermalismo que gerou cloritização pervasiva, sulfetação e venulação de quartzo, além de subordinada sericitização 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 maciço 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 teores 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 elevadas de Au e As, na porção sul do depósito, onde predominam 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 Godofredo Viana e se hospedam em rochas da Suíte Intrusiva
Tromaí (Fig. 4.1). O garimpo Areal encontra-se hospedado em sienogranitos e monzogranitos. Na porção sul
do prospecto a área é recoberta por solo/colúvio arenoso 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 observação 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, resultante da atuação de uma zona de cisalhamento rúptildúctil com orientação N20°-40°E/75°SE (orientação similar 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 prolongamento da zona de cisalhamento Caxias.
O estilo estrutural da zona mineralizada é caracterizado por um enxame de veios de quartzo leitoso e maciço, com espessuras variáveis entre poucos centímetros
a alguns decímetros (Fig. 4.6C). Esses veios preencheram 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 4.5 – Esboço geológico do garimpo Caxias

longitudinais e profundidades desses veios são desconhecidas, mas alinhamentos de veios com a mesma atitude (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 bastante 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 minúsculos, 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).
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O garimpo Ouricuri localiza-se a sudoeste do garimpo Areal. Está hospedado no mesmo corpo de granito
e apresenta características geológicas similares às daquele 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 variando em torno de N40°-60°W, com mergulhos subverticais. Parte dos veios encontra-se brechada. Sulfetos (às
vezes apenas os seus moldes/boxwork) e sericita são visíveis em fraturas que cortam os veios e no contato veiosrocha encaixante. Isso indica a influência de episódio rúptil na precipitação desses minerais e, provavelmente, do
ouro. Mach e Clarke (2008) indicaram intersecções com
2,01 a 159,91 g/t Au.

404900

4.1.2. Fósforo
A existência de jazimentos de fosfatos aluminosos
no Fragmento Cratônico São Luís (Fig. 4.1) é conhecida pelo menos desde 1914, quando o primeiro depósito
de bauxita fosforosa foi delimitado na Serra de Pirocaua
(PORTO, 2006). Sete jazimentos são relatados na literatura: 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 Tralhoto são depósitos com reservas não oficiais (OLIVEIRA;
COSTA, 1984) estimadas em torno de 29 Mt, e com teores 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%)
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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 associados 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 concentrações de fosfatos formaram-se pelo intemperismo
de rochas metabásico-ultrabásicas, xistos e filitos diversos, originalmente enriquecidos em fósforo (OLIVEIRA;
COSTA, 1984; COSTA, 1991). Essas rochas foram atribuídas por Klein et al. (2008a) ao Grupo Aurizona, de idade
paleoproterozoica. O perfil típico dos depósitos envolve
um delgado horizonte transicional (pálido) entre a rochamãe e o horizonte argiloso, o qual pode atingir até 30-50
m de espessura. Sobreposto ao horizonte argiloso encontra-se o horizonte de fosfatos de alumínio, com espessuras de 2 a 8 m (COSTA, 1991). Esse horizonte, no depósito 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 coberto por blocos de crosta ferruginosa (Fig. 4.7B) marrom
escura que também pode conter fosfato. Os minerais de
fosfato compreendem crandalita-goyazita, variscita, wardita, 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). Estudos já foram realizados nos fosfatos aluminosos dos depósitos 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).

A

B

C

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 granitoides da Suíte Intrusiva Rosário (OLIVEIRA, 1998).

5 cm

Figura 4.7 – (A) Vista geral da Serra do Pirocaua, sustentada por (B)
crosta laterítica (aqui já desmantelada, em blocos). (C) Crosta ferruginosa contendo bauxita fosfática na Serra do Pirocaua; esse material,
moído, é usado in natura por pequenos agricultores como fertilizante.

4.1.4. Agregados para construção civil
Neste item são considerados apenas os jazimentos associados às unidades pré-cambrianas. Uma ocorrência 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 IririAçu, 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 profundidade em torno de 1,5 m.
Lavras de argila oriundas da alteração das rochas 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 análises mostraram que as argilas são compostas por caulinita (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 subsuperfície. 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 localidade de Estandarte, às margens do rio Santa Cruz,
associada à Suíte Intrusiva Tromaí (Fig. 3.5A). Já nas proximidades da capital estadual, o pólo Rosário-Bacabeira
possui várias pedreiras ativas que explotam os granitoi-
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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 pavimentação foram cadastradas por Klein et al. (2008a) no noroeste do estado. Os cascalhos são formados a partir do

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 pavimentação das rodovias secundárias da região.

B

A

Figura 4.8 – (A) Lavra de pedras britadas na região de Rosário, obtidas a partir da Suíte Intrusiva Rosário. (B) Cascalhos lateríticos oriundos do desmantelamento de crostas ferruginosas desenvolvidas sobre rochas pré-cambrianas do Fragmento Cratônico São Luís e usados em pavimentação.

4.1.5. Rocha ornamental
As reservas de rocha ornamental do Estado do
Maranhão totalizam 21,9 Mt e estão restritas ao município de Rosário (DNPM, 2010; Tabela 4.1), mas o estado
não figura ainda entre aqueles com produção significativa 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. Cadastradas 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 tonalidade esverdeada provocada pela saussuritização do
plagioclásio e cloritização dos minerais máficos (Fig.
4.9). Alguns exemplares mostram padrão ligeiramente
movimentado (foliação incipiente, devido à proximidade com a Zona de Cisalhamento Tentugal).
O Atlas de Rochas Ornamentais da Amazônia
Brasileira (MELLO; CHIODI FILHO; CHIODI, 2011) apresenta resultados de ensaios físicos (densidade, absorção
d’água, resistência mecânica à compressão uniaxial e à
flexão, desgaste por abrasão, coeficiente de dilatação térmica e porosidade aparente) realizados em três amostras
desses granitoides esverdeados. Apesar das dimensões
reduzidas dos afloramentos, Mello, Chiodi Filho e Chiodi (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 afloramento apresenta matacões de granitoide com coloração
esverdeada a azulada (Fig. 4.9D), provocada pela alteração de feldspatos. Esse granitoide foi sugerido para futura avaliação visando sua utilização como rocha ornamental (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 Pirocaua. Pesquisas efetuadas (LIMA, 1971 apud CODEMINAS, 1975) identificaram formação manganesífera residual, supergênica, com até cinco metros de espessura intercalada com material laterítico. O minério é constituído
por calcofanita, pirolusita, criptomelano e limonita. Análise 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 Aurizona, 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 Formação 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-
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Figura 4.9 – Fotografias 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 afloramento 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).

re no Fragmento Cratônico São Luís, têm sua existência
conhecida desde o século XVII. A garimpagem opera de
modo intermitente desde então, focada em jazimentos 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; CLARK; STONE, 2009). Serrinha, Montes Áureos e Cedral são
também historicamente conhecidos.

As reservas de ouro do Cinturão Gurupi foram dimensionadas apenas em Cipoeiro e Chega Tudo. Segundo DNPM (2010) as reservas oficiais são de 38,6 toneladas 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 próximos a 1,0 g/t (Tabela 4.3).
Além dos jazimentos aluvionares e supergênicos, os principais depósitos de ouro do Cinturão Gurupi 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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Tabela 4.3 – Dados econômicos dos depósitos auríferos do
Cinturão Gurupi (minério oxidado e primário)
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

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 estruturas que seccionam a sequência metavulcanossedimentar
da Formação Chega Tudo. Secundariamente, há ocorrências 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 rochas foram metamorfisadas em fácies xisto verde, podendo atingir a transição xisto verde-anfibolito (YAMAGUTI; 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 cilíndricas 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 alteradas hidrotermalmente. Esses estilos ocorrem tanto
paralelos à foliação como de forma discordante (TORRESINI, 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 minério estão alojados em tonalito da Suíte Intrusiva Tromaí
afetado por cisalhamento dúctil e rúptil-dúctil, junto ao
contato entre com metarenito rico em magnetita relacionado 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 mineralização. 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 espessura. A alteração hidrotermal que acompanhou a
precipitação do ouro é pós-metamórfica e produziu assembleia 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, micro zonas de cisalhamento) contidas em veios e vênulas
de quartzo-carbonato-sulfeto. Essa observação indica o
caráter tardi-tectônico para a deposição do ouro. Estudos de química mineral na clorita hidrotermal indicam
formação do depósito a 305 ± 15°C e dados de isótopos 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 indicada 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, totalizando recursos de 32,5 t de ouro contido (CLARK; STONE, 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 longo de um corredor de zonas de cisalhamento de 50-150
m de largura. Os corpos de minério possuem forma lenticular 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 subordinadamente rochas metassedimentares (domínio metassedimentar) 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 vênulas 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 metamórfico 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 alteração e desenvolvimento de bleached zones. A mineralogia hidrotermal inclui quartzo, calcita, clorita e mica
branca. Pirita, com traços de Au, Bi, As, Sb e Te, é o sulfeto 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
- 102 -

Geologia e Recursos Minerais do Estado do Maranhão

365000E

SW

NW
100
Saprólito
Rocha
50

0

9750000N

Brecha de falha
Tonalito
-50

A

Metarenito

A
A’

Zonas mineralizadas
-100

50 m

B
N

Falhas e zonas de cisalhamento
Zonas mineralizadas

1 km

A

A-A’

Seção geológica

Granodioritos
Tonalitos
Metarenitos com magnetita
Metapelitos

{

Suíte
Tromaí

{

Formação
Igarapé de Areia (?)

Figura 4.11 – Mapa geológico (A) e seção geológica (B) do depósito de Cipoeiro (modificado de TORRESINI, 2000)
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Figura 4.12 – (A) Mapa geológico e (B) seção geológica do depósito de Chega Tudo (modificado de TORRESINI, 2000; RIBEIRO, 2002)

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 combinação de imiscibilidade de fluidos, sulfetação e carbonatação das rochas hospedeiras e provável mistura de
fluidos. Os dois estilos seriam resultado de dois estágios
de deposição num mesmo evento mineralizador, associados 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), desprovido de CH4 e continha menor proporção de CO2 (11-13
moles %).
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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 xistosidade 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 sobre 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 mineralização nesses dois níveis é caracterizado por vênulas
milimétricas a centimétricas de quartzo-carbonato-sulfeto. Internamente, as zonas mineralizadas mostram silicificação, 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 ocorre 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 elemento traço na pirita.
O fluido mineralizador era aquo-carbônico (1833 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 hospedou-se em xistos paraderivados, de composição pelítica, 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 potencial 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 calcopirita. O ouro ocorre em veios e vênulas de quartzo e quartzo-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 apresenta 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) indicam fluido mineralizador aquo-carbônico de baixa salinidade (<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 descarbonização do fluido. Os mesmos autores enquadram Montes 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 consumo próprio, não havendo informações sobre o montante
da produção, nem sobre as características do material
utilizado (KLEIN; LOPES, 2011).
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Figura 4.13 – Seção geológica do depósito de Serrinha (segundo KLEIN
et al., 2006)

Figura 4.14 – Seção geológica da ocorrência de Montes Áureos (adaptado de YAMAGUTI; VILLAS, 2003)
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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 CODEMINAS (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 superficiais cenozoicas
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Zn-Pb-Cu-Ba em sedimentos de corrente foram identificadas em associação com rochas da Formação Codó (ALMEIDA; 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 barita 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 minerais evaporíticos de camadas sotopostas, juntamente
com precipitação de quartzo e carbonato espático.
Indícios de mineralização de cobre foram reportados para as regiões de Grajaú e de Carolina (CODEMINAS, 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 indício. Relatam que na região aflora arenito fino a síltico
com intercalação de folhelho calcífero do Grupo Itapecuru, recobrindo a Formação Codó. Entendem aqueles
autores que o indício de chumbo esteja relacionado aos
calcários dessa formação.

ao intemperismo laterítico de sequências siliciclásticas
da Formação Ipixuna e do Grupo Itapecuru durante o
Paleógeno (KOTSCHOUBEY et al., 2005). Os perfis são caracterizados como maturos e autóctones (COSTA, 1991).
O perfil laterítico mostra estrutura acamadada, definida
pela alternância de horizontes ricos em Al ou Fe, e zoneamento regional de sul para norte (KOTSCHOUBEY et
al., 2005). A porção mais ao sul, em Açailândia, é caracterizada por manto ferruginoso; a zona seguinte, que
abriga os depósitos do Maranhão em Itinga do Maranhão e parte do Estado do Pará, mostra individualização 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 argila 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 controladas por variações climáticas e por fatores geomorfológicos, geotectônicos e sedimentológicos.

4.3.2. Alumínio

4.3.3. Caulim

Os depósitos de alumínio do noroeste do Maranhão (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 bauxita 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 indícios de bauxita na MA-006 próximo a Vila Faísa, em
Santa Luzia (Fig. 4.16).
A g
gênese das bauxitas da p
província está ligada
g

Figura 4.16 – Afloramento de argila mosqueada com concreções ferruginosas recoberta por crosta ferruginosa na rodovia MA-006, com indício de mineralização de alumínio (bauxita) contida em perfil laterítico
maturo (estação EL-87).

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 fazenda Iguará em Vargem Grande, constituída de argilitos do
Grupo Itapecuru completamente caulinizados e que aflora em paredões de 10m de altura. Não se conhece a potencialidade dessas ocorrências e não há registro de direitos 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 áreas 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 Buriticupu e na MA-245 em Encruzilhada. Formam camadas
de pequena espessura associadas a sedimentos do Grupo
Itapecuru. Pequenas ocorrências e área potencial são citadas 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 trabalhos 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).
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4.3.6. Zeolita

A

B

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

4.3.4. Titânio
Indícios de mineralização de titânio são constituídos pela presença de ilmenita em quantidades importantes, às vezes maior do que 90%, em concentrados de minerais pesados obtidos em área de domínio de sedimentos costeiros (COSTA et al., 1977) ao norte do Fragmento
Cratônico São Luís. Esses concentrados foram amostrados em sedimentos aluvionares nas drenagens da zona
costeira e em várias drenagens que cortam as rochas précambrianas do Fragmento Cratônico São Luís. Considerando 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, maciçamente 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 Formação Codó (HUFF, 1988).

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 estudos mineralógicos de maior detalhe são devidos a Rezende e Angélica (1997). Os jazimentos estão distribuídos
nos municípios de Governador Edison Lobão, Ribamar Fiquene, Montes Altos e Lajeado Novo e estão associados
à Formação Corda (Fig. 4.15).
De acordo com Rezende e Angélica (1997) e Rezende (2002), a zona zeolítica da Formação Corda, que
se estende por cerca de 400 km2, com espessura superior 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 zeolitas, estilbita e laumontita. O hábito placoso da estilbita e prismático/fibrorradiado da laumontita, e a razão
Si:Al (~3,20 na estilbita e ~2,14 na laumontita) são critérios 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 arenito 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 zeolitas da Bacia do Parnaíba reside ainda no desconhecimento 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 (REZENDE, 2002; COSTA NETO et al., 2012) mostram que
a zeolita não ocorre concentrada, mas dispersa no nível
zeolítico, como cimento do arenito hospedeiro. Sondagens exploratórias efetuadas pela CPRM no projeto Geologia 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 espacial 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) revestimento 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 minerais são cogenéticos e formados a partir de flutuações
no equilíbrio químico do fluido intersticial. O autor re-
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laciona as zeolitas da Formação Corda com os basaltos
da Formação Mosquito, pois os mesmos foram importante fonte dos componentes clásticos para o arenito e
de soluções enriquecidas em solutos pela lixiviação das
lavas. Não considera a transformação de vidros vulcânicos em zeolitas, como ocorre em outros locais, uma vez
que os fragmentos de basalto estão preservados e revestidos pela película avermelhada que caracteriza o arenito.
A semelhança morfológica dos cristais de zeolitas (e de
calcita) com vidros vulcânicos, quando a rocha é desagregada, Rezende (2002) atribui ao crescimento das zeolitas 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 empacotamento textural do arenito, a composição isotópica do
cimento calcítico, a ausência de albitização em plagioclásio detrítico, o grau de preservação e a cristalinidade
das esmectitas, Rezende (2002) defende um ambiente
diagenético superficial, num estágio eodiagenético. Esses mesmos fatores, associados à extensiva zeolitização,
tanto em fácies fluviais como eólicas, apontam para mineralização em sistema hidrologicamente aberto, em
ambiente árido a semi-árido. A distribuição mineralógica
do cimento, com variações processando-se mais intensamente no plano vertical, sugere um influxo descendente
do fluido intersticial, sendo condizente com as características desse regime hidrológico em que, geralmente, apenas 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 coexistência 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 Fazenda 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 Corda, 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 utilização 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 (DUARTE et al., 2002; SHINZATO, 2007).

A

B

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

4.3.7. Areias especiais
Moura (1988), com base em levantamento de
campo em toda a Bacia do Parnaíba e em ensaios sedimentológicos, relatou a presença de areias especiais para
uso no fraturamento hidráulico de poços de petróleo. Essas areias são compostas predominantemente por grãos
de quartzo, com alto grau de arredondamento e esfericidade (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 estão todas associadas a areias oriundas da desagregação
de arenitos da Formação Sambaíba do Grupo Balsas. O
autor não dimensionou depósitos, mas descreve espessuras 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 refratárias, 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 realizados 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 exemplares 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 Maranhão, nos municípios de Governador Edison Lobão,
Davinópolis, Porto Franco, Campestre do Maranhão, Ribamar 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 tenham sido realizados ensaios tecnológicos, segundo Rezende (1997) a composição química das esmectitas da
Formação Corda indica que as mesmas possuem elevada
capacidade de troca catiônica, compatível com o observado em argilas bentoníticas nacionais e estrangeiras.
Além desses jazimentos mais conhecidos, Rezende (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 significado econômico, de atapulgita com hábito papiráceo
preenchendo fraturas em pelitos da Formação Motuca,
na região entre Riachão e Carolina.
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Figura 4.19 – (A) Afloramento 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 afloramento. Fotos de Costa Neto et al. (2012)

4.3.9. Gipsita
A gipsita, com uso na construção civil, agricultura
e pecuária, é um importante produto da economia mineral maranhense. É conhecida desde a década de 1940
(BAQUIL, 1997a) e as reservas oficiais totais estão estimadas 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, gipsarenito e gipsita maciça e nodular. Essas características
indicam, respectivamente, deposição em áreas horizontalizadas, retrabalhamento intraformacional do evaporito 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 formações Pedra de Fogo, Motuca e Codó. Em Balsas, na jazida
da Mineração Vale do Araguaia, gesso agrícola é fabricado 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 concentradas nos municípios de Balsas e Codó e se associam
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Figura 4.20 – (A) Frente de lavra da mina de gipsita da Pedreira Itapicuru no município de Codó. A gipsita ocorre como níveis entre folhelhos
negros e calcários da Formação Codó. Afloramento EL41. (B) Vista da
frente de lavra de calcário e gipsita da Formação Pedra de Fogo na Mineração 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.

à Formação Codó (Fig. 4.15) (muitas vezes recoberta pelos 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 associadas com gipsita, situam-se nas imediações do rio
Codozinho. Os depósitos não apresentam grande continuidade lateral, ocorrendo como lentes e bolsões localmente recobertos por sedimentos das formações Corda e
Itapecuru. Os estratos são horizontais e localmente mostram 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 jazimentos é em geral inferior a 4%, sendo utilizado para
o fabrico de cal. Mas há também ocorrências com 5,26,6%, 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 extração 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 classificados como calcário calcítico (MgO/CaO = 0,005) e
dolomito calcítico (MgO/CaO = 0,71). Os primeiros foram 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 ocorrência 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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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 grande potencial exploratório. De todo modo, o desmantelamento dessa rocha tem proporcionado o seu uso como
pedra de construção. Outras ocorrências se dão nas proximidades 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 concentram principalmente no município de Riachão e distribuem-se também por Balsas e São José dos Patos. Não
obstante, não há reservas publicadas para a Bacia do Parnaíba 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 Formação Codó nas localidades de Livramento e Jejum mostraram 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 responderam positivamente ao teste, a maioria apresentou teores menores do que 1% na determinação química quantitativa. 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 estaria intrudido em rochas Jurássico-Cretássicas da Bacia
do Parnaíba (formações Corda e Grajaú, neste trabalho).
Diamante e ilmenita teriam sido recuperados em amostragem realizada a jusante do kimberlito (F. V. SILVEIRA,
2011, comunicação escrita). Contudo, trabalhos de campo 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, 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 geológico e magnetométrico
terrestre (CASTELO BRANCO; MARINHO, 1989) não mostrou, 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 kimberlitos, portanto, precisa ser confirmada.
Minerais de interesse à prospecção da rocha fonte 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 afloramento da Formação Igarapé de Areia e de sedimentos
fanerozoicos da unidade Pós-Barreiras. O mineral detectado 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 proximidade 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 subsuperfície. Apesar da presença de mineralogia kimberlítica, a
existência de intrusão kimberlítica associada a essa anomalia e, mesmo, da ocorrência de diamante, necessitam
de confirmação futura.
Há referências, com localização um tanto imprecisas, 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 Parnaíba; 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.

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.

4.3.13.2. Ametista e cristal de rocha

A

Oliveira (1998) aponta ocorrências com potencial
gemológico em áreas de afloramento da Formação Pedra 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 intemperizadas e estaria associada ao vulcanismo básico mesozoico. Ainda faz referência uma ocorrência de ametista 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 igualmente mencionada por Oliveira (1998) na região costeira de Guimarães, embora a área seja de afloramento
de sedimentos fanerozoicos. Não há outras informações sobre essa ocorrência.

B

4.3.14. Agregados para construção civil
Os agregados para construção civil envolvem argila para cerâmica vermelha, cascalho, seixo, areia, saibro, brita e pedra para construção e calçamento. As coberturas cenozóicas se constituem na principal fonte de
materiais utilizados na construção civil. Por outro lado,
brita e pedras provém formações paleozoicas e mesozoicas (Fig. 4.15).

C

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 foram cadastradas pedreiras onde ocorre extração manual
de pedra para calçamento (Fig. 4.21), em afloramentos
de arenito da Formação Corda e siltitos maciços a estratificados da Formação Pedra de Fogo, em Presidente Dutra
e Timon, respectivamente.
Os arenitos ferruginosos médios a grossos que
ocorrem em horizontes concrecionários dos perfis lateríticos imaturos são também comumente utilizados como
pedra de construção (RODRIGUES et al., 1994b).
Ocorrências de brita foram assinaladas por Pastana (1995) na BR-316 nas proximidades dos rios Paranapacuá e Turiaçu e ao longo da MA006, próximo
a Pinheiro. Essas ocorrências estão associadas a arenitos conglomeráticos do Grupo Itapecuru. Leites et
al. (1994) sugerem os basaltos da Formação Mosquito

Figura 4.21 – Afloramentos com extração de pedra para construção 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 comercializado a R$ 100,00 o milheiro. (B) Pedreira em arenito da Formação
Corda em Presidente Dutra (no detalhe, estratificação cruzada),
também usado para calçamento (estação EL20). (C) Blocos irregulares de arenito ferruginoso da unidade de Depósitos ColúvioEluviais, em Vila Manival, extraídos manualmente e usados como
pedra de alicerce na construção de casas (estação EL131).
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4.3.14.2. Argila para cerâmica vermelha

4.3.14.3. Cascalho, seixo, areia e saibro

Mais de duas centenas de ocorrências e depósitos
de argila para cerâmica vermelha estão distribuídos por
todo o Estado do Maranhão, embora haja uma concentração de jazimentos na porção centro-norte do estado
(Fig. 4.15), que é coincidente com as planícies de inundação dos grandes rios, como Munim, Mearim e Itapecuru e que são a principal fonte de argilas. Também há
concentração de jazimentos ao longo das rodovias BR222, 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. Mineralogicamente são compostas por caulinita, illita, esmectita 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 MearimMiranda 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 cenozoicas 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 foram 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 consideradas 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 argila, 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 Corda 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).

As coberturas lateríticas maturas e imaturas são
fonte de concreções ferruginosas (piçarreiras), areia, cascalho 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 argilosas do Grupo Barreiras.
Minas e ocorrências de seixo e areia estão localizadas nas proximidades da cidade de Centro Novo do
Maranhão, ao longo da rodovia MA306. Os jazimentos
estão também associados a coberturas fanerozoicas relacionadas 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 alternativas para esses insumos, como o uso da rochagem, permite 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 necessidade 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), possui 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 ocorrências 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 geoquímico 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 quaternária 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 (afloramento EL19). (E) Frente de lavra de areia e seixos na MA014, entre Vitória do Mearim e Viana (afloramento
EL56). (F) Área de extração de areia próximo a Sobradinho, na MA225 (afloramento EL51).

a concreções ferruginosas, por vezes hematíticas, sem
compactação e ligeiramente porosas, com distribuição
superficial (CODEMINAS, 1975). Não há informação sobre 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 pesados (na continuidade do Fragmento Cratônico São Luís)
e uma para minerais pesados, como ilmenita, monazita,
zircão e rutilo (Fig. 4.23). Nessas mesmas áreas potenciais 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 pesquisa 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 Maranhão: (1) bancos de Tutoia, formados quase que exclusivamente de fragmentos de algas coralíneas do gênero
Lithothaminium; (2) banco de São Luís, a norte da cidade
de São Luís, composto por sedimentos bioclásticos formados por fragmentos de algas calcárias, predominantemente Lithothaminium e subordinadamente Halimeda;
(3) banco do Tarol, a norte de Cururupu, formado quase
que exclusivamente por fragmentos das algas Lithothaminium; e (4) autofundo de Parnaíba, localizado a 380
km da costa norte do Maranhão, formado por depósitos
de sedimentos biodetríticos, também predominantemente 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-cambrianas do Fragmento Cratônico São Luís e do Cinturão Gurupi, 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, principalmente nos municípios do litoral centro-oriental do estado, como Cururupu, Alcântara, Icatu, Rosário, Humberto
de Campos, Araioses, Tutóia e Guimarães (ROBERTO et
al., 1987; RODRIGUES et al., 1994a).

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 apontam pequenas ocorrências, sob a forma de delgadas lâminas 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 intercalam com estratos de arenitos (por vezes calcíferos), siltitos 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 testemunhos de sondagens em Carolina e Imperatriz.

4.5. RECURSOS ENERGÉTICOS

Além de recurso energético, a turfa também é utilizada na agricultura, como condicionadora de solos, biofertilizante 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 inferidas 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 imediações 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 turfeiras possuem potencial energético. Conforme Carvalho
(2000), o afogamento anual das turfeiras do rio Pericu-

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 Formação Poti, do Grupo Balsas. Além disso, cerca de 11 km
ao sul de Santa Helena, há registro da presença de diversos níveis carbonosos, descritos como linhito, entre 220
e 1060 m de profundidade (principalmente no intervalo

4.5.2. Folhelho betuminoso
Ocorrências de folhelho betuminoso são descritas 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, calcarenitos, 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). Segundo Lenz e Ramos (1985), os folhelhos pirobetuminosos 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
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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 (imediações dos municípios de Viana, Santa Inês e Conceição do Lago-Açu, entre outros) incluem turfeiras fósseis.
Ocorrem como lentes bastante argilosas, de pequena espessura e capeamento expressivo. Possuem cor marromescura 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 propiciaria 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 adicionais, 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 possuem 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 tipos hêmica e sáprica e são consistentes com o gênero
Pântanos baixos de regiões tropicais (ARAÚJO; VERÍSSIMO, 1984).
Na área dos rios Carrapato e Fome (municípios de
Barreirinhas e Tutóia, no nordeste maranhense), as turfeiras 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 marrom 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.

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

setor

Pericumã

Pinheiro
Ilha Grande
Preguiças
Barreirinhas
Sobradinho
Carrapato
Carrapato
total

espessura
média
(m)

área
(ha)

1,31
1,96
2,46
1,79
1,53

2506
2920
458
270
1414
7569

volume
in natura
3
6
(m x 10 )

32,94
64,70
12,91
5,67
21,64
137,87

densidade
média (base
seca)
3
(g/cm )

reserva
(base seca)
(Mt)

teor
médio de
cinzas
(%)

0,125
0,135
0,116
0,122
0,121

3,77
9,01
1,52
0,68
2,62
17,60

24,8
22,0
14,4
24,0
19,7

PCS*
médio
(base
seca)
(cal/g)
4212
4437
5441
4667
5224

equivalente
em óleo
BDP*
(Mt)
1,53
3,76
0,72
0,32
1,30
7,63

*PCS: poder calorífico 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 bacia. Também conta com levantamentos aeromagnetométricos e de gravimetria terrestre.
As descobertas na Bacia do Parnaíba foram modestas, a maioria dos poços são secos, somente três deles 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 cortam 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-2MA) 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 campos 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 Pimenteiras, 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 Longá também foram potenciais geradores. As rochas cretáceas 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 hidrocarbonetos 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 folhelhos e evaporitos permianos da Formação Pedra de Fogo
(GÓES; TRAVASSOS; NUNES, 1993; FUGITA, 2002a).
As intrusões básicas jurássicas e cretáceas tiveram um papel importante, contribuíram para a maturação 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 Fugita (2002a) aventou processo centrado na bacia (basincentered) 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 perfurados 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 ocorrências e sete depósitos de produção subcomercial, conforme 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 litorânea dos Grandes Lençóis Maranhenses. Outros dois poços 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 eletromagnéticos, sísmica (2D e 3D), gravimetria e magnetometria.
A ANP licitou, entre 2001 e 2003, blocos localizados ao longo talude continental. Em 2005 e 2006 ampliou 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 estrangeiras 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 albiano-cenomanianos do Grupo Cajú (COT médio de 2%)
na parte submersa da bacia e rochas aptianas da Formação Codó na parte emersa. O petróleo foi gerado entre o
Cretáceo Superior (Maastrichtiano) e o Eoceno, enquanto 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 hidrocarbonetos 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 verticalmente 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 natural localizados em águas rasas (< 200 m de isóbata).
Na costa, próximo ao limite com o Pará, um poço perfurado em 2011 indicou ocorrência de petróleo. Esta bacia
ainda conta com levantamentos aeromagnetométrico e
levantamentos marítimos de sísmica (2D e 3D), magnetometria 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 explorados 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 intercalados 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 petróleo, consistindo em depósito de produção subcomercial (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 devonianas da Formação Pimenteiras (extensão da Bacia do
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Parnaíba) apresentam potencial para geração de hidrocarbonetos. 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 remanescente (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 hidrocarbonetos. Os folhelhos e anidritas da Formação Codó
podem ter selado reservatórios da Formação Grajaú, assim como nas unidades paleozoicas os folhelhos das formações Pimenteiras e Tianguá podem ter selado reservatórios das formações Ipu e Itaim. Folhelhos intercalados
também podem ter capeado possíveis reservatórios das
formações Itapecuru e Codó (FUGITA, 2002c).
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5. ECONOMIA MINERAL

Xafi da Silva Jorge João
Marcelo Henrique Borges Leão

O estado do Maranhão possui um substrato geológico dominado por uma expressiva cobertura sedimentar fanerozoica, que ocupa mais 90% do território,
sendo ainda individualizados terrenos pré-cambrianos
no extremo noroeste do estado. É esse substrato geológico que incorpora depósitos minerais com viabilidade econômica e tecnológica com destaque para o
ouro, gipsita, calcário, agregados para a construção
civil e água mineral, com expectativas futuras algo promissoras para os depósitos de zeolitas e de bauxita fosfatada. 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 permite 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 localização 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 dinamismo 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 relação 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 metade da década de 1970, começa no Maranhão o período dos grandes projetos que irão sobrepondo-se à base
da pecuária extensiva e da economia camponesa tradicional, 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, especialmente o Projeto Ferro Carajás, no estado do Pará,
associado a importantes obras de infra-estrutura e à expansão da moderna agricultura dos cerrados no sudoeste maranhense.

Como parte da exploração da grande reserva mineral de ferro paraense, a VALE implantou a ferrovia de
Carajás, para transporte do minério de ferro até o porto de Itaqui. Simultaneamente, é estabelecido no Maranhão 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 minério 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 plena 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 reestruturação da economia maranhense transforma o estado
de uma economia produtora de bens de consumo nãoduráveis para produtora e exportadora de commodities
minerais e bens intermediários. Esse processo, a partir
dos projetos Carajás, Alumar e CBE dinamizou a economia, mas não gerou os efeitos de desenvolvimento vinculados, 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 guseiras no Maranhão e no Pará levou também à expansão da
atividade de desmatamento visando à produção de carvão, que impactou de forma significativa as regiões central e leste do Maranhão. Mais recentemente, a diminuição da oferta de madeira proveniente de matas nativas
do Pará e Maranhão e as crescentes restrições ambientais
estão canalizando investimentos para o estado destinados à produção de carvão a partir de reflorestamento de
eucalipto.
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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 escala nacional é realizado com as áreas do país de maior
expressividade econômica, suprindo com produtos primários e importando produtos processados e manufaturados. 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 transporte, 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 industrial 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 bauxita explotada na mina de Porto Trombetas, em Oriximiná,
Pará. Neste contexto merece destaque o Projeto Grande
Carajás, envolvendo os estados do Pará, Maranhão e Tocantins, 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 Madeira, em São Luis, de onde é exportado para os países
desenvolvidos.

A maior expressividade das exportações maranhenses continua sendo o alumínio, ligado ou não, que
representa o principal item da pauta de exportação estadual, consolidando a Alumar como o maior exportador
de alumínio do país. O segundo é o ferro-gusa, merecendo ressaltar que as siderúrgicas maranhenses estão
inseridas entre as 15 maiores exportadoras do estado.
De um modo geral, os produtos vendidos no comércio internacional estão concentrados em cinco países
que hospedam os principais clientes das empresas de exportação maranhenses, como os Estados Unidos, a Holanda, 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 implantação do Projeto Carajás, da então Companhia Vale
do Rio Doce – CVRD e atualmente VALE, a operacionalidade 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 exportações maranhenses adquiriram maior expressividade atingindo 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 competitivas 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.

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

Fonte: SECEX/MDIC
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intervalos de 1998 a 2003, e em seguida, por outro período no intervalo de 2004 a 2007. Observa-se que no
primeiro intervalo as exportações, embora apresentando 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 composta por commodities, talvez respondam por essa variabilidade 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, principalmente 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 crescimento somente nos anos de 2002/2001, 2003/2002
e 2004/2003 (Fig. 5.2). Nesses três momentos, o crescimento de 2001 para 2002 não impediu que, em termos
absolutos, o saldo comercial maranhense fosse negativo,
mantendo-se uma tendência declinante, portanto, deficitária, 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 importações, expõe um saldo negativo da Balança Comercial para esse ano, de US$ -760.924.819.
Não obstante as altas taxas de crescimento ocorridas nas exportações e, principalmente, nas importações,
os resultados ao longo do tempo das participações das
duas variáveis foram diferentes. A Tabela 5.2 mostra essas 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 consideravelmente (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 redução, representando no ano de 2007, o percentual de
1,36% das exportações nacionais, enquanto a participação das importações maranhenses aumentou exatamente 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 exportações 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 considerável crescimento, motivados, respectivamente, pela queda
do preço do alumínio e pelo início das exportações do
minério de ferro.
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Figura 5.2 – Saldo comercial anual, de 1998 a 2009 (Fonte: IMESC, 2008)
Tabela 5.2 – Participações (%) das exportações e importações do
Maranhão com relação ao Nordeste e Brasil (1998 – 2007).
EXPORTAÇÕES (%)

IMPORTAÇÕES (%)

PERÍODO
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

Fonte: SECEX/MDIC

No que se refere às importações maranhenses
(Fig. 5.4), contudo, a variação observada, quando comparada com as demais taxas do nordeste e Brasil, foi mais
acentuada. Apenas para o ano 2000, a taxa de crescimento 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 superiores (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 diferença 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 tendência.

Figura 5.3 – Evolução das taxas de crescimento (%) das exportações, de 1998 a 2007 (Fonte: IMESC, 2008)
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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. Observa-se que o alumínio até 2003 era o principal produto
de exportação, e que somente nesse mesmo ano iniciaram 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 histórica. 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 participação 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 relativamente 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 tiveram uma participação em 2006 de 81,59%, e subordinadamente o coque de petróleo.
Uma extensa lista de países representa o destino
das exportações maranhenses, dentre os quais se destacam 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 exceção 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 estado. Contudo, a partir de 1998 houve uma queda acentuada em suas participações e, entre os anos de 2000 a
2006, não há registro de qualquer exportação significa-

Figura 5.4 – Evolução das taxas de crescimento (%) das importações, de 1998 a 2007 (Fonte: IMESC, 2008)
Tabela 5.3 – Principais produtos das exportações maranhenses (%) – 1998 a 200. Fonte: SECEX/MDIC
PRODUTO

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Ferro fundido bruto
Aglomerados e
concentrados de ferro
Alumínio bruto
não ligado
Ligas brutas
de alumínio

22,04

14,44

17,20

24,47

23,70

21,15

26,36

29,00

26,35

26,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

6,97

18,81

21,26

14,70

19,76

50,40

52,63

46,44

32,01

40,19

28,96

14,03

13,02

18,75

16,65

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

Fonte: SECEX/MDIC
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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, observase 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 segunda 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 produção de caulim e ouro aluvionar. Esses bens minerais são
comercializados no mercado interno, in natura, mantendo 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 Fragmento Cratônico São Luís e Cinturão Gurupi. As reservas
minerais maranhenses discriminadas por classes/substâncias 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 5.5 – Evolução dos principais produtos exportados pelo Maranhão (%) de 1998 a 2007. (Fonte: SECEX/MDIC)

Figura 5.6 – Evolução dos principais produtos importados pelo Maranhão (%) de 1998 a 2006. (Fonte: SECEX/MDIC)
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Figura 5.7 – Evolução da participação (%) dos principais parceiros comerciais nas exportações do Maranhão de 1998 a 2007 (Fonte: IMESC, 2008)

cos (bauxita metalúrgica e ouro primário), de minerais
não-metálicos (argila, calcário, caulim, dolomito, gipsita,
brita e cascalho) e de minerais energéticos (carvão mineral), 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 milhões de toneladas, com teores médios de alumina aproveitável 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 constante do Anuário Mineral Brasileiro 2009 (DNPM, 2010)
está declarada como uma reserva lavrável de 7,6t. Contudo, no ano de 1996, consolidou-se uma joint venture
entre a Cesbra (que substituiu a Unamgen, na Mineração 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 saprolítica e uma avaliação do minério primário em outros alvos 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

Tabela 5.4 – Sumário das reservas minerais oficiais do estado do Maranhão, relativas a 2009 (DNPM, 2010).
classe/substância

unidade

reserva
medida

reserva
indicada

metálicos
bauxita metalúrgica
bauxita refratária
ouro

reserva
inferida

Mt
Mt
t Au

71,55
1,76
441

107,06
0,66
155

3,59
1,60
10

182,2
4,0
606

Bom Jardim, Carutapera
Açailândia
Centro do Guilherme, Centro Novo do
Maranhão, Godofredo Viana

não metálicos
areia industrial
argila comum
argila plástica
calcário

Mt
Mt
Mt
Mt

0,09
3,15
21,60
309,13

10,80
6,00

5,40
0,94

0,09
3,15
37,8
316,1

caulim
dolomito
gipsita
rocha ornamental

Mt
Mt
Mt
Mt

2,16
649,13
22,46
7,44

0,30
6,84
14,46

11,28
-

2,5
649,1
40,6
21,9

Barão do Grajaú
Coelho Neto, São Luís
Zé Doca
Balsas, Codó, Cururupu, São Francisco
do Maranhão
Caxias, Codó
Tutóia
Codó, Grajaú
Rosário

energéticos
carvão mineral

Mt

1,09

1,73

-

2,8

tipo de reserva

reserva
total

municípios

Balsas

definição
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Tabela 5.5 – Tabela com classificação das reservas minerais (DNPM, 2010)

tipo de reserva

definição
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.
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.
Estimativa do volume ou tonelagem de minério
calculada com base no conhecimento da geologia do
depósito mineral, havendo pouco trabalho de
pesquisa.
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.

Reserva Medida

Reserva Indicada

Reserva Inferida

Reserva Lavrável

(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 Maranhão contará com investimentos da empresa Jaguar
Mining em uma mina da região. Um estudo de viabilidade realizado em 2005 aponta a existência de um depósito 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 Rosário – Bacabeira e São Luís. O calcário calcítico e o dolomítico concentram suas principais reservas nos municípios 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 qualidade química para todas as finalidades comerciais, especialmente para a construção civil (gesso e seus derivados). 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 Maranhão 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-
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sita Grajaú e pela Mineração Chorado; e água mineral
produzida e vendida pela Águas Minerais Lençóis Maranhense 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 longo 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 empresarial.

A

B

Figura 5.8 – Evolução (A) da produção beneficiada e (B) do valor da produção mineral de calcário no Maranhão, no período 2005-2008 (Fonte:
DNPM, 2010)

A

B

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)

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 interliga à Estrada de Ferro Carajás e viabiliza o acesso ferroviário 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 atualmente 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 Maranhão, na cidade de Grajaú, representa uma das mais importantes 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 importantes 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 entre os anos de 2005 e 2008 (Fig. 5.10), enquanto a produção e comercialização de agregados para a construção
civil (britas e cascalho) exibem um comportamento atípico nas suas evoluções para esse período (Fig. 5.11).

A

B

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)

A

B

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)

Em paralelo a esse cenário produtivo de bens minerais primários não–metálicos e aproveitando o impulso
econômico pelo qual passa o Maranhão com as prováveis 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 Godofredo 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 Mineração Aurizona tem uma área de 10 mil hectares (conforme 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 seguirá para uma indústria de refino em São Paulo e de lá
para o mercado externo.
Uma segunda mineradora de ouro anuncia investimentos 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 município de Centro Novo do Maranhão, conhecida como
Cipoeiro, com investimentos de R$ 280 milhões nos
próximos cinco anos como parte do Projeto Ouro Gurupi. A vida útil estimada do projeto é de 20 anos e a
expectativa de encargos sociais gerados com o investimento 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

refinaria de alumina já realizado no mundo, com investimentos da ordem de R$ 4,9 bilhões.

Dentre as unidades de produção da indústria do
alumínio espalhadas pelo mundo, a Alumar está entre as
que detêm um sistema integrado, incluindo porto, refinaria e redução. A fábrica do Maranhão consiste em um
complexo industrial, cujo perfil de desempenho apresenta uma capacidade rara de eficiência em produtividade,
controle de qualidade nos processos industriais, controle
ambiental, segurança do trabalho, responsabilidade social e agilidade em expansões. Na refinaria ocorre a produção 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 gerida 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 minerar e transportar 2,6 milhões de toneladas anuais oriundas 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 empreendimento, no atual nível de conhecimento geológico, de no mínimo 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

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 Ministério de Minas e Energia. Estes compreendem uma primeira fase de pesquisa geológica por requerimento e autorização 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 brasileiro 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 concessão e está regulamentada no Código de Mineração
(Decreto-Lei 227 de 28/02/67). Neste sistema, os recursos 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 posteriormente extrair bens minerais, desde que atendidos os
requisitos normativos. O controle do sistema de autorização ou concessão é realizado pelo DNPM.
Segundo informações do Sistema de Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE), disponibilizadas pelo DNPM em fevereiro de 2012, no Maranhão
havia quase mil processos minerários (Fig. 5.12), cuja
localização e distribuição espacial de suas diferentes fases 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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Figura 5.13 – Localização e distribuição das áreas com processos minerários em vigor no estado do Maranhão em março de 2012 (Fonte: SIGMINE – DNPM, 2012)

5.1.3.4. Encargos sobre o setor mineral - A
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais (CFEM)

Tabela 5.6 – Principais tributos e encargos de incidência geral e específica na mineração (DNPM, 2000).

Sobre o setor mineral no Brasil incidem tributos
federais, estaduais e municipais representados principalmente por impostos, taxas e contribuições financeiras,
com destaque para os mostrados na Tabela 5.6. Os impostos 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.
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COMPETÊNCIA

Geral
Federal

Estadual

TRIBUTO

BASE DE CÁLCULO

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica

Lucro Líquido Tributável

INCIDÊNCIA

Encargos
Sociais

Contribuição Sobre o
Lucro Líquido
Lucro Líquido (CSLL)
Contribuição para o
Programa de Integração Receita Operacional Bruta
Social (PIS)
Contribuição para
Faturamento
Financiamento da
Seguridade Social
Encargos Trabalhistas:
Folha de Pagamento
FGTS e INSS

Específico
para Mineração

CFEM

Faturamento Líquido

Geral

ICMS

Venda do Produto
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A CFEM foi instituída no Art. 20 da Constituição 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 econômica dos recursos minerais e com distribuição definida
pela Lei 8001/90, aos municípios (65%), estados e Distrito 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, deduzidos o PIS, COFINS, ICMS e despesas com transporte e
seguro (Tabela 5.7).
Tabela 5.7 – Alíquotas aplicadas de acordo com a substância mineral
para a cobrança da CFEM.
SUBSTÂNCIA

Figura 5.15 – Participação percentual das principais substâncias minerais na arrecadação da CFEM no estado do Maranhão no ano de
2009 (Fonte: DNPM, 2010)

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

A arrecadação deste encargo no Maranhão, visualizado na série histórica de 2003 a 2009, tem uma evolução 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 forma 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).

Figura 5.14 – Evolução da arrecadação da CFEM no estado do Maranhão no período 2003-2009. A série histórica possui tendência de evolução crescente, mostrando variação de 640% quando se comparam
os valores de 2009 e 2003 (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.

5.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O subsolo do Maranhão hospeda recursos minerais demandando políticas públicas para provocar o incremento 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 provocadas pelos principais atores envolvidos, no sentido de se
promover o levantamento, a avaliação e o diagnóstico
das principais cadeias produtivas da base mineral do estado, considerando as suas dimensões e as suas variáveis
geológicas, econômicas e ambientais, visando o desenvolvimento sustentável estadual a partir dos empreendimentos minerais.
A mineração é um fator de crescimento econômico e uma grande fonte de riqueza e instrumento de
desenvolvimento social que deve ser considerado na formulação das políticas públicas governamentais. O estado
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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 Maranhão com Sistema de Informações Georreferenciadas e
Banco de Dados (que acompanham esta nota explicativa), na escala 1:750.000, como instrumento fundamental para o conhecimento das potencialidades e das definições de investimentos no setor mineral;
(2) Levantamento aerogeofísico de alta resolução do Cinturão 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, geofísicos e metalogenéticos, para a construção do modelo
das mineralizações metálicas da região (Projeto Metalogenia 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 pesados 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 potencialidade econômica dos granulados marinhos da zona costeira e da plataforma continental, com profundidade de
até 30 m.

(6) Mapeamento geológico em detalhe na região de Imperatriz, visando estudos mais definitivos sobre a ocorrência de zeolitas, no contexto da Formação Corda na
Bacia do Parnaíba (parcialmente atendido pela Folha Imperatriz; 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 mapeamento geológico e o estudo geoeconômico dos depósitos de gesso para apoiar as atividades mínero-industriais
na construção e na consolidação de arranjos produtivos,
para melhor definição das áreas fosfatadas (fosfato aluminoso) do estado; para uma melhor avaliação do potencial 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 expectativa de ampliação e de diversificação mineral para o
estado, que atualmente tem sua produção e comercialização mineral estreitada e resumida à extração de areia,
argilas, água mineral, calcário, caulim, gipsita, rochas britadas 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 benefício da sociedade maranhense.
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