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APRESENTAÇÃO

Com o objetivo de obter informações no chamado “vazio cartográfico” da Amazônia, o governo brasileiro 
desenvolve desde 2008 o PROJETO CARTOGRAFIA DA AMAZÔNIA, coordenado pelo Censipam – Centro Ges-
tor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia e executado pelas Forças Armadas Brasileiras (Exército, 
Força Aérea e Marinha) e pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM.

O projeto é composto de três grandes subprojetos, que envolvem as cartografias terrestre, náutica e geo-
lógica (geologia e aerogeofísica), que visam à geração de informações que darão suporte para o planejamento 
e execução de projetos de infraestrutura a serem implantados na região. Serão geradas também informações 
estratégicas para o monitoramento regional, segurança e defesa regional, além de informações geológicas, de 
recursos minerais e geoambientais desta importante área do nosso território. 

É importante ressaltar que o conhecimento geológico/geofísico do território brasileiro é instrumento indis-
pensável para o planejamento e implementação de políticas públicas voltadas para a infraestrutura e aprovei-
tamento sustentável dos recursos minerais, energéticos e hídricos do país. Paralelamente, ressalta-se também 
a importância do conhecimento geológico, na condição de fonte primordial de conhecimento do meio físico, 
para a execução de estudos de zoneamento ecológico-econômico e de gestão ambiental do território nacional.

Neste contexto, temos a grata satisfação de disponibilizar à comunidade técnico-científica, aos empresá-
rios do setor mineral brasileiro, aos gestores federais, estaduais e municipais e à sociedade em geral, a Nota 
Explicativa e o SIG-geológico do projeto GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS DA FOLHA CENTRO NOVO DO 
MARANHÃO. Este produto integra o PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL, vinculado ao Ministério das Minas e 
Energia e à Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, e foi executado pelo Serviço Geológico 
do Brasil – CPRM, através da sua Superintendência Regional de Belém.

O desenvolvimento deste produto envolveu compilação e integração, em meio digital, de todas as infor-
mações geológicas, geoquímicas, geofísicas e de recursos minerais disponíveis na região. Esta base de dados foi 
complementada com a interpretação de sensores remotos, aquisição sistemática de dados de campo e análises 
laboratoriais e posterior elaboração de texto explicativo. Todos estes dados estão hospedados no banco de da-
dos corporativo da CPRM (GEOBANK), que pode ser acessado pelo portal www.cprm.gov.br.

A FOLHA CENTRO NOVO DO MARANHÃO, situada na divisa norte entre os estados do Maranhão e Pará, 
engloba a mesorregião do Oeste Maranhense e microrregião do Gurupi (Maranhão) e a mesorregião Nordeste 
Paraense e microrregião do Guamá (Pará). A área do projeto contém unidades geológicas pré-cambrianas do 
Cinturão Gurupi e do Fragmento Cratônico São Luís, cuja vocação histórica é a mineração de ouro – mais de uma 
centena de ocorrências auríferas foram catalogadas e há previsão de implantação de mina em 2013. Também 
contém unidades fanerozoicas com vocação já reconhecida para minerais industriais e de uso na construção civil 
(areia, seixo, brita, pedra para construção e argila). Os trabalhos desenvolvidos identificaram, também, potencial 
para diamante e rochas ornamentais. 
 
  

 MANOEL BARRETTO DA ROCHA NETO                              ROBERTO VENTURA SANTOS
Diretor Presidente do Serviço Geológico do Brasil – CPRM       Diretor de Geologia e Recursos Minerais
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A Folha Centro Novo do Maranhão (SA.23-Y-B-I) 
localiza-se na divisa entre o noroeste do Estado do 
Maranhão e nordeste do Estado do Pará e é limita-
da pelos paralelos 02°00’S e 02°30’S e meridianos 
46°00’W e 46°30’W. Engloba terrenos pré-cambria-
nos pertencentes ao Fragmento Cratônico São Luís e 
Cinturão Gurupi (unidade geotectônica predominante 
na folha) e a bacias e coberturas sedimentares fane-
rozoicas. A evolução orogênica do Fragmento Cratô-
nico São Luís (CSL) ocorreu no período Riaciano da 
era Paleoproterozoica, entre aproximadamente 2240 
Ma e 2050 Ma. O Cinturão Gurupi (CG) é um cintu-
rão móvel da era Neoproterozoica, situado na borda 
sul-sudoeste do CSL, com evolução durante os perí-
odos Toniano e Ediacarano (aproximadamente entre 
850 e 540 Ma), afetando rochas mais antigas, domi-
nantemente paleoproterozoicas e relacionadas com a 
evolução orogênica do Fragmento Cratônico São Luís. 
A Zona de Cisalhamento Tentugal marca aproximada-
mente o limite tectônico entre a área cratônica e o 
cinturão. As unidades fanerozoicas compreendem li-
mitadas exposições da Bacia do Parnaíba e coberturas 
cenozoicas detrito-lateríticas e aluvionares.

O mapeamento geológico da Folha Centro Novo 
do Maranhão, com suporte de aerogeofísica de alta 
resolução, permitiu a reformulação da estratigrafia 
regional com o refino das unidades previamente defi-
nidas e cartografia de novas unidades. Também houve 
maior avanço no entendimento do significado geoló-
gico das unidades, com o apoio de geocronologia e 
geoquímica de rocha e isotópica. 

O Complexo Itapeva (2167 Ma), unidade de 
embasamento do CG, é composto por ortognaisses 
tonalíticos, quartzo-dioríticos e granodioríticos, além 
de rochas paraderivadas e subordinados xistos de gra-
nulação grossa; as rochas encontram-se dobradas e 
metamorfizadas em fácies anfibolito. 

Várias unidades representam a borda retrabalha-
da do CSL, ou domínio externo do CG. A Suíte In-
trusiva Tromaí aflora na região limítrofe entre CSL e 
CG, está presente nos dois terrenos e é composta por 
tonalitos e granodioritos cálcico-alcalinos juvenis, re-
lacionados a subducção, e formados entre 2165 Ma e 
2148 Ma. Pequenos corpos de rochas plutônicas má-
ficas de fácies anfibolito a anfibolito alto e química 
tholeiitica de arco de ilhas foram definidas como An-
fibolito Muriá, de 2150 Ma. A Formação Chega Tudo 
é uma sequencia metavulcanossedimentar de fácies 
xisto verde a transicional xisto verde-anfibolito, forma-
da em 2160 Ma. Dacitos, andesitos e raros anfibólio 
xistos predominam na porção vulcânica aqui individu-
alizada e representam magmatismo cálcico-alcalino 
juvenil, de arco de ilhas/bacia marginal. Quartzo-mus-
covita xistos, xistos grafitosos, tufos ácidos e filitos 
predominam na porção paraderivada. A unidade foi 
fortemente deformada durante regime transcorrente 
relacionado ao desenvolvimento da Zona de Cisalha-
mento Tentugal. Provavelmente intercalado tectonica-
mente na Formação Chega Tudo, foi definido o Gabro 
Ubinzal, de idade incerta, composto por actinolita ga-
bros, monzodioritos e monzogabros de afinidade cál-
cico-alcalina. Os muscovita-granitos Maria Suprema e 
Moça, que intrudiram o Complexo Itapeva há 2100 
Ma, são foliados a miloníticos, fortemente peralumi-
nosos e representam magmatismo colisional riaciano. 
A Formação Igarapé de Areia (<2110 Ma) aflora tanto 
no CSL como no CG. Neste último aparenta ter sido 
deformada juntamente com a Formação Chega Tudo. 
É composta por arenitos fluviais com estratificação 
cruzada acanalada e níveis de conglomerado polimíti-
co e monomítico. 

O domínio interno do CG é representado prin-
cipalmente pelo Grupo Gurupi, neste trabalho repre-
sentado pelas formações Rio Piritoró e Jaritequara e 

RESUMO
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por uma porção ainda indivisa. As duas formações são 
paraderivadas, a primeira com filitos (±carbonosos) e 
sericita xistos de fácies xisto verde baixo, e a segun-
da com quartzo mica xistos grossos de fácies xisto 
verde alto. Representam possível sequência platafor-
mal e dados de isótopos de Nd indicam idade (TDM) 
menor do que 1140 Ma. De idade provavelmente si-
milar (<1102 Ma) tem-se a Formação Marajupema, 
constituída por muscovita quartzitos e paragnaisses 
de fácies anfibolito. Duas unidades metaígneas, de 
distribuição modesta, foram reconhecidas no desen-
volvimento deste projeto. O Anfibolito Cocal está es-
pacialmente relacionado com o Grupo Gurupi, mas 
sem relações de contato definidas. Possui anfibolitos, 
epidoto anfibolitos e xistos máficos de afinidade cálci-
co-alcalina de alto K e assinatura isotópica de Nd (TDM) 
indicando idade inferior a 850 Ma. O Metamicroto-
nalito Caramujinho intrudiu rochas da Suíte Intrusiva 
Tromaí em 624 ± 16 Ma.

 A Bacia do Parnaíba está representada por 
exposições limitadas de quartzo arenitos e raros fo-
lhelhos de ambiente marinho raso a continental, asso-
ciados ao Arenito Guamá do Grupo Serra Grande, de 
idade siluriana.

 Diques de rochas básicas, provavelmente do 
limite Jurássico-Triássico, foram incluídos nas unida-
des Diabásio Laranjal e Microgabro Linha 45. A pri-
meira compreende diabásios de baixo e alto teor de 
TiO2 e representa magmatismo básico toleítico asso-
ciado à abertura do Oceano Atlântico equatorial. A 
segunda unidade contém micrograbros e diabásios 
maciços com assinatura química de subducção herda-
da de evento orogênico anterior.

Coberturas do Neógeno são representadas por 
sedimentos clásticos de ambiente continental a tran-
sicional depositados em sistemas fluviais relacionados 
com o Grupo Barreiras e por sedimentos clásticos flu-
viais e colúvios Pós-Barreiras. Depósitos aluvionares 
modernos completam a estratigrafia da folha.

O ouro constitui o principal recurso mineral da 
Folha Centro Novo do Maranhão, com quase 150 ja-
zimentos primários, supergênicos e aluvionares. Os 
depósitos primários estão fundamentalmente asso-
ciados à Zona de Cisalhamento Tentugal e estruturas 
menores a ela relacionadas. A principal unidade hos-
pedeira é a Formação Chega Tudo. Subordinadamente 
há depósitos hospedados em rochas da Suíte Intrusiva 
Tromaí, Gabro Ubinzal e Formação Igarapé de Areia. 
As características geológicas e genéticas dos depósi-
tos de ouro epigenéticos são consistentes com as da 
classe dos depósitos de ouro orogênico. Depósitos em 
paleoplacer ocorrem associados à sedimentação clás-
tica da Formação Igarapé de Areia.

Materiais para uso na construção civil têm distri-
buição moderada. Jazimentos de argila para cerâmica 
vermelha, areia, seixo, laterita e pedra para constru-
ção (arenito) foram cadastrados, além de ocorrências 
favoráveis à produção de brita. Tonalitos esverdeados 
da Suíte Tromaí revelam potencial para uso como ro-
cha ornamental. Indícios geofísicos e mineralógicos 
são apontados como favoráveis a existência de dia-
mante e/ou kimberlito. Ainda, as principais anomalias 
geoquímicas detectadas em sedimentos de corrente 
envolvem um ou mais elementos das associações Au-
-Ag-As-Sb-Se-Bi, Mo-Cu-Pb-Zn e Cr-Ni-Co.
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The Centro Novo do Maranhão Sheet (SA.23-Y-
B-I) straddles the northern limit between the states 
of Maranhão and Pará, North-northwestern Brazil 
and is limited by the geographic coordinates 02°00’S 
to 02°30’S, and 46°00’W to 46°30’W. The area con-
tains Precambrian terrains belonging to the São Luís 
Cratonic Fragment and Gurupi Belt (which is the pre-
dominant terrain), and phanerozoic sedimentary ba-
sins and covers. The geological evolution of the São 
Luís Cratonic Fragment occurred during the Rhyacian 
period of the Paleoproterozoic era, mostly from 2240 
Ma to 2050 Ma. The Gurupi Belt is a Neoproterozoic 
mobile belt developed at the south-southwestern of 
the São Luís Cratonic Fragment during the Tonian and 
Ediacaran periods (approximately between 850 and 
540 Ma). Older rocks, mainly Paleoproterozoic in age 
and related to the orogenic evolution of the São Luís 
Cratonic Fragment, have been reworked during the 
mobile belt development. The limit between the cra-
tonic and belt áreas is grossly defined by the Tentugal 
Shear Zone. Phanerozoic units comprise limited expo-
sures of the Paleozoic Parnaíba Basin and Cenozoic 
detrital, lateritic and alluvial sediments. 

 The geological mapping of the Centro Novo 
do Maranhão Sheet developed by this project, sup-
ported by high-resolution airborne geophysics, al-
lowed the reformulation of the regional stratigraphy 
including the definition of new units. Furthermore, a 
new understanding of the geological evolution of the 
area has been achieved with the use of whole rock 
geochemical data, U-Pb geochronology and Nd iso-
tope geochemistry.

The Itapeva Complex (2167 Ma) is the main 
basement unit of the Gurupi Belt. It is composed of 
orthogneisses of tonalitic, quartz-dioritic and granodi-
oritic composition, in addition to subordinate parag-

neisses and coarse-grained schists. All rocks are folded 
and underwent metamorphism under amphibolites 
facies conditions. 

Several units represent the reworked margin of 
the São Luís Cratonic Fragment, that is, the external 
domain of the Gurupi Belt. The Tromaí Intrusive Sui-
te crops out in both the São Luís Cratonic Fragment 
and Gurupi Belt. It is composed of subduction-related, 
juvenile and calc-alkaline tonalites and granodiorites 
formed between 2165 Ma and 2148 Ma. Remains of 
amphibolite facies plutonc rocks of arc tholeiitic sig-
nature are grouped in the Muriá Amphibolite, of 2150 
Ma. The Chega Tudo Formation is a 2160 Ma-old, 
greenschist to transitional greenschist-amphibolite 
facies metavolcano-sedimentary sequence. Dacites, 
andesites and a few amphibole schists predominate in 
the metavolcanic domain of the formation and show 
juvenile, calc-alkaline signature, indicating island arc 
to marginal basin (back-arc?) setting. Quartz-musco-
vite- and graphite-bearing schists, along with phyllite 
and felsic tuffs predominate in the metasedimentary 
domain. The rocks are in general highly deformed as 
a consequence of the development of the left lateral, 
strike-slip Tentugal Shear Zone. The Ubinzal Gabbro 
occurs as intercalations within the Chega Tudo For-
mation. It is composed of actinolite-bearing gabbros 
and subordinate monzodiorite and monzogabbro of 
calc-alkaline affinity. The muscovite-bearing Maria 
Suprema and Moça granites intruded the basement 
gneisses at ca. 2100 Ma. These peraluminous rocks 
are foliated to mylonitic and represent a collision type 
magmatism. The Igarapé de Areia (<2110 Ma) crops 
out in both São Luís Cratonic Fragment and Gurupi 
Belt. It comprises fluviatile sandstones with variably 
preserved cross bedding and layers of polymitic and 
monomitic conglomerate. 

ABSTRACT
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 The internal domain of the Gurupi Belt con-
sists mainly of the Gurupi Group, which is subdivided 
into the metasedimentary Rio Piritoró and Jaritequara 
formations, in addition to an undivided portion. The 
Rio Piritoró Formation is composed of phyllite, C-bear-
ing phyllite, and sericite-bearing schist of the lower 
greenschist facies. The Jaritequara Formation compris-
es coarse-grained quartz-mica schists of upper green-
schist facies. Both formations formed in platform 
setting, with Nd isotope data indicating that they 
are younger than 1140 Ma. The Marajupema Forma-
tion (<1102 Ma) is composed of muscovite-bearing 
quartzite and paragneisses. Two metaigneous units of 
limited exposure have been recognized in this proj-
ect. The Cocal Amphibolite is spatially associated with 
the Gurupi Group, but the contact relationships are 
still uncertain. It is composed of amphibolite, epidote-
amphibolite and mafic schists of high-K, calc-alkaline 
geochemistry, and Nd isotope composition indicating 
an age younger than 850 Ma. The Caramujinho Meta-
microtonalite intruded into the Tromaí Intrusive Suite 
at 624 ± 16 Ma.

 The Parnaíba Basin is represented by limited 
exposures of quartz arenites and rare shales formed 
in shallow marine to continental setting of the Guamá 
Sandstone that belong to the Silrurian Serra Grande 
Group.

 Dykes of basic rocks have been grouped in the 
Laranjal Diabase and Linha 45 Microgabbro and were 
emplaced probably at the Triassic-Jurassic boundary. 
Laranjal comprises low- and high- TiO2 tholeiitic dia-
bases, which are related to the opening of the equato-
rial Atlantic Ocean. Linha 45 is composed of massive 

microgabbros and diabases with subduction-related 
chemical signature that was inherited from source 
rocks. 

Neogene covers comprise continental to transi-
tional clastic sediments of the Barreiras Group, which 
were deposited in fluvial systems, and of fluvial and 
colluvial sediments of the Pós-Barreiras unit. The 
younger unit of the project area consists of modern 
aluvionar sediments. 

Gold is by far the main mineral resource of the 
study area, with almost 150 records found as primary, 
supergene and aluvionar deposits. Epigenetic deposits 
are mostly associated with the Tentugal Shear Zone 
and related structures and with the Chega Tudo For-
mation. Rocks from the Tromaí Intrusive Suite, Ubinzal 
Gabbro and Igarapé de Areia Formation are also hosts 
for primary gold. The geological and genetic char-
acteristics of these gold deposits are consistent with 
those of the class of orogenic gold deposits. In ad-
dition to the primary gold, paleoplacer deposits are 
associated with the detrital sediments of the Igarapé 
de Areia Formation.

Rocks and minerals for civil construction include 
clay, sand, pebble, gravel, laterite and sandstone 
blocks, and are relatively abundant in the study area. 
Greenish tonalites of the Tromaí Intrusive Suite re-
vealed good potential for use as dimension stones. 
Geophysical and mineralogical information suggest 
possible presence of diamond and/or kimberlite. Fi-
nally, the main anomalous geochemical associations 
detected in stream sediments are combinations of Au-
Ag-As-Sb-Se-Bi, Mo-Cu-Pb-Zn and Cr-Ni-Co.



 - 13 -

Geologia e recursos minerais da Folha Centro Novo do Maranhão

O levantamento geológico e de recursos minerais 
da Folha Centro Novo do Maranhão foi executado pela 
Superintendência Regional de Belém da CPRM/Serviço 
Geológico do Brasil, dentro do Programa Geologia 
do Brasil, como parte do grande projeto Cartografia 
da Amazônia, que visa diminuir significativamente o 
vazio cartográfico (geológico, topográfico, náutico) 
nessa grande região.

A Folha Centro Novo do Maranhão (SA.23-Y-B-
-I) localiza-se na divisa entre os estados do Maranhão 
e do Pará. É limitada pelos paralelos 2°00’S e 2°30’S 
e pelos meridianos 46°00’W e 46°30’W, totalizando 
cerca de 3000 km2, com aproximadamente 70% da 
área no Estado do Maranhão (Fig. 1.1A). Nesta folha 
estão contidos parte dos municípios de Centro Novo 
do Maranhão, Centro do Guilherme, Maracaçumé, 
Maranhãozinho e Junco do Maranhão (no Estado do 
Maranhão) e de Cachoeira do Piriá, Nova Esperança 
do Piriá e Paragominas (no Estado do Pará). Os mu-
nicípios maranhenses estão inclusos na mesorregião 
Oeste Maranhense e microrregião do Gurupi e os 
paraenses na mesorregião Nordeste Paraense e mi-
crorregião do Guamá. Esses municípios totalizam po-
pulação em torno de 125.000 habitantes (excluído o 
município de Paragominas). 

 A principal drenagem da região é o rio Gu-
rupi, que divide os estados do Pará e Maranhão (Fig. 
1.1B) e desemboca ao norte, no Oceano Atlântico. 
Esse rio permite acesso à área a partir da ponte da 
BR-316, pois é navegável para pequenas embarcações 
motorizadas (canoas, voadeiras) a para embarcações 
que transportam passageiros, mantimentos e peque-
nas quantidades de produtos agrícolas produzidos 
por pequenos sitiantes da região. O principal acesso 
à área, entretanto, é feito a partir da rodovia BR-316 
que liga Belém ao nordeste brasileiro (Fig. 1.1B). Após 
a cidade de Cachoeira do Piriá, localizada nas margens 

desta rodovia, na localidade conhecida como Cidapar, 
a porção ocidental da folha, é alcançada por estradas 
vicinais que se ramificam por algumas localidades me-
nores, terminando em geral às margens do rio Guru-
pi. O lado maranhense da folha também é alcançado 
a partir da referida rodovia, pelas estradas estaduais 
MA-306 e MA-307, além de estradas vicinais que par-
tem das imediações de centros urbanos como Mara-
caçumé, Governador Nunes Freire, Maranhãozinho e 
Presidente Médici (Fig. 1.1B e C).

A economia da região, segundo Reis (2008), está 
baseada na agricultura desenvolvida em pequenas 
propriedades rurais (subsistência), sobretudo cultivo 
da mandioca, na pecuária (bovinicultura de corte), 
pesca artesanal, apicultura e meliponicultura. Foi pos-
sível observar também a existência de comércio nos 
centros urbanos, garimpagem de ouro, pequenas 
extrações de material de construção (seixo e areia) e 
forte atividade madeireira (o desmatamento é expres-
sivo nessa região). Espera-se a entrada em operação 
de uma mina de ouro no município de Centro Novo 
do Maranhão em 2011.

 A área da Folha Centro Novo do Maranhão 
foi alvo de trabalho anterior de mapeamento geo-
lógico regional executado pela CPRM, incluindo os 
projetos Turiaçu-Pinheiro, na escala 1:250.000 (PAS-
TANA, 1995) e a integração da Folha São Luís na es-
cala 1:500.000 (ALMEIDA, 2000). Essas escalas não 
permitem estudos mais aprofundados, considerando 
o potencial metalogenético da região, que é historica-
mente conhecida pela presença de depósitos e ocor-
rências auríferas, e também para o aprimoramento da 
evolução do conhecimento geológico. Com o objetivo 
de aumentar o conhecimento geológico e metaloge-
nético de importantes províncias minerais brasileiras, 
a Folha Centro Novo do Maranhão foi selecionada 
pela CPRM/Serviço Geológico do Brasil, juntamente 

1. INTRODUÇÃO
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Figura 1.1 – Localização da Folha Centro Novo do Maranhão (SA.23-Y-B-I) em relação (A) à articulação das folhas ao 
milionésimo e (B) às principais localidades e rodovias do nordeste do Pará e noroeste do Maranhão. (C) Planimetria 
simplificada da Folha Centro Novo do Maranhão com principais drenagens, vias de acesso e divisão municipal.
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com a Folha Santa Luzia do Pará e com a recém con-
cluída Folha Cândido Mendes (KLEIN et al., 2008a), 
para levantamento geológico na escala 1:100.000. 
Para complementar essa contribuição, foi realizado 
levantamento aerogeofísico gamaespectrométrico e 
magnetométrico de alta resolução, com espaçamento 
das linhas de voo de 500 m e altura de voo de 150 m 
(Projeto Aerogeofísico Gurupi). 

Os trabalhos iniciaram com a compilação e inte-
gração dos dados pré-existentes e geração de um SIG 
(Sistema de Informações Geográficas) geológico preli-
minar. Posteriormente foram realizadas três etapas de 
campo para o levantamento geológico, além de duas 
campanhas extras para levantamento geoquímico. Os 
trabalhos preliminares e de campo foram seguidos 
por estudos petrográficos, litogeoquímicos e isotópi-

cos, posteriormente interpretados e integrados. A in-
tegração final contou com o apoio de levantamento 
aerogeofísico de alta resolução (Projeto Aerogeofísico 
Gurupi do Programa Geologia do Brasil). Os resulta-
dos sintetizados nesta nota explicativa passam a fazer 
parte do SIG geológico final e do GEOBANK, banco 
de dados da CPRM/Serviço Geológico do Brasil, e são 
acessíveis a todos.

 Agradecimentos são devidos aos geólogos 
Frederico Zalán e Paulo Guimarães da mineradora Kin-
ross pela cessão de testemunhos de sondagem e dos 
mapas geológico e de ocorrências auríferas e aos pro-
fessores Claudio Nery Lamarão (UFPA) e Hilton Tulio 
Costi (Museu Paraense Emilio Goeldi) pelas imagens 
por catodoluminescência e elétrons retro-espalhados, 
respectivamente. 
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A Folha Centro Novo do Maranhão está locali-
zada na província estrutural Parnaíba (HASUI; ABREU; 
VILLAS, 1984), na divisa norte entre os estados do Pará 
e Maranhão. Nessa região são identificados três domí-
nios tectônicos maiores, também presentes na folha 
em estudo, e correspondem ao Fragmento Cratônico 
São Luís, ao Cinturão Gurupi e às Bacias e Coberturas 
Fanerozoicas (Fig. 2.1).

O Fragmento Cratônico São Luís e o Cinturão 
Gurupi afloram como janelas tectônicas e erosivas 
em meio à cobertura sedimentar fanerozoica. Estas 
unidades geotectônicas foram definidas por Almeida; 
Hasui e Brito Neves (1976) com base em estudos ge-
ocronológicos pelos métodos Rb-Sr (idade convencio-
nal) e K-Ar em minerais (HURLEY et al., 1967, 1968, 
ALMEIDA et al., 1968, CORDANI; MELCHER; ALMEI-
DA, 1968; ALMARAZ; CORDANI, 1969). Esses estudos 
mostraram que as rochas que afloram em direção à 
costa atlântica apresentam assinatura paleoprotero-
zoica, com idades em torno de 2000 Ma, enquanto 
que as rochas aflorantes para sul-sudoeste, nas por-
ções mais interiores do continente, possuem assina-
tura neoproterozoica, com idades principalmente no 
intervalo 800-500 Ma. Esses domínios geocronológi-
cos foram denominados, respectivamente, Cráton São 
Luís e Cinturão Gurupi.

A denominação Fragmento Cratônico São Luís, 
aqui utilizada (KLEIN et al., 2008b; VASQUEZ et al., 
2008), parece mais adequada a esse domínio paleo-
proterozoico em face das fortes evidências geológi-
cas e geocronológicas de que o mesmo faz parte de 
unidade geotectônica maior, o Cráton Oeste Africano. 
O desmembramento se deu por ocasião da quebra 
continental ocorrida no Mesozoico, que gerou Amé-
rica do Sul e África (HURLEY et al., 1967; TORQUATO; 
CORDANI, 1981; LESQUER; BELTRÃO; ABREU, 1984; 
KLEIN; MOURA, 2008).

A Zona de Cisalhamento Tentugal foi proposta 
como limite entre os domínios geotectônicos São Luís 
e Gurupi (HASUI; ABREU; VILLAS, 1984). Essa estrutu-
ra representa, na verdade, um limite geocronológico 
(Rb-Sr, K-Ar) e litoestrutural e não uma descontinuida-

de crustal que separa terrenos distintos (KLEIN et al., 
2005a). Os demais limites encontram-se encobertos 
por sedimentos fanerozoicos. Contudo, estudos pe-
trográficos, estruturais, geofísicos e geocronológicos 
(Rb-Sr e K-Ar) das rochas do embasamento das bacias 
fanerozoicas (BRITO NEVES et al., 1984; CORDANI et 
al., 1984; CUNHA, 1986; NUNES, 1993) indicam que 
as mesmas foram afetadas por eventos termo-tectô-
nicos no Neoproterozoico cerca de uma centena de 
quilômetros a leste da cidade de São Luís (Fig. 2.1). 
Essas rochas podem fazer parte do Cinturão Gurupi.

2.1. FRAGMENTO CRATÔNICO SÃO LUÍS

O Fragmento Cratônico São Luís é composto 
por rochas metavulcanossedimentares, granitoides e 
rochas vulcânicas (Fig. 2.2) de idade paleoproterozoi-
ca. A sucessão metavulcanossedimentar compreende 
o Grupo Aurizona, constituído por xistos de nature-
zas diversas, rochas metavulcânicas ácidas a básicas 
e subordinados quartzitos e metachert formados em 
2240 ± 5 Ma (PASTANA, 1995; KLEIN; MOURA; PI-
NHEIRO, 2005b; KLEIN et al., 2008a). 

A unidade predominante é a Suíte Intrusiva Tro-
maí, formada por tonalitos, granodioritos e granitos 
de idade entre 2168 e 2148 Ma, interpretados como 
uma série cálcico-alcalina juvenil formada em ambien-
te de arcos de ilhas intraoceânicos (KLEIN; MOURA, 
2001; KLEIN; MOURA; PINHEIRO, 2005b; KLEIN et al., 
2008b). Outros conjuntos de granitoides, de distribui-
ção mais restrita, são representados pela Suíte Intru-
siva Tracuateua e pelo Granito Negra Velha. A Suíte 
Tracuateua aflora na porção mais a noroeste da área 
cratônica e é parcialmente recoberta por sedimentos 
fanerozoicos (Fig. 2.1). É composta por granitos pe-
raluminosos com duas micas (LOWELL, 1985; COSTA; 
2000), com idades entre 2086 e 2091 Ma (PALHETA, 
2001). O Granito Negra Velha é composto por peque-
nos corpos de granitos tardios e fortemente evoluí-
dos, que intrudiram os granitóides da Suíte Tromaí 
entre 2056 e 2076 Ma (KLEIN et al., 2008b). 

2. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL
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Rochas vulcânicas não metamorfizadas, predo-
minantemente ácidas, incluindo componentes tufá-
ceas, se depositaram sobre as rochas da Suíte Tromaí 
entre 2164 e 2160 Ma e em 2068 Ma (KLEIN et al., 
2009). As rochas mais antigas (Unidade Vulcânica Ser-
ra do Jacaré) apresentam características de arco tran-
sicional a margem continental ativa, e as mais jovens 
(Unidade Vulcânica Rosilha) possivelmente associam-
-se ao evento tardio que gerou o Granito Negra Velha.

O Fragmento Cratônico São Luís é interpretado 
como parte de um orógeno maior com evolução no 
Riaciano, entre 2240 e 2050 Ma. As sequências su-
pracrustais e os granitoides cálcico-alcalinos são re-
lacionados a uma fase acrescionária da orogenia, os 
granitoides peraluminosos à fase colisional e os grani-
toides evoluídos e as rochas vulcânicas mais jovens, a 
fases tardi- a pós-orogênicas/colisionais (KLEIN et al., 
2008b, 2009).

2.2. CINTURÃO GURUPI

O Cinturão Gurupi é um orógeno neoproterozoi-
co de orientação NNW-SSE desenvolvido na borda sul-
-sudoeste do Cráton São Luís (ALMEIDA; HASUI; BRI-
TO NEVES, 1976; COSTA, 2000; KLEIN et al., 2005a). 

Possui área aflorante de aproximadamente 160 km de 
extensão longitudinal e 50 km de largura e parte dos 
demais limites estão encobertos por sedimentos fane-
rozoicos (Fig. 2.3). Informações geofísicas e estudos 
petrográficos e geocronológicos das rochas do emba-
samento das bacias sedimentares fanerozoicas (BRI-
TO NEVES et al., 1984; CUNHA, 1986; NUNES, 1993) 
indicam que o Cinturão Gurupi estende-se ainda 60-
80 km para sul e até 500 km na direção leste-oeste 
sob essas bacias. Teria, possivelmente, ligação com o 
domínio Médio Coreaú da Província Borborema (ver 
discussão em KLEIN et al., 2005a).

 A maioria dos conjuntos litológicos do Cintu-
rão Gurupi forma corpos alongados paralelos a maior 
dimensão do cinturão, também orientação da maioria 
das grandes estruturas que afetam as unidades ro-
chosas. O Cinturão Gurupi é composto por seqüên-
cias metassedimentares e metavulcanossedimentares, 
gnaisses e várias gerações de rochas plutônicas. Uma 
parte significativa dessas rochas está relacionada ao 
Fragmento Cratônico São Luís, sendo, portanto, de 
idade paleoproterozoica. Essas rochas representam 
fragmentos retrabalhados da borda cratônica e por-
ções do embasamento sobre o qual se ergueu o cintu-
rão no Neoproterozoico (KLEIN et al., 2005a).

Figura 2.1 – Localização da Folha Centro Novo do Maranhão em relação (A) às grandes províncias tectônicas da Plata-
forma Sul-americana (modificado de ALMEIDA et al., 2000) e (B) ao Fragmento Cratônico São Luís e Cinturão Gurupi.
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Figura 2.2 – Mapa geológico simplificado da porção norte do Fragmento Cratônico São Luís (adaptado de KLEIN et 
al., 2008a).

Fazem parte da assembleia de embasamento 
gnaisses bandados (Complexo Itapeva), granitoides 
cálcico-alcalinos (Suíte Intrusiva Tromaí) e rochas su-
pracrustais (Formação Chega Tudo), todos com ida-
de entre 2168 e 2148 Ma, granitos peraluminosos e 
potássicos de 2100-2060 Ma (corpos Japiim, Maria 
Suprema, Jonasa, entre outros) e subordinadas len-
tes de metatonalito arqueano (Metatonalito Igarapé 
Grande) (PASTANA, 1995; PALHETA, 2001; KLEIN et 
al., 2005a). A litogênese neoproterozoica conhecida, 
antes da realização do presente trabalho, está limi-

tada a uma intrusão do Nefelina Sienito Boca Nova, 
provavelmente representando uma intrusão pré-oro-
gênica de 732 Ma ligada ao quebramento continental 
ocorrido no início do Neoproterozoico (KLEIN; MOU-
RA; PINHEIRO, 2005b), e ao granito peraluminoso 
Ney Peixoto, de 549 Ma (PALHETA, 2001). Também 
relacionada à fragmentação continental, considera-se 
a Formação Marajupema (Fig. 3.1), de natureza me-
tassedimentar e idade indefinida, sendo certamente 
mais jovem que 1100 Ma (KLEIN et al., 2005a).
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Pequenas bacias sedimentares, aparentemente 
instaladas sobre rochas do Fragmento Cratônico São 
Luís e do Cinturão Gurupi (formações Vizeu, Igara-
pé de Areia e Piriá), têm sido consideradas cobertu-
ras pós-orogênicas (molassas?) relacionadas ao final 
da orogenia que erigiu o Cinturão Gurupi e no final 
do Neoproterozoico ou início do Cambriano (ABREU; 
VILLAS; HASUI, 1980; KLEIN et al., 2005a; PINHEI-
RO; MOURA; KLEIN, 2003). Entretanto, já se verificou 
que pelo menos a Formação Igarapé de Areia deve 
representar uma unidade mais antiga (TEIXEIRA et al., 

2007; ver também discussão abaixo). Essas bacias são 
redefinidas neste projeto.

2.3. BACIAS E COBERTURAS FANEROZOICAS

As coberturas sedimentares fanerozoicas, que 
recobrem parcialmente os domínios pré-cambria-
nos, compreendem as bacias do Parnaíba, Grajaú e 
Bragança-Viseu. A Bacia do Parnaíba constitui uma 
grande sinéclise com até 3500 m de espessura que se 
implantou sobre riftes cambro-ordovicianos desenvol-

Figura 2.3 – Mapa geológico simplificado do Cinturão Gurupi
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vidos no embasamento pré-cambriano. Este embasa-
mento é representado por segmentos dos crátons São 
Francisco e São Luís e das faixas móveis neoprotero-
zoicas Gurupi, Araguaia e Borborema (GÓES; FEIJÓ, 
1994; BRITO NEVES, 2002). É limitada ao norte pelo 
Arco Ferrer-Urbano Santos e a nordeste é recoberta 
por sedimentos mesozoicos das bacias São Luís, Gra-
jaú e Bragança-Viseu e sedimentos cenozoico. Abriga 
sequências sedimentares formadas no Paleozoico e no 
Mesozoico. As mais antigas, siluro-devonianas, rela-
cionam-se a transgressões marinhas, enquanto que a 
partir do Carbonífero o ambiente é continental quente 
e árido, com mares restritos e rasos, evoluindo para 
desértico no início do Mesozoico. Também no Meso-
zoico é registrado o magmatismo continental bási-
co relacionado com a abertura do Oceano Atlântico 
(GÓES; FEIJÓ, 1994; MILANI; TOMAZ FILHO, 2000).

A Bacia do Grajaú possui forma semicircular e 
corresponde às sequências cretáceas depositadas so-
bre as sequências paleozoicas da Bacia do Parnaíba. 
É limitada a norte pelo Arco Ferrer-Urbano Santos e a 
sul pela Antéclise Xambioá-Alto Parnaíba, cuja evolu-
ção remonta ao Paleozoico. A noroeste faz limite com 
a Bacia do Marajó à altura do Arco do Capim e o Li-
neamento Rio Parnaíba a limita a leste com a Bacia do 
Parnaíba (GÓES; ROSSETTI, 2001). O preenchimento 
sedimentar da bacia do alcança 1.500 m de espessu-

ra junto ao Arco do Capim e adelgaça em direção a 
borda sul. Rossetti (2001a) identificou três seqüências 
deposicionais, depositadas no Eocretáceo e Neocretá-
ceo em ambientes costeiros (flúvio-deltáico, litorâneo 
e estuarino), que indicam transgressões marinhas. Se-
gundo Góes e Rossetti (2001) e Rossetti (2001b), uma 
zona de descolamento basal na margem equatorial 
atlântica desencadeou esforços distensivos, com rea-
tivação de falhas NE-SW e NW-SE do embasamento 
e formação de rifte, modificada posteriormente pela 
superposição de transcorrência E-W resultante da mu-
dança de rotação das placas Sul-Americana e Africana.

Bragança-Viseu é uma bacia subaflorante reco-
berta pelas coberturas cenozoicos do Grupo Barreiras 
e definida principalmente com apoio de dados gra-
vimétricos, sísmicos e de sondagem. Representa um 
dos riftes da margem Atlântica Equatorial formadas 
no Cretáceo. É limitada a sul e a leste pelas unidades 
pré-cambrianas do Cinturão Gurupi e do Fragmento 
Cratônico São Luís, a norte pela Plataforma Ilha de 
Santana e a oeste pela Plataforma Bragantina. Apre-
senta eixo deposicional orientado segundo NNW-SSE, 
com preenchimento de 4.500 m de seqüências clásti-
cas, cretáceas a miocênicas, cuja deposição evoluiu de 
ambiente continental de rifte para marinho de mar-
gem continental (ARANHA et al., 1990; LIMA; ARA-
NHA; FEIJÓ, 1994).
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Propostas históricas e recentes (FRANCISCO et 
al., 1971; NUNES; LIMA; B. FILHO, 1973; COSTA et al., 
1977; ABREU; VILLAS; HASUI, 1980; HASUI; ABREU; 
VILLAS, 1984; PASTANA, 1995; ALMEIDA, 2000; COS-
TA, 2000; KLEIN et al., 2005c), de organização estrati-
gráfica e definição/redefinição de unidades são consi-
deradas, juntamente com os dados produzidos neste 
projeto e na vizinha Folha Santa Luzia do Pará (tam-
bém em execução pela CPRM/Serviço Geológico do 
Brasil; Klein e Lopes, no prelo) para o estabelecimento 
da litoestratigrafia das unidades que compõem a Fo-
lha Centro Novo do Maranhão. Nem todas as propo-
sições e/ou revisões são obrigatoriamente discutidas 
aqui, mas somente aquelas mais necessárias ao enten-
dimento da evolução da proposta estratigráfica aqui 
apresentada. Essa configuração encontra-se na Figura 
3.1. A cartografia da folha, além dos trabalhos reali-
zados neste projeto, partiu das propostas anteriores, 
de Pastana (1995), Ribeiro (2002) e Kinross (2008).

3.1. FRAGMENTO CRATÔNICO SÃO LUÍS

3.1.1. Suíte Intrusiva Tromaí (PP2t)

Costa et al. (1977) propuseram a denominação 
de Associação Anorogênica Tromaí para o conjunto 
de granitóides e rochas vulcânicas ácidas que forma a 
unidade espacialmente dominante no Fragmento Cra-
tônico São Luís. Pastana (1995) redefiniu a unidade 
como Suíte Tromaí e Klein et al. (2005c) adicionaram 
o termo “intrusiva” a esta última definição, entenden-
do que as rochas vulcânicas não faziam parte da uni-
dade, o que foi recentemente confirmado (KLEIN et 
al., 2008a). Klein et al. (2008a) também subdividiram 
a Suíte Intrusiva Tromaí, na porção norte do Fragmen-
to Cratônico São Luís, em três subunidades faciológi-
cas (Tonalito Cavala, Granodiorito Igarapé Bom Jesus 
e Granito Areal), com base em aspectos petrográficos 

e geoquímicos. 
Semelhanças e diferenças existem entre os grani-

tóides da Suíte Intrusiva Tromaí na Folha Centro Novo 
do Maranhão e os da mesma suíte cartografados na 
área cratônica, ao norte, mas a subdivisão adotada 
para a área cratônica por Klein et al. (2008a) não se 
repete na Folha Centro Novo do Maranhão, o que 
será evidenciado no Capítulo 5, onde se discutem os 
aspectos geoquímicos da unidade. Por esse motivo, 
a unidade será tratada aqui como indivisa. Contudo, 
estudos mais detalhados, envolvendo maior número 
de afloramentos e de análises litogeoquímicas, além 
de geocronologia e geologia isotópica, permitirão 
melhor individualização da unidade e definição de 
eventuais corpos de granitoides que não pertencem 
a essa suíte.

Na Folha Centro Novo do Maranhão, a Suíte 
Intrusiva Tromaí forma um grande maciço, provavel-
mente composto por diferentes intrusões, distribuí-
do de noroeste a sudeste da folha e recoberto, em 
sua porção oriental, por sedimentos fanerozoicos. O 
contato com a Formação Igarapé de Areia, a norte, é 
tectônico e, provavelmente, discordante/erosivo. Para 
sul-sudeste, na região limítrofe entre a área cratônica 
e o Cinturão Gurupi, a Suíte Tromaí aflora nos domí-
nios deste último, em contato com a Formação Chega 
Tudo ao longo da Zona de Cisalhamento Tentugal (Fig. 
3.1). 

A Suíte Tromaí não possui assinatura geofísica 
distintiva (Fig. 3.2) e em mapas radiométricos mos-
tra valores relativamente baixos, consistentes com a 
dominância de tonalitos. No mapa magnetométrico 
de campo total mostra relevo magnético menos on-
dulado que as rochas supracrustais, especialmente na 
porção centro-sudeste. Entretanto, há diferença nos 
valores gamaespectrométricos na suíte, menores na 
porção noroeste e em algumas partes do sudeste da 
folha. Isso está provavelmente relacionado à predomi-

3. UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS
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nância de tonalitos nesses locais, ao passo que rochas 
mais evoluídas, como granodioritos, geram valores 
gamaespectrométricos um pouco mais elevados. Esse 
fato levou Ribeiro (2002) a sugerir uma subdivisão car-
tográfica composicional, com base na geofísica. Essa 
subdivisão, embora factível, não é adotada neste traba-
lho, por se entender que a separação ocorre de forma 
mais complexa (não tão linear), e que sua adoção exige 
trabalho de cartografia em escala de maior detalhe.

As rochas da Suíte Intrusiva Tromaí afloram em 
lajeiros decamétricos no leito do rio Gurupi e como 
blocos, matacões e lajeiros decamétricos no restante 
da área (Fig. 3.3). Exibem granulação média a grossa 
e são equigranulares a inequigranulares, raramente 
porfiríticas, e mostram tonalidades acinzentada, es-
verdeada e rosada (Fig. 3.3A e B). Os tons esverdeados 
são muito comuns em razão da alteração hidrotermal 
regional e/ou metamorfismo a que foram submetidas 
as rochas. Mesoscopicamente apresentam estruturas 
maciças a foliadas (Fig. 3.3C), até miloníticas, depen-
dendo da relação com a Zona de Cisalhamento Ten-
tugal e outras estruturas. Enclaves microgranulares 
de tonalito a quartzo diorito são bastante frequentes, 
assim como as concentrações de minerais máficos. 
Não foi detectada a presença de xenólitos. De forma 
pontual, sem que corpos possam ser cartografados na 
escala adotada, foi observada a ocorrência de granitos 
róseos e de granulação fina a média. São mesoscopi-
camente similares ao Granito Areal (incluído na Suíte 
Intrusiva Tromaí do Fragmento Cratônico São Luís) e, 
na maioria das vezes, ocorrem como veios ou diques 
decimétricos alojados nas rochas menos evoluídas da 
suíte (Fig. 3.3D).

No diagrama QAP (Fig. 3.4) a distribuição das 
composições mineralógicas modais aparenta seguir as 
tendências das séries cálcico-alcalina normal e cálcico-
-alcalina tonalítica ou trondhjemítica. No terreno esses 
dois grupos compõem aproximadamente as porções 
nordeste e sudoeste, respectivamente, da suíte (Fig. 
3.1A), reforçando as indicações geofísicas e a subdivi-
são feita por Ribeiro (2002). 

As variedades petrográficas do primeiro grupo in-
cluem biotita (raramente hornblenda) monzogranito, 
biotita-hornblenda quartzo-monzodiorito, granodio-
rito com biotita e/ou hornblenda e quartzo-monzoni-
to com hornblenda (Fis. 3.3E Mineralogicamente esse 
grupo é composto por plagioclásio (35-52%), quartzo 
(15-25%), feldspato alcalino (10-28%), hornblenda 
(3-20%), biotita (0-5%), com variações características 
para cada tipo petrográfico. Minerais opacos, titani-
ta (até 2%), apatita e zircão são acessórios, e clorita, 
sericita, epidoto e calcita são fases de alteração. São 
rochas em geral inequigranulares com textura granu-

lar hipidiomórfica. O plagioclásio é zonado, feição sa-
lientada pela alteração pós-magmática. O microclínio 
mostra localmente exsoluções pertíticas e o quartzo 
localmente exibe extinção ondulante e formação de 
subgrãos. Tipos petrográficos sem evidências de de-
formação/recristalização a protoclásticos e protomilo-
níticos foram também identificados.

No segundo grupo predominam hornblenda to-
nalito (Fig. 3.3F), hornblenda quartzo-diorito e bio-
tita-hornblenda tonalito, texturalmente similares às 
rochas do primeiro grupo. Mineralogicamente pos-
suem, em média, teores maiores de plagioclásio e hor-
nblenda e menores de feldspato alcalino. As rochas 
são compostas por plagioclásio (38-52%), quartzo 
(10-30%), feldspato alcalino (0-5%), hornblenda (14-
35%), rara biotita. A mineralogia acessória e secundá-
ria é semelhante à do primeiro grupo.

De expressão subordinada, há rochas mais evo-
luídas, que ocorrem dominantemente como diques e 
veios. São róseas e de granulação fina e foram classi-
ficadas como sienogranito e monzogranito. São com-
postas por quartzo (27-30%), microclínio (27-46%) e 
plagioclásio (27-43%) e teores subordinados de bioti-
ta, clorita, minerais opacos, titanita, apatita, epidoto, 
sericita e calcita. Apresentam textura equigranular hi-
pidiomórfica fina e porções granofíricas. Mostram si-
nais variados de deformação tectônica, como extinção 
ondulante do quartzo e formação de subgrãos.

Idades entre 2147 ± 3 a 2168 ± 4 Ma, obti-
das em cristais de zircão por evaporação de Pb e U-Pb 
SHRIMP (KLEIN; MOURA, 2001; KLEIN et al., 2005a, 
KLEIN; MOURA; PINHEIRO, 2005b, KLEIN et al., 
2008a), foram interpretadas como reflexo da variação 
temporal na cristalização dos granitóides ao longo da 
evolução magmática da suíte. As idades modelo (TDM) 
para a unidade variam entre 2,22 e 2,26 Ga, com 
valores de Nd(t) de +1,9 a +2,6 (KLEIN; MOURA; 
PINHEIRO, 2005b). Na Folha Centro Novo do Mara-
nhão, três datações mostram somente as idades infe-
riores, entre 2148 ± 4 Ma e 2156 ± 10 Ma, embora a 
última se superponha, no limite de erro analítico, com 
as mais antigas. Datação de uma amostra efetuada 
neste projeto, pelo método U-Pb em zircão por LA-
-ICP-MS (Capítulo 4) definiu idade de 2165 ± 8 Ma.

Klein et al. (2008b), integrando associação lito-
lógica com dados geocronológicos, geoquímicos e 
isótopos de Nd, sugeriram que os granitoides da Su-
íte 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 for-
mado em arcos de ilhas intraoceânicos com possível 
transição para margem continental.
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Figura 3.2 – Mapas aerogeofísicos da Folha Centro Novo do Maranhão. (A) Composição ternária U-Th-K (RGB); (B) ga-
maespectrométrico de contagem total com relevo sombreado; (C) canal do K com relevo sombreado; (D) magnético 
de campo total sombreado; (E) primeira derivada vertical, sombreado; (F) amplitude do sinal analítico, sombreado. As 
linhas amarelas tracejadas separam cinco domínios geofísicos (vide capítulo 6).
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Figura 3.3 – Fotografias de afloramentos e fotomicrografias de rochas da Suíte Intrusiva Tromaí. (A) Tonalito equigra-
nular, com tom esverdeado produzido pela saussuritização do plagioclásio, (B) monzogranito inequigranular róseo no 
afloramento EK178, (C) afloramento EK187 com granodiorito foliado e cortado por veios concordantes e bolsões de 
sienogranito, (D) afloramento EK192 mostrando tonalito grosso com dique sin-plutônico de sienogranito, (E) horn-
blenda granodiorito foliado (EK187), (F) hornblenda tonalito foliado fino (EK250).
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3.2. CINTURÃO GURUPI

3.2.1. Complexo Itapeva (PP2iv, PP2ivx)

O Complexo Itapeva foi definido por Klein et al. 
(2005c) em substituição ao Complexo Maracaçumé 
(COSTA et al., 1977; ABREU, VILLAS; HASUI, 1980). 
Em sua concepção original, o Complexo Maracaçumé 
era considerado de idade arqueana e afloraria tanto 
no Fragmento Cratônico São Luís como no Cinturão 
Gurupi, englobando rochas que, posteriormente, 
Pastana (1995) entendeu como pertencentes à Suí-
te Intrusiva Tromaí. Pastana (1995) também limitou 
a ocorrência do Complexo Maracaçumé a um gran-
de maciço que ocorre na porção centro-sudeste do 
Cinturão Gurupi, a maior parte dentro dos limites da 
Folha Centro Novo do Maranhão, que corresponde, 
com outro formato cartográfico, à área de afloramen-
to do Complexo Itapeva, conforme a cartografia esta-
belecida neste projeto. Dois corpos menores afloram 
a sudoeste deste corpo principal (Figs. 2.3 e 3.1). A 
área tipo do complexo ocorre na região da cachoeira 
homônima, no rio Gurupi, na porção centro-noroeste 
da folha.

Na Folha Centro Novo do Maranhão o principal 
maciço do Complexo Itapeva é alongado segundo a 
direção NW-SE (Fig. 3.1) e suas rochas afloram em la-
jeiros métricos a decamétricos (Fig. 3.5). Também fo-
ram identificadas ocorrências isoladas de (meta) gra-
nitóides e rochas máficas-ultramáficas, cuja separação 
cartográfica não foi possível na escala de trabalho. O 

Figura 3.4 – Diagrama QAP (Streckeisen 1976) com a 
composição da Suíte Intrusiva Tromaí na Folha Centro 
Novo do Maranhão. Séries magmáticas segundo La-
meyre e Bowden (1982) e Bowden et al. (1984).

complexo faz contato tectônico ao longo de zonas de 
cisalhamento transcorrentes e de empurrão com os 
conjuntos supracrustais. Com a Formação Chega Tudo 
o contato ocorre ao longo da Zona de Cisalhamento 
Tentugal; com unidades do Grupo Gurupi por zonas 
de cisalhamento que ainda carecem de melhor carac-
terização; e com a Formação Marajupema ao longo 
da Falha Marajupema. Os gnaisses são intrudidos por 
granitos róseos a esbranquiçados ricos em muscovita, 
relacionados às unidades Maria Suprema e Moça e, 
por vezes, gnaisses e granitóides encontram-se parale-
lizados tectonicamente. 

Nos mapas gamaespectrométricos o Complexo 
Itapeva mostra valores relativamente altos de potás-
sio e baixos nos canais de tório e urânio (Fig. 3.2). 
O padrão magnético exibe alto gradiente, ressaltando 
forte estruturação de direção NW-SE e, aparentemen-
te, dobras regionais na porção noroeste da área de 
ocorrência da unidade (Figs. 3.2D e 3.2E).

 As rochas do complexo são cinza e têm granula-
ção dominantemente média. Estruturalmente variam 
de foliadas a bandadas, são frequentemente dobradas 
e possuem bolsões e veios de quartzo e quartzo-felds-
pato, geralmente concordantes, alguns ricos em mica 
(biotita e/ou muscovita) (Fig. 3.5). As dobras ocorrem 
em várias escalas, de centimétricas a decamétricas em 
afloramentos e provavelmente quilométricas, segun-
do interpretação de sensores remotos. Localmente as 
dobras formam padrões complexos associados com 
migmatização local (Fig. 3.5A). A orientação geral da 
foliação e do bandamento é NW-SE, com mergulhos 
acentuados para SW ou NE, podendo variar em fun-
ção das dobras e/ou de estruturas transcorrentes. 

Na área tipo do Complexo Itapeva, Klein et al. 
(2005a) descreveram apenas gnaisses ortoderivados, 
com predominância de termos tonalíticos. No pre-
sente projeto ratifica-se a predominância de ortog-
naisses, mas observou-se também a ocorrência de 
metatonalitos e de gnaisses paraderivados. Também 
foram observados e individualizados (PP2ivx) alguns 
corpos alongados de xistos, aparentemente intercala-
dos tectonicamente com os gnaisses, e mantidos no 
complexo devido à ausência de critérios seguros para 
sua separação em outra unidade (por exemplo, idade 
e maior número de afloramentos para investigação).

Os ortognaisses são predominantemente grano-
blásticos e lepidoblásticos (Fig. 3.5E), sendo também 
comum a ocorrência de texturas miloníticas e porfiro-
clásticas. Há também evidências de deformação dinâ-
mica posterior à granoblastese. São dominantemente 
derivados de biotita tonalitos e biotita quartzo-diori-
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tos, alguns com quantidades expressivas de epidoto. 
Sua mineralogia essencial varia em percentuais mo-
dais dependendo da composição do protólito. É for-
mada por plagioclásio (45-56%), quartzo (25-30%), 
microclínio (4-5%, quando presente) e biotita (11-
20%). Epidoto (4-5%) grosso e neoformado, frequen-
temente zonado, está presente na quase totalidade 
das amostras, mas é mais comum como mineral de 
alteração, finamente granulado, ocorrendo em asso-
ciação com clorita e sericita. Minerais opacos, apatita 
e zircão são as principais fases acessórias; alanita e 
titanita ocorrem ocasionalmente e granada foi des-
crita em duas amostras. Gnaisses cujos protólitos são 
tonalitos e granodioritos portadores de hornblenda, 
com ou sem biotita, têm ocorrência localizada e a 
hornblenda chega a compor 5-30% do volume das 
rochas, sendo a mineralogia restante similar àquela 
dos biotita gnaisses: plagioclásio (40-61%), quart-
zo (15-27%), microclínio (10-20%, mas ausente nos 
gnaisses tonalíticos), biotita (3-7%, quando presente). 
Acessórios são epidoto, titanita, minerais opacos, zir-
cão, apatita e alanita. Gnaisses quartzo monzodioríti-
cos com biotita e hornblenda ou biotita e muscovita 
foram também identificados.

Alguns afloramentos de metatonalito mostram 
rochas cinza, foliadas e com granulação média. Lo-
calmente contém enclaves decimétricos de tonalito 
mais félsico, alongados segundo a foliação. Também 
são observados lentes ou boudins rompidos de veios 
de quartzo. Relações de intrusão com xistos incluídos 
no Complexo Itapeva (PP2ivx) são observadas em pelo 
menos um afloramento (Fig. 3.5C). Composicional-
mente são epidoto-biotita metatonalitos, com textu-
ras primárias preservadas, exceto onde milonitizados, 
e sem bandamento composicional (Fig. 3.5E). A mi-
neralogia consiste em plagioclásio (40-52%), quartzo 
(25-34%), feldspato alcalino (<4%), biotita (15%), 
epidoto (4-8%) e traços de minerais opacos, apatita 
e granada. Muscovita, clorita e carbonato são fases 
de alteração.

Algumas rochas são interpretadas como parade-
rivadas, de natureza quartzo-feldspática e/ou pelítica. 
São biotita gnaisses que em escala mesoscópica são 
similares aos ortognaisses. Mineralogicamente são 
compostos por plagioclásio (46-56%), quartzo (21-
32%), biotita (10-18%), muscovita (2-3%), granada 
(2-5%) e minerais opacos (1-3%). Epidoto, zircão e 
apatita são fases acessórias. A diferença mineralógica 
principal em relação aos ortognaisses é presença de 
granada e muscovita, e de teores médios mais eleva-
dos de biotita e quartzo. Ainda, em algumas amos-

tras, os cristais de zircão são mais arredondados, o 
que pode evidenciar proveniência detrítica. Ocorrên-
cia mais localizada de turmalina-muscovita-biotita 
gnaisses indica provável natureza pelítica. Texturas 
granoblástica e lepidoblástica são as mais comuns e 
verificou-se também a ocorrência de microestruturas 
do tipo arco poligonal formadas por lamelas de micas 
crescidas estaticamente mimetizando micro-dobras 
pré-existentes. 

Efeitos moderados de migmatização e fusão 
localizada observados nos gnaisses (Fig. 3.5A) são 
compatíveis com condições metamórficas de fácies 
anfibolito médio a alto e evidências mineralógicas 
indicam 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 gnaisse 
tonalítico na área tipo da unidade, interpretada como 
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 Nd(t) entre +1,4 e +2,6 (Tabela 4.1), 
indicando caráter juvenil para os protólitos ígneos dos 
gnaisses analisados. 

3.2.1.1. Complexo Itapeva – xistos (PP2ivx)

Três corpos de xistos foram individualizados na 
porção central-sudoeste da Folha Centro Novo do 
Maranhão. Esses corpos fazem contato tectônico com 
os gnaisses do Complexo Itapeva ao longo de zonas 
de cisalhamento transcorrentes e reversas (Fig. 3.1). A 
descrição petrográfica desses xistos lembra a dos xis-
tos da Formação Vila Cristal do Grupo Gurupi (xistos 
feldspáticos e grauvaquianos de granulação média a 
grossa, com forte segregação metamórfica em ban-
das milimétricas a centimétricas, às vezes com aspecto 
de gnaisse e injetados por lentes e bolsões pegma-
toides), conforme concepção de Costa et al. (1996). 
Por outro lado, a ocorrência desses xistos como lascas 
dentro dos gnaisses do Complexo Itapeva, mostrando 
o mesmo padrão de deformação (ver capítulo 6), e a 
relação de intrusão verificada no afloramento EK311 
(Fig.3.5C), sugerem tratar-se de xistos mais antigos 
que os gnaisses do Complexo Itapeva e, portanto, que 
o Grupo Gurupi. Entretanto, na ausência de estudos 
mais aprimorados e de dados geocronológicos, prefe-
rimos manter essa unidade como integrante do Com-
plexo Itapeva, à espera de melhor definição. 
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Figura 3.5 – Fotografias de afloramentos e fotomicrografias em nicois cruzados de rochas do Complexo Itapeva e 
dos xistos incluídos no complexo. (A) Gnaisse cinza dobrado e localmente migmatizado. Foto vertical na estação 
EK85. (B) Gnaisse tonalítico cinza, bandado, na estação EK284, visto em planta. À esquerda, finos veios contínuos 
e descontínuos de granito; a direita dos veios, granito róseo fino e dobrado (dobra apertada isoclinal); ao centro 
da foto, granito fino (à esquerda) e grosso (à direita) com dobras (linhas pontilhadas) indicando movimentação 
dextral. (C) Afloramento EK311 mostrando a relação de intrusão de granitóide foliado (cinza claro) em xisto para-
derivado grosso (cinza escuro). (D) Gnaisse bandado e dobrado no afloramento EK274, visto em planta. Uma zona 
de cisalhamento se desenvolveu (diagonal da foto) junto aos flancos de dobramentos, gerando dobras sem raiz. (E) 
Texturas granoblástica e lepidoblástica em biotita-gnaisse tonalítico. (F) Texturas granoblástica e lepidoblástica em 
biotita-muscovita xisto intrudido pelo granitoide mostrado em “E” (relação mostrada na figura C) no afloramento 
EK311. (F) Xisto médio bandado (afloramento EK162). (G) Mesmo afloramento com porção quartzo-feldspática 
de granulação grossa e dobrada. (H) Veios de quartzo boudinados, com eixo maior segundo a direção xistosidade 
(afloramento EK159). (I) e (J) Fotomicrografias em nicóis cruzados dos xistos quartzo-feldspáticos dos afloramentos 
EK159 e EK160, respectivamente, exibindo cloritóide (Cld), granada (Grt), biotita (Bt) e muscovita (Ms).
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Esta unidade é composta por mica xistos de 
cor cinza e granulação fina a média, eventualmente 
bandados, quando apresentam grãos mais grossos 
(Fig. 3.5F). A atitude da foliação é consistentemente 
orientada segundo a direção NW-SE, com mergulhos 
subverticais ou de alto ângulo (75°) para SW. Linea-
ções minerais variam de sub-horizontais a oblíquas, 
sempre com caimento para sudeste. Veios de quartzo 
e quartzo-feldspáticos são ubíquos e frequentemente 
estão dobrados ou boudinados (Fig. 3.16G e H). 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.

Ao microscópio foram descritos granada-biotita 
xistos com ou sem cloritoide e muscovita. Mineralo-
gicamente são compostos por plagioclásio (18-47%), 
às vezes albítico, quartzo (15-30%), biotita (18-35%), 
muscovita (0-30%), granada (1-2%), cloritoide (2-
5%), epidoto (traços a 2%) e minerais opacos (traços 
a 2%). Clinozoisita, apatita e titanita são fases acessó-
rias. A textura dominante é a lepidoblástica, em que 
a muscovita, está fortemente estirada, assim como a 
biotita e o cloritóide (Fig. 3.5I). A textura lepidoblás-
tica é definida principalmente por lamelas orientadas 
de biotita e moscovita, enquanto que a textura gra-
noblástica é subordinada e formada por agregados 
de quartzo ou arranjos de grãos alongados de plagio-
clásio e quartzo. Grãos de granada variam de finos a 
grossos e às vezes se exibem cloritoide em sombras de 
pressão (Fig. 3.5I e J).

3.2.2. Anfibolito Muriá (PP2mu) 

Afloramentos esparsos de anfibolito foram docu-
mentados na porção noroeste da Folha Centro Novo 
do Maranhão e são aqui reunidos em um corpo que 
define a unidade Anfibolito Muriá. Ocorrem a cerca 
de 1,8 km a oeste de Vila Muriá, em ramal carroçável 
que parte da estrada que liga esta localidade à Vila 
Enche Concha (Figs. 1.1 e 3.1). 

Não há critério fotogeológico seguro para definir 
a forma desse corpo, mas em razão da sua impor-
tância para a evolução geológica regional, a unidade 
é aqui estabelecida de forma tentativa, aguardando 
trabalhos de maior detalhe. O corpo de anfibolito 
está espacialmente próximo ao Metamicrotonalito Ca-
ramujinho, embora não haja relação de contato visí-
vel, e também não há um critério geofísico claro para 
diferenciá-los, pois ambos estão associados a baixos 
radiométricos (Fig. 3.2).

 O Anfibolito Muriá ocorre na forma de blo-
cos. É uma rocha cinza escuro a preta, de granulação 
fina a média, foliada (Fig. 3.6A), localmente bandada, 
comumente cortada por venulações descontínuas de 
plagioclásio e anfibólio. É composta por plagioclásio 
(35-60%), hornblenda (55-60%), quartzo (10%) e 
traços de minerais opacos. Epidoto, clorita, calcita e 
sericita são minerais de alteração. O plagioclásio está 
ocasionalmente substituído por epidoto, sericita e clo-
rita. O epidoto também substitui a hornblenda. Ao 
microscópio os cristais de hornblenda são isométricos 
e frequentemente apresentam contatos com junções 
tríplices. A textura geral é granoblástica e definida por 

Figura 3.6 – (A) Aspecto mesoscópico do Anfibolito Muriá, mostrando bandamento composicional. Afloramento 
EK41. (B) Fotomicrografia (nicois cruzados) de amostra do Anfibolito Muriá mostrando anfibólio (Amp) isométrico, 
contatos tríplices com plagioclásio (Pl) e bandamento composicional (porções mais ricas em anfibólio à esquerda e 
porções com anfibólio-plagioclásio à direita). 
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cristais de hornblenda e de plagioclásio com contatos 
predominantemente retos (poligonais). Observa-se 
também bandamento composicional entre os grãos 
quartzo (anédrico) + plagioclásio (subédrico) e os de 
anfibólio (Fig. 3.6B). 

O protólito do anfibolito é provavelmente uma 
rocha plutônica de composição básica a intermediária 
(gabro ou diorito) metamorfizada em grau médio a 
alto, em fácies epidoto anfibolito a anfibolito e poste-
riormente hidratada (epidotização). 

A idade do Anfibolito Muriá foi determinada 
neste estudo, por U-Pb SHRIMP em zircão, situando-
-se entre 2127 e 2150 Ma (vide discussão no capítu-
lo 4), sendo posicionada no período Riaciano da era 
Paleoproterozoico. Sua idade modelo Sm-Nd (TDM) é 
2,80 Ga, com valores positivos de Nd. Quimicamente 
o anfibolito é uma rocha de características orogênicas 
formada em ambiente de arcos de ilha ou bacia retro-
arco (capítulo 5).

3.2.3. Formação Chega Tudo (PP2ch, PP2chv)

Klein et al. (2005c) utilizaram o nome Formação 
Chega Tudo para caracterizar a sequência metavulca-
nossedimentar localizada na zona limítrofe entre o 
Cinturão Gurupi e o Fragmento Cratônico São Luís. A 
unidade reúne parte do que era anteriormente incluí-
do na Formação Rio Piritoró do Grupo Gurupi (COSTA 
et al., 1996; PASTANA, 1995; COSTA; RICCI, 2000) 
e essa definição recuperou uma proposta de Abreu 
et al. (1980), abandonada em trabalhos posteriores, 
que designaram rochas verdes de mineralogia variá-
vel e afetadas por forte cataclase e recristalização em 
condições de fácies xisto verde. Contudo, Abreu et al. 
(1980) interpretaram as rochas da Formação Chega 
Tudo como derivadas de metamorfismo dinâmico em 
rochas gnáissicas, quando, na verdade, trata-se de 
uma sequência metavulcanossedimentar.

A Formação Chega Tudo, na Folha Centro Novo 
do Maranhão, forma uma faixa estreita e alongada 
segundo a direção NW-SE, que se confunde com a 
Zona de Cisalhamento Tentugal (ZCT) (Figs. 2.3 e 3.1). 
Apresenta contato tectônico com o Complexo Itape-
va, a sudoeste, ao longo da ZCT. O contato com a 
Suíte Intrusiva Tromaí e Formação Igarapé de Areia 
para nordeste e com o Grupo Gurupi para noroeste, é 
também é tectônico ao longo da ZCT. É recoberta lo-
calmente por sedimentos fanerozoicos associados ao 
Grupo Barreiras e a formações superficiais intempéri-
cas, nem sempre cartografáveis na escala de trabalho.

Nos mapas aerogamaespectrométricos (Fig. 3.2) 
a Formação Chega Tudo mostra valores variáveis no 
canal de contagem total, sendo mais elevados em 
áreas de relevo mais pronunciado (cristas). O potássio 
mostra valores elevados, mas que não se distinguem 
dos apresentados pelo vizinho Complexo Itapeva. No 
mapa aeromagnético de campo total (Fig. 3.2) obser-
va-se que a área de ocorrência da Formação Chega 
Tudo coincide aproximadamente com o limite entre 
domínios magnetométricos. Para sudoeste ocorre 
domínio caracterizado por forte linearização NW-SE; 
para nordeste o padrão é menos ondulado.

As rochas mostram-se invariavelmente xistosas 
e/ou milonitizadas, localmente dobradas (Figs. 3.7A 
e B). A foliação está orientada segundo NW-SE com 
mergulhos variáveis, mas em geral de alto a médio ân-
gulo, dominantemente para SW. Lineações de estira-
mento, indicando movimentação predominantemen-
te transcorrente, com componente oblíqua, também 
se fazem presentes.

 A sequência metavulcanossedimentar é com-
posta por uma alternância de rochas metavulcânicas, 
metavulcanoclásticas e metassedimentares. As rochas 
metavulcânicas são dominantemente félsicas/inter-
mediárias, sendo metadacito, às vezes porfirítico (Fig. 
3.7B) o tipo petrográfico mais comum, com ocorrên-
cia menor de andesito (Fig. 3.7C). Yamaguti e Villas 
(2003) também reportam a ocorrência de riolito, que 
não foi verificada entre as amostras estudadas. A ex-
tensão da ocorrência das rochas metavulcânicas de-
verá ser reavaliada, pois relatos recentes baseados em 
intensas campanhas de sondagem sugerem que essas 
rochas possuem ocorrência limitada à região do de-
pósito de Chega tudo e que formam camadas muito 
finas ou estão ausentes fora desse domínio (MORENO 
et al., 2010). Tentativamente, foi individualizado no 
centro da Folha Centro Novo do Maranhão um po-
lígono que contempla as rochas certamente carac-
terizadas como metavulcânicas, reunidas sob a sigla 
PP2chv (Fig. 3.1).

Ao microscópio, dacitos e andesitos mostram 
maior ou menor grau de milonitização. Alguns exem-
plares, além da foliação, apresentam bandamento ca-
racterizado pela alternância de lamelas de actinolita e 
agregados de quartzo. Os dacitos são rochas porfiro-
blásticas e/ou porfiroclásticas. Relictos de fenocristais 
de quartzo (12-30%) e/ou plagioclásio (30-70%) são 
subédricos a irregulares, por vezes com bordas (bai-
nhas) de corrosão magmática. Os porfiroclastos estão 
dispersos em matriz recristalizada e foliada e alinha-
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dos segundo a foliação (Fig. 3.7D); os porfiroblastos 
estão rotacionados e envoltos pela matriz, muitas ve-
zes com minerais crescidos em sombras de pressão. A 
matriz é formada por agregados quartzo-feldspáticos, 
lamelas orientadas de mica branca (traços a 5%), bio-
tita (<5%) e clorita (<15%) e proporções menores de 
titanita, minerais opacos e carbonato. Anfibólio não 
ocorre em todos os exemplares, podendo ser horn-
blenda ou actinolita, o último de provável origem hi-
drotermal. 

Os andesitos são macroscopicamente xistosos 
(Fig. 3.7E). São mais finos que os dacitos e apresen-
tam menores proporções de fenocristais de quartzo 
(<25%) e plagioclásio (19-38%). Podem apresentar 
altos conteúdos de clorita (40-55%), são desprovidos 
de biotita e contem actinolita, localmente alterada 
para talco (Fig. 3.7F). Minerais opacos (<3%), epido-
to (<3%), titanita (2-5%) e calcita (5-10%) são fases 
acessórias e/ou secundárias. Plagioclásio e clorita fre-
quentemente se alternam em bandas.

Tipos máficos são menos frequentes. Foi reco-
nhecido anfibólio xisto, com 70-75% de hornblenda 
e teores variáveis de plagioclásio, epidoto, calcita, 
clorita, minerais opacos e quartzo. A xistosidade, ge-
ralmente crenulada, é definida por agulhas de horn-
blenda, ocorrendo também porfiroblastos de epidoto 
e magnetita, além de agregados granoblásticos de 
quartzo, calcita, plagioclásio e clorita. Embora não te-
nha sido verificada sua presença nesse projeto, Ribeiro 
(2002) também descreveu tremolita-clorita-carbonato 
xisto.

As rochas metavulcanoclásticas englobam tufos 
ácidos e filitos com possível contribuição vulcanogêni-
ca. São rochas muito finas e foliadas, ricas em quartzo 
(50-80%) e muscovita (15-40%), algumas com fel-
dspato alcalino, e contêm também minerais opacos 
(3-15%). Ao microscópio mostram-se micro a cripto-
cristalinos e com fragmentos de quartzo, plagioclá-
sio e feldspato alcalino com formas angulosas ou em 
cúspide.

As rochas metassedimentares são representadas 
por xistos diversos, em que predominam variedades 
micáceas, quartzosas, grafitosas e hematíticas. Foram 
descritos biotita-muscovita-quartzo xisto, quartzo-
-sericita/muscovita xisto e granada-clorita-muscovita-
-quartzo xisto que representam provável sequência 
pelítica, eventualmente siliciclástica (quartzo-fleds-
pática) nos termos mais grossos. Grafita xistos e he-
matita 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. Fre-
quentemente essas rochas mostram fino bandamen-
to composicional. Yamaguti e Villas (2003) também 
descreveram xistos pelíticos a margosos, localmente 
grafitosos, na região de Montes Áureos, com quart-
zo e clorita presentes em todas as amostras, e com 
carbonato, biotita, muscovita, actinolita, hornblenda 
e plagioclásio ocorrendo como minerais varietais. 

Várias amostras de milonitos e ultramilonitos fo-
ram observadas, sem que o protólito tenha sido iden-
tificado. A mineralogia, via de regra, é dominada por 
quartzo, plagioclásio e muscovita e tanto mica xistos 
paraderivados como metadacitos são protólitos po-
tenciais para essas rochas.

O metamorfismo da unidade, de acordo com 
os tipos petrográficos descritos acima, varia de xisto 
verde baixo até anfibolito baixo (xistos básicos), mas 
predomina a fácies xisto verde médio a alto. Dias 
(1983), para a área de depósito de Chega Tudo, in-
dica metamorfismo em temperatura inferior a 400°C, 
localmente na zona da biotita, o que é sugerido pela 
presença de xistos carbonosos sem grafita. Pastana 
(1995) aponta a paragênese muscovita + biotita + 
tremolita + clorita + quartzo como a dominante nos 
tipos ortoderivados e indicativa de fácies xisto verde. 
Yamaguti (2000), para a região de Montes Áureos, 
descreve a paragênese clorita + biotita + plagioclásio 
+ edenita/pargasita + Fe-tschermakita e indica que 
a transição xisto verde-anfibolito se deu entre 430°-
450°C e 2-3 kbar. 

Idades de 2148 ± 1 e 2160 ± 3 Ma (Tabela 4.1) 
foram obtidas em metadacitos pelo método da eva-
poração de Pb em zircão (KLEIN; MOURA, 2001), in-
terpretadas como a idade do vulcanismo e de deposi-
ção da Formação Chega Tudo. Isótopos de Nd (Tabela 
4.1) forneceram idades modelo TDM de 2,20 a 2,28 Ga 
para essas rochas vulcânicas e de 2,34 Ga para um 
xisto carbonoso intercalado nas mesmas, com valores 
de Nd(t) de +1,1 a +2,7 (KLEIN et al., 2005a). Esses 
dados indicam caráter juvenil para as rochas vulcâ-
nicas, e sob esse aspecto, compatível com ambiente 
ligado a arco de ilhas (KLEIN et al., 2005a), mas com 
comportamento geoquímico um tanto mais comple-
xo, conforme discutido no capítulo 5 deste trabalho, 
que sugere ambiente do tipo backarc.
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Figura 3.7 – Aspectos meso e microscópicos de rochas da Formação Chega Tudo. (A) mica xisto com dobra cerrada 
simétrica, “en chevron”; (B) testemunhos de sondagem de dacitos pórfiros deformados; (C) testemunho de sondagem 
de andesito pórfiro; (D) fotomicrografia (nicóis cruzados) do dacito milonitizado “C”, com fenocristais de plagioclásio e 
quartzo em matriz quartzo-feldspática; (E) testemunho de sondagem de metandesito deformado; (F) fotomicrografia 
(nicóis cruzados) de “E” mostrando níveis quartzo-feldspáticos intercalados com níveis compostos por carbonato, talco 
e actinolita. Abreviaturas: Pl-plagioclásio, Qtz-quartzo, Cal-calcita, Tlc-talco, Act-actinolita.



 - 35 -

Geologia e recursos minerais da Folha Centro Novo do Maranhão

3.2.4. Gabro Ubinzal (PP2ub)

Torresini (2000) relatou a ocorrência de diques de 
gabro na região do depósito aurífero de Chega Tudo. 
Esses gabros estariam interestratificados com rochas 
metavulcânicas e metassedimentares intensamente 
cisalhadas. Ribeiro (2002) descreve, sem cartografar, 
a presença de rochas básicas e ultrabásicas de granu-
lação média a grossa, metamorfizadas em fácies xisto 
verde, intensamente afetadas por hidrotermalismo e 
tectonicamente intercaladas com as rochas de uma 
sequência metavulcanossedimentar (Formação Che-
ga Tudo, no presente trabalho). Essas rochas foram 
identificadas somente em testemunhos de sondagem 
(entre 30 e 200 m de profundidade) em função do 
intemperismo que mascara sua ocorrência superficial 
em afloramento. A mineradora Kinross cartografou 
alguns corpos dessas rochas sob a denominação ge-
nérica de gabros e máficas diversas (KINROSS, 2008, 
comunicação escrita) nas áreas mineralizadas de 
Ubinzal, Chega Tudo e Estopeiro e também nas proxi-
midades dos garimpos Antonio Sátiro e Chicão, entre 
outros menores. 

A análise petrográfica de testemunhos de sonda-
gem nessas áreas ratifica a existência dessas rochas. 
Sendo rochas plutônicas, não pertencem ao conjunto 
vulcanossedimentar da Formação Chega Tudo. Por-
tanto, são aqui também cartografadas e individualiza-
das em uma nova unidade, Gabro Ubinzal, em alusão 
à área de garimpo homônimo, onde sua ocorrência é 
mais expressiva. Apenas um corpo, alongado segundo 
NW-SE, com cerca de 2100 m x 450 m de compri-
mento e largura, respectivamente, foi aqui individu-

alizado (Fig. 3.1). As ocorrências esparsas de rochas 
básicas em outras áreas não foram incluídas na uni-
dade devido à incerteza quanto ao fato de realmente 
pertencerem a esta ou outra unidade, como a For-
mação Chega Tudo. O corpo cartografado situa-se no 
interior da Zona de Cisalhamento Tentugal e apresen-
ta intercalações tectônicas de rochas supracrustais da 
Formação Chega Tudo e de tonalitos da Suíte Intrusiva 
Tromaí. Embora de natureza básica, o Gabro Ubinzal 
não mostra contrastes geofísicos claros em relação às 
unidades vizinhas, de composição mais félsica.

As rochas do Gabro Ubinzal possuem coloração 
cinza esverdeada, granulação média a grossa, são fre-
quentemente porfiríticas e estão invariavelmente de-
formadas e comumente hidrotermalizadas (Fig. 3.8A). 
Estudos petrográficos realizados neste projeto identi-
ficaram o gabro como tipo dominante e, secundaria-
mente, monzodiorito, monzogabro, diorito, quartzo 
monzodiorito e, possivelmente, piroxenito e horn-
blendito. Ribeiro (2002) também descreve wehrlito 
(peridotito), que não foi identificado neste trabalho.

Os gabros, embora hidrotermalizados e defor-
mados, apresentam, localmente, texturas ígneas pre-
servadas (Fig. 3.8B), como granular hipidiomórfica 
média, intergranular e ofítica. Alguns termos são por-
firíticos, com fenocristais de plagioclásio e actinolita. 
São compostos por actinolita (tardi- a pós-magmáti-
ca?) (18-68%), plagioclásio (13-55%), rara hornblen-
da (<2%) e traços de quartzo. Titanita (<5%) e mine-
rais opacos (<5%) são fases acessórias. Talco (1-35%), 
carbonato (4-13%), traços de epidoto e quartzo em 
vênulas são produtos de alteração/adições hidroter-
mais pós-magmáticas.

Figura 3.8 – (A) Aspecto mesoscópico de gabro hidrotermalizado do Gabro Ubinzal. (B) Fotomicrografia (nicóis cru-
zados) de actinolita-gabro de “A” mostrando cristais de plagioclásio (Pl) parcialmente sericitizado e de actinolita (Act) 
hipidiomórfica.
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Monzodioritos e monzogabros (hornblenditos?) 
são protomiloníticos e exibem porfiroclastos de horn-
blenda parcialmente substituída por tremolita/actino-
lita. Em menor proporção ocorrem porfiroclastos de 
plagioclásio e raro feldspato alcalino. Alguns exempla-
res mostram textura granular subédrica. Mineralogi-
camente são constituídos por plagioclásio (10-25%), 
hornblenda (30-60%), tremolita/actinolita (20-25%), 
quartzo (5-8%), feldspato alcalino (3-10%), raro piro-
xênio (2% em uma amostra, ocorrendo no núcleo de 
cristais de anfibólio) e por traços de titanita, apatita 
e minerais opacos. A mineralogia de alteração inclui 
carbonato, epidoto e clorita. Uma amostra, composta 
por 73% de tremolita/actinolita e 20% de talco, além 
de proporções subordinadas de epidoto e titanita pos-
sui classificação incerta, podendo tratar-se de piroxe-
nito alterado ou cumulado, também alterado.

Alguns termos mais diferenciados são também 
incluídos na unidade Ubinzal. São quartzo dioritos 
porfiríticos e foliados, com fenocristais/porfiroclastos 
de anfibólio e plagioclásio, e dioritos hidrotermaliza-
dos com textura intergranular preservada. São com-
postos por plagioclásio (49-50%), tremolita/actinolita 
(<38%) ou hornblenda (20%), quartzo (5-20%), fel-
dspato alcalino (<10%), titanita (<2%) e traços de 
apatita e de minerais opacos. Carbonato, epidoto e 
sericita são fases de alteração.

Quimicamente são rochas com características 
orogênicas e relacionadas com arcos de ilha ou mar-
gem continental (vide capítulo 5). Na ausência de da-
dos geocronológicos, considera-se o fato de as rochas 
básicas e ultrabásicas encontrarem-se tectonicamente 
intercaladas na Formação Chega Tudo, sendo, portan-
to, interpretadas como contemporâneas ou intrusivas 
nessa formação. Desse modo, a idade máxima para 
o Gabro Ubinzal seria 2160 Ma, idade da Formação 
Chega Tudo.

3.2.5. Granito Moça (PP2mo)

Unidade definida neste projeto para designar 
corpos de granitos com duas micas que, apesar de 
semelhanças petrográficas e proximidade com o Gra-
nito Maria Suprema, apresenta diferenças geoquími-
cas e geofísicas significativas que levaram à sua in-
dividualização. O Granito Moça foi cartografado na 
porção noroeste da Folha Centro Novo do Maranhão 
(Fig. 3.1) e tem exposições típicas no igarapé Moça 
e na localidade homônima, estendendo-se para fora 
dos domínios da folha. O corpo principal tem forma 
elipsoidal a ligeiramente sigmoidal com eixo maior se-

gundo a direção NW-SE, o que é bastante visível nos 
mapas aerogamaespectrométricos de composição 
ternária, contagem total e potássio (Fig. 3.2). Outro 
corpo, com a mesma orientação, está aparentemente 
encurvado em sua porção noroeste, o que também é 
ressaltado nos mapas aerogeofísicos. É intrusivo no 
Complexo Itapeva e o contato para nordeste com o 
Grupo Gurupi não pôde ser determinado.

Estruturalmente mostra-se em geral foliado se-
gundo N20°-60°W, com mergulhos altos para NE, 
concordando com a estruturação regional. A foliação 
é definida por arranjos de palhetas de mica. As ro-
chas são róseas quando não alteradas (Fig. 3.9A) e 
beges quando alteradas; possuem granulação média 
e tendem a ser equigranulares. Venulações de quartzo 
subconcordantes são comuns e bolsões pegmatóides 
também ocorrem. Veios desse granito supostamente 
cortam gnaisses do Complexo Itapeva.

Sienogranito e monzogranito são as variedades 
dominantes, ocorrendo também granodiorito, todos 
com duas micas. As rochas são compostas por quart-
zo (25-42%), microclínio (15-43%), plagioclásio (19-
55%), muscovita (3-10%) e biotita (<1-10%). Apatita 
e zircão são as principais fases acessórias, seguidas de 
minerais opacos. Ao microscópio as rochas apresen-
tam deformação variável. Em geral mostram textura 
milonítica definida por porfiroclastos lenticulares de 
plagioclásio e microclínio contornados por uma ma-
triz foliada e lamelas de biotita e moscovita formando 
kink-bands. Nas bordas dos porfiroclastos, são obser-
vados pequenos grãos recristalizados de feldspato al-
calino e intercrescimentos mirmequíticos. Cristais de 
quartzo ocorrem alongados paralelamente à foliação 
principal. Em outras rochas, as lamelas de mica, prin-
cipalmente de muscovita, são bem desenvolvidas (Fig. 
3.9B) e com discreta extinção ondulante e podem 
ocorrer orientadas segundo duas direções (foliação 
S-C?) que se entrecruzam em baixo ângulo (35°). A 
matriz (50-60%) é composta por grãos alongados de 
quartzo recristalizado e epidoto, sericita e clorita ne-
oformados. 

A idade do Granito Moça foi obtida neste pro-
jeto, por U-Pb (LA-ICP-MS) em zircão. Os dados são 
bastante complexos e de difícil interpretação (vide dis-
cussão no capítulo 4). Assume-se a idade de 2099 ± 
19 Ma como a melhor aproximação à idade de cris-
talização desta unidade, idade que é idêntica, dentro 
dos limites de erros analíticos, à do Granito Maria Su-
prema. Dados geoquímicos e de isótopos de Nd enfa-
tizam a origem crustal do granito.
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3.2.6. Granito Maria Suprema (PP2ms)

Unidade definida por Pastana (1995) para iden-
tificar um único corpo de muscovita granito alongado 
segundo a direção NW-SE e que aflora na cachoei-
ra Maria Suprema, no rio Gurupi. Klein (2004) suge-
riu que a unidade não era constituída por um corpo 
contínuo com as dimensões e área cartografadas por 
Pastana (1995), mas como lentes descontínuas inter-
caladas nas rochas do Complexo Itapeva (Fig. 3.10A). 
Também salientou ser sua individualização cartográfi-
ca difícil, em razão do paralelismo e mistura das duas 
unidades devido à transposição por intenso cisalha-
mento transcorrente. O que permitiria a diferencia-
ção, entretanto, seria a composição leucogranítica, 
com forte presença de muscovita, e a coloração rósea 
do Granito Maria Suprema, enquanto que o Comple-
xo Itapeva é dominado por gnaisses cinza. 

Neste projeto se confirmou a difícil cartografia 
da unidade. Foram encontrados novos afloramentos 
pontuais, sob a forma de blocos rolados, concentra-
dos na margem direita do rio Gurupi, nas proximida-
des do corpo originalmente cartografado por Pasta-
na (1995), sempre em associação com o Complexo 
Itapeva. Esses aforamentos estão associados a valores 
radiométricos elevados em todos os canais (Fig. 3.2), 
mas não formam corpos contínuos ou expressivos, 
como acontece com o Granito Moça. Em que pese 
essa dificuldade, foi mantida a cartografia de um cor-
po mais expressivo (Fig. 3.1), que necessita de confir-
mação futura. 

Portanto, entende-se o Granito Maria Suprema 

como uma unidade composta por pequenos corpos 

intrusivos no Complexo Itapeva e deformados coaxial-

mente com este. Onde observada, a foliação miloníti-

ca 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 sobre essa unidade.

O Granito Maria Suprema possui granulação mé-

dia e encontra-se milonitizado (Fig. 3.10B), com as-

pecto xistoso a gnáissico e, por vezes, porfiroclástico. 

A composição varia de sienogranito a granodiorito. 

Ao microscópio revela mineralogia essencial compos-

ta por quartzo (30-45%), plagioclásio (15-36%), fel-

dspato alcalino (15-29%), muscovita (7-25%) e biotita 

(3-15%). Zircão, apatita e minerais opacos são fases 

acessórias comuns, enquanto titanita e allanita são 

raras. Clorita, sericita e epidoto são minerais de alte-

ração. Pastana (1995) descreveu ainda a presença de 

andaluzita como fase acessória, o que não foi verifi-

cado em amostras estudadas neste projeto. A textura 

milonítica é definida por porfiroclastos de plagioclá-

sio, parcialmente substituídos por sericita e epidoto, 

dispersos em meio à matriz quartzo-feldspática recris-

talizada e envoltos por lamelas orientadas de mosco-

vita e biotita. Os grãos de quartzo formam fitas re-

cuperadas e alongadas (ribbons) segundo a foliação. 

Também alinhadas segundo a foliação ocorrem trilhas 

de minerais opacos, titanita e epidoto. 

Figura 3.9 - (A) Blocos do Granito Moça (afloramento EK12) e detalhe de amostra de mão do mesmo granito mostrando 
o alinhamento das palhetas de muscovita (afloramento EK70). (B) Fotomicrografia (nicóis cruzados) do Granito Moça 
mostrando palhetas de muscovita (Ms) alinhadas segundo a foliação intercalada por banda composta por quartzo 
(Qtz), microclínio (Mc) e plagioclásio (Pl).
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Klein et al. (2005a) reportaram dados U-Pb (TIMS) 
em zircão para amostra de muscovita-granito milo-
nítico da área tipo da unidade (estação EK114 deste 
projeto), definindo uma idade de 2100 ± 12 Ma para 
a colocação do granito. Klein e Moura (2001) apre-
sentaram uma isócrona mineral Rb-Sr usando musco-
vita, feldspato alcalino e rocha total, que definiu uma 
idade de 1710 ± 32 Ma (MSWD = 0,02). Essa idade 
foi interpretada como desprovida de significado geo-
lógico, sendo resultado da abertura parcial do sistema 
isotópico. Isótopos de Nd mostraram idades modelo 
TDM de 2,07 e 2,30 Ga e valores positivos de Nd(t), 
dados que foram interpretadas como indicativos de 
uma origem a partir de protólitos predominantemen-
te paleoproterozoicos, não muito mais antigos do que 
o Granito Maria Suprema, com limitada contribuição 
arqueana.

Por suas características composicionais e petro-
gráficas, idade e forma de ocorrência sugere-se que o 
Granito Maria Suprema se trata de unidade originada 
da fusão parcial de crosta continental e de posicio-
namento sintectônico em relação à gnaissificação do 
Complexo Itapeva. 

3.2.7. Formação Igarapé de Areia (PP2ia)

A Formação Igarapé de Areia foi definida por 
Abreu et al. (1980) para designar rochas sedimenta-
res depositadas sobre rochas do Fragmento Cratônico 
São Luís, no limite entre essa área cratônica e o Cintu-
rão Gurupi. Posteriormente, Pastana (1995) cartogra-
fou a bacia como um corpo aproximadamente equi-
dimensional que extrapola o limite noroeste da Folha 

Centro Novo do Maranhão, sendo limitada por falhas 
de orientação NE-SW e NW-SE. Estudos conduzidos 
neste trabalho, além daqueles efetuados por Teixeira 
et al. (2007) e Klein e Lopes (2009), fazem com que a 
Formação Igarapé de Areia seja aqui redefinida no que 
concerne à sua cartografia, rochas, idade e ambiente 
tectônico. 

O mapa geológico (Fig. 3.1) mostra que a uni-
dade não está restrita ao Fragmento Cratônico São 
Luís, mas ocorre também e, sobretudo, no Cinturão 
Gurupi. Aflora principalmente na porção noroeste até 
o centro da Folha Centro Novo do Maranhão e, su-
bordinadamente, na sua porção sudeste. No noroeste 
forma corpos alongados em contato por falhas e zo-
nas de cisalhamento com a Suíte Intrusiva Tromaí. A 
borda desses corpos, muitas vezes, possui relevo mais 
elevado, formando cristas (Fig. 3.11). Nessa região, a 
estruturação é dominantemente NNW-SSE. Na porção 
mais central e sudeste da folha, a Formação Igarapé 
de Areia ocorre em íntima associação 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 e algo descontínuos em razão 
de sua associação com lineamentos tectônicos impor-
tantes. Alguns desses corpos estreitos encontram-se 
dobrados, como nas proximidades do depósito aurí-
fero de Cipoeiro, onde voltam a contatar com a Suíte 
Tromaí.

Nos mapas aerogamaespectrométricos a Forma-
ção Igarapé de Areia mostra valores moderados a re-
lativamente elevados (sobretudo nas cristas) na conta-
gem total dos elementos e nos canais de K e Th, feição 

Fig. 3.10 - (A) Afloramento de gnaisse cinza do Complexo Itapeva intrudido por folhas (rosado) de Granito Maria 
Suprema (fonte, KLEIN, 2004). (B) Fotomicrografia (nicóis cruzados) do Granito Maria Suprema milonitizado, mostrando 
bastões de quartzo (Qtz) e muscovita (Ms) muito estirada (fonte, KLEIN, 2004).
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melhor observada na porção noroeste da folha. Nessa 
porção também mostra valores moderados a elevados 
no mapa aeromagnético de campo total (Fig. 3.2).

Observações de campo em sua porção aflorante 
na Folha Centro Novo do Maranhão e em testemunhos 
de sondagens executadas ao norte da área mapeada 
mostram que a unidade é composta predominante-
mente por arenitos conglomeráticos e conglomerados 
bem estratificados e marcados por níveis de minerais 
opacos. Foram identificadas três associações de litofá-
cies (Fig. 3.12): (A) predominância de arenito grosso 
com intercalações de conglomerado oligomíticos e 
quartzo arenito sericítico; (B) arenito grosso com in-
tercalações de pelitos e (C) metarenito conglomerático 
oligomítico com estratificações cruzada e acanalada.

Na associação (A) os conglomerados são maci-
ços, mal a moderadamente selecionados, com grãos 
milimétricos subarredondados e matriz siltico-argilo-
sa, na porção basal. Em subsuperfície são polimíticos, 
com seixos de metapelito, quartzo e rochas vulcânicas 
e apresentam níveis brechados e veios de quartzo lei-
toso. Os arenitos são esbranquiçados a avermelhados, 
finos a médios, mal selecionados, com alguma estrati-
ficação plano-paralela marcada por níveis de magneti-
ta e ilmenita (Fig. 3.13A). Na área tipo, imediatamente 
ao norte da Folha Centro Novo do Maranhão, Teixeira 
et al. (2007) descrevem predomínio de quartzo arenito 
sericítico estratificado. Em seu conjunto, a associação 
(A) apresenta granodecrescência ascendente na base 
com intercalações regulares de conglomerado oligo-
mítico (ciclos?) e arenitos em direção ao topo, com 
raras camadas de pelitos.

Na associação (B) predominam metarenitos 
grossos com intercalações de pelitos (Fig. 3.13B). Os 
arenitos são esbranquiçados, moderadamente sele-
cionados, subarredondados e mostram estratificações 
cruzada e acanalada marcadas por magnetita e ilme-
nita. Os pelitos (filitos) são amarelos a arroxeados e 
siltico-argilosos. Na base desta associação ocorre gra-
nodecrescência ascendente e um sutil espessamento 
em direção ao topo das camadas de pelitos/filitos.

Na associação (C) ocorre exclusivamente metare-
nito conglomerático com estratificação cruzada tabu-
lar e acanalada (onde, às vezes, S0=S1) marcada por 
magnetita (Fig. 3.13C). Na região do garimpo Sequei-
ro o metarenito faz contato brusco concordante com 
xistos vulcanogênicos (tufos) que podem fazer parte 

desta associação ou estarem relacionados à Formação 
Chega Tudo (Fig. 3.13D). São compostos predomi-
nantemente por grãos de quartzo subangulosos, mal 
selecionados, emersos numa matriz quartzo-sericítica, 
com algumas cloritas bem desenvolvidas.

Petrograficamente todos os arenitos da Forma-
ção Igarapé de Areia apresentam matriz recristalizada 
composta por sericita e/ou muscovita, quartzo micro-
cristalino, com alguns cristais de muscovita e clorita 
bem desenvolvidos e níveis de minerais opacos (Fig. 
3.13E e F). Normalmente os arenitos que afloram pró-
ximo à Zona de Cisalhamento Tentugal e em contato 
com a Suíte Tromaí possuem matriz foliada e grãos 
de quartzo deformados e rotacionados. Os grãos de 
quartzo são mal selecionados, subangulosos, às ve-
zes policristalinos, com contatos serrilhados, tríplices 
e côncavo-convexos. Por serem rochas quase que ex-
clusivamente quartzosas, os arenitos não apresentam 
paragênese típica de metamosfismo. Mas, o conteú-
do da matriz com muscovita e clorita neoformadas, a 
foliação bem desenvolvida (Fig. 3.13F) e presença de 
alguns porfirosblastos evidenciam metamorfismo de 
baixo grau combinado com recristalização dinâmica 
por cisalhamento. 

Este conjunto de observações é indicativo de um 
sistema fluvial de alta mobilidade e energia. A pre-
sença de pelito representa um declínio na velocidade 
da corrente durante descargas baixas e os depósitos 
conglomeráticos estratificados e maciços são relacio-
nados a um transporte rápido de clastos sob condi-
ções de alta descarga e alta carga sedimentar. O pre-
domínio de pacotes conglomeráticos polimíticos com 
matriz sericítica (recristalizada) na base é indicativo 
de depósitos de leques aluviais com fluxo de detritos, 
que podem ser comparado ao modelo do rio Trollhein 
(MIALL, 1982). As fácies do topo, predominantemen-
te arenosas conglomeráticas, estratificadas e com ra-
ras camadas de pelitos, indicam ambiente de canal 
ativo semelhante ao modelo Donjek (MIALL, 1982), 
cuja carga de fundo é predominantemente constitu-
ída por areia e cascalho. Esta fácies está de acordo 
com o ambiente fluvial com rios entrelaçados inter-
pretado por Faria e Pastana (1995) para esta unidade.

O posicionamento estratigráfico e interpreta-
ção do significado tectônico da Formação Igarapé de 
Areia ainda são controversos. Abreu, Villas e Hasui 
(1980) posicionaram a unidade no Eopaleozoico e a 
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interpretaram como bacia pós-orogênica (molassa) 
ou, alternativamente, como cobertura cratônica. Ha-
sui, Abreu e Villas (1984) concordam com o conceito 
de molassa, mas a posicionam no Neoproterozoico. 
Pastana (1995) posicionou a formação no Mesoprote-
rozoico-Neoproterozoico, sem definir claramente seu 
significado tectônico, mas argumenta que a unidade 
não teria sido afetada pela Zona de Cisalhamento Ten-
tugal. Na verdade, esse efeito foi demonstrado neste 
trabalho. Klein e Lopes (2009) comparam aspectos 
geológicos, geocronológicos e metalogenéticos da 
Formação Igarapé de Areia com os da bacia de Tarkwa 
no Cráton Oeste Africano e sugerem forte correlação 
entre as mesmas. Tarkwa (1960-2080 Ma) é uma me-
gasequência sedimentar metamorfizada em grau mui-
to baixo e com estruturas sedimentares muito bem 
preservadas, depositada em bacias alongadas sobre 
rochas dos cinturões metavulcanossedimentares Bir-
rimianos (o que equivaleria à Formação Chega Tudo, 
KLEIN; MOURA, 2008) e deformadas conjuntamente 
com as rochas desses cinturões (DAVIS et al., 1994 e 
suas referências).

Dados geocronológicos obtidos em cristais detrí-
ticos de zircão foram fornecidos por Pinheiro, Moura 
e Klein (2003) em amostra de arcósio atribuída à área 
de afloramento da Formação Igarapé de Areia por 
Pastana (1995). Os resultados mostraram que os cris-
tais mais jovens formam uma população com idade 
entre 600-650 Ma (Tabela 4.1). Entretanto, Teixeira et 
al. (2007) reportam apenas idades superiores a 2110 
Ma para os cristais detríticos (Tabela 4.1). Com base 
nesses resultados e em dados petrográficos, e geoquí-
micos obtidos em amostras da área tipo da Formação 
Igarapé de Areia e na comparação com a rocha da-
tada por Pinheiro et al. (2003), Teixeira et al. (2007) 
argumentaram que a idade neoproterozoica foi ob-
tida em rocha que não pertence à Formação Igarapé 
de Areia. Diante dessas evidências, a Formação Igara-
pé de Areia é aqui posicionada no Paleoproterozoico 
(Riaciano), tendo sua sedimentação ocorrido contem-
poraneamente ou imediatamente após a deposição 
da Formação Chega Tudo.

Estudos geoquímicos preliminares visando averi-
guar a proveniência dos sedimentos (TEIXEIRA et al., 
2007, e capítulo 5) indicam proveniência sedimentar 
quartzosa e ambiente de margem continental passiva.

Figura 3.11 – Imagem de radar em que são ressaltadas, 
na porção NW, cristas de arenito da Formação Igarapé 
de Areia (no centro e parte superior da imagem). A linha 
vermelha representa o limite norte (2°S) da Folha Centro 
Novo do Maranhão.

3.2.8. 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 de idade 
supostamente pré-cambriana que ocorriam no Frag-
mento Cratônico São Luís e no Cinturão Gurupi. Essa 
unidade reunia o que nos trabalhos mais recentes, 
anteriores ao mapeamento da Folha Centro Novo do 
Maranhão, foi redistribuído nos grupos Aurizona e 
Gurupi, nas formações Chega Tudo e Marajupema e, 
possivelmente, na Formação Igarapé de Areia. Pastana 
(1995) restringiu a ocorrência do Grupo Gurupi aos 
limites do Cinturão Gurupi, separando as ocorrências 
da área cratônica no Grupo Aurizona. Costa, Almeida 
e Ricci (1996) mantiveram essa separação e propuse-
ram a subdivisão estratigráfica do Grupo Gurupi em 
três formações, Rio Piritoró, Jaritequara e Vila Cristal 
(do topo para a base), que afloram de NE para SW, 
com grau metamórfico variando de anquimetamórfi-
co até fácies anfibolito, também de NE para SW.
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Figura 3.12 – Seções litológicas mostrando as associações de litofácies A e B da Formação Igarapé de Areia.
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Figura 3.13 – Imagens de rochas da Formação Igarapé de Areia. (A) Metarenito com estratificação cruzada marcada 
por níveis de magnetita e ilmenita (afloramento EL57). (B) Arenito com intercalação de pelito. (C) Metarenito conglo-
merático no garimpo de ouro do Sequeiro, com S0 = S1 (afloramento EL89). (D) Xisto vulcanogênico (tufo) que faz 
contato com arenitos no garimpo do Sequeiro. (E) Fotomicrografia, com nicois cruzados, de arenito com cristais de 
quartzo com alguma evidência de deformação e presença de concentrações de minerais opacos (afloramento EK141). 
(F) Fotomicrografia, com nicois cruzados, de arenito com foliação (paralela ao acamamento) marcada pelo alinhamen-
to da mica branca e com nível de minerais opacos (afloramento EK131).
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Na ausência de dados geocronológicos para o 
Grupo Gurupi, seu posicionamento temporal variou 
do Arqueano ao Neoproterozoico (ABREU; VILLAS; 
HASUI, 1980; HASUI; ABREU; VILLAS, 1984; PASTA-
NA, 1995). O grupo foi tentativamente posiciona-
do no Paleoproterozoico (Riaciano) por Klein et al. 
(2005c) em razão de suposta relação de intrusão pelo 
Granito Cantão (2159 ± 13 Ma, PALHETA, 2001) des-
crita anteriormente (BORGES, 1988; COSTA; RICCI, 

2000; PALHETA, 2001). Essa relação seria dada pela 

presença de enclaves de rochas metassedimentares, 

semelhantes às do Grupo Gurupi. Contudo, Klein et 

al. (2005a) identificaram a presença de cristais detrí-

ticos de zircão de 2049 Ma em mica xisto atribuído à 

Formação Vila Cristal, o que invalida a suposição aci-

ma, e de 1102 e 1245 Ma em quartzito da Formação 

Marajupema.

Figura 3.14 – Aspectos de campo e micros-
cópicos de rochas da Formação Rio Piritoró 
do Grupo Gurupi. (A) Afloramento de xisto 
grafitoso alterado. (B) Fotomicrografia de 
quartzito com magnetita (cristais pretos) 
e raras lamelas de clorita (clo). (C) Aflora-
mento localizado 4,5 km a norte da Folha 
Centro Novo do Maranhão, próximo ao rio 
Gurupi Mirim, mostrando siltitos. (D) Foto-
micrografia de siltito laminado na estação 
EK66. (E) Fotomicrografia de metatufo com 
pirita na estação EK65. 
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Levando em consideração o grau metamórfico 
similar entre as formações Vila Cristal e Marajupema, 
a ocorrência das duas unidades em continuidade físi-
ca e a sugestão de Costa, Almeida e Ricci (1996) de 
que as duas unidades poderiam representar uma só 
unidade, Klein et al. (2005c) retiraram a Formação Vila 
Cristal do Grupo Gurupi e incluíram-na na Formação 
Marajupema, cuja definição (PASTANA, 1995) prece-
dia à subdivisão do Grupo Gurupi (COSTA; ALMEIDA; 
RICCI, 1996). Também foi retirada do grupo a parte 
hoje tratada como Formação Chega Tudo, restringin-
do a cartografia do Grupo Gurupi ao restante da For-
mação Rio Piritoró e à Formação Jaritequara. 

Embora dados geocronológicos em zircão detrí-
tico ainda não existam para rochas das formações Rio 
Piritoró e Jaritequara do Grupo Gurupi, idades modelo 
Sm-Nd (TDM) de rochas paraderivadas dessas forma-
ções situam-se entre 1,14 e 2,11 Ga (SOARES, 2009). 
Isso indica que as rochas metassedimentares do Gru-
po Gurupi realmente não são de idade paleoprotero-
zoica. Apesar do erro analítico relativamente alto as-
sociado a idades modelo e da própria validade do mo-
delo de evolução do Nd escolhido, sugere-se, como 
hipótese de trabalho, a idade máxima de 1140 Ma 
para a sedimentação do Grupo Gurupi. Embora não 
existam relações de contato visíveis, o Nefelina Sienito 
Boca Nova, de 732 ± 7 Ma (KLEIN et al., 2005a), é 
interpretado como intrusivo na mesma bacia em que 
o Grupo Gurupi se depositou. Isso posiciona o gru-
po entre o Criogeniano e o Steniano. Como as idades 
modelo em rochas sedimentares representam a média 
das idades das fontes dos sedimentos, é provável que 
sedimentos mais jovens do que 1,14 Ga estejam pre-
sentes na unidade e assume-se aqui uma idade inter-
mediária, o período Toniano da era neoproterozoica, 
para a deposição do Grupo Gurupi.

Neste projeto, duas formações do Grupo Gu-
rupi foram cartografadas (Rio Piritoró e Jaritequara). 
Entretanto, no extremo sudoeste da folha, apesar da 
existência de diversos afloramentos de rochas xisto-
sas e alteradas, não foram encontradas rochas fres-
cas que permitissem a caracterização do litotipos. Por 
esse fato, aliado à existência de contraste aerogama-
espectrométrico marcante (Fig. 3.2), optou-se por não 
incluir essa porção da folha em uma das formações 
do Grupo Gurupi, mantendo-a como Grupo Gurupi 
indiviso (NP1g) (Fig. 3.1). Também a distribuição car-
tográfica das formações do grupo conforme apresen-
tada em Almeida (2000) e Costa (2000) requer revisão 
em razão dos novos dados aerogeofísicos. Isso indica 

a necessidade de trabalho de mapeamento geológico 
em escala de maior detalhe.

3.2.8.1. Formação Rio Piritoró (NP1grp) 

Costa, Almeida e Ricci (1996) descreveram a 
Formação Rio Piritoró como um conjunto metassedi-
mentar alongado segundo NW-SE, localizado na por-
ção noroeste do Cinturão Gurupi e que representa a 
unidade de topo do Grupo Gurupi. Entretanto, parte 
considerável do que foi originalmente cartografado 
como Formação Rio Piritoró, especialmente na Folha 
Centro Novo do Maranhão, se constitui, na verdade, 
no conjunto metavulcanossedimentar individualizado 
por Klein et al. (2005c) na Formação Chega Tudo. 

A ocorrência da Formação Rio Piritoró na Folha 
Centro Novo do Maranhão é limitada ao extremo no-
roeste da mesma (Fig. 3.1). Os afloramentos em geral 
não são de boa qualidade e as rochas encontram-se 
fortemente intemperizadas dificultando muitas vezes 
uma melhor classificação. Nos mapas aerogeofísicos 
(Fig. 3.2), a área de ocorrência da formação apresenta 
valores radiométricos totais e no canal do Th um pou-
co maiores do que as unidades vizinhas. No mapa de 
composição ternária KThU (RGB), a sua distinção da 
Formação Jaritequara é evidente, pois a última mostra 
tons de verde relativamente homogêneos, indicando 
maior enriquecimento em Th. O contato da Forma-
ção Rio Piritoró com as formações Jaritequara e Chega 
Tudo e com a Suíte Intrusiva Tromaí é tectônico, ao 
longo da Zona de Cisalhamento Tentugal e estruturas 
subsidiárias.

Em sua área tipo, a Formação Rio Piritoró é com-
posta predominantemente por filitos quartzosos e 
carbonosos e quartzitos sericíticos, além de subordi-
nados arenitos, siltitos, argilitos e grauvacas (ABREU; 
VILLAS; HASUI, 1980; COSTA, 1985; COSTA; RICCI, 
2000). As paragêneses dessas rochas indicam desde 
condições anquimetamórficas até fácies xisto verde 
baixo, na isógrada da sericita/clorita (COSTA; RICCI, 
2000). No noroeste da Folha Centro Novo do Mara-
nhão, similarmente, foram identificados metargilito, 
siltito laminado, filito (grafitoso ou não), ardósia, me-
tatufo e quartzito. Textural e estruturalmente as ro-
chas são de granulação fina e mostram desde estru-
turas sedimentares primárias preservadas até clivagem 
ardosiana e xistosidade. 

Filitos e xistos carbonosos encontram-se forte-
mente alterados (Fig. 3.14A). Os filitos são constituí-
dos por finos grãos de quartzo, lamelas de mica bran-
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Figura 3.15 - Mica xisto da Formação Jaritequara do Grupo Gurupi, mostrando crenulação (afloramento EK48).

ca (sericita) e minerais opacos (hematita) alinhados se-
gundo a foliação. Vênulas sintectônicas e dobradas de 
quartzo estão presentes. O quartzito é composto por 
mais de 90% de quartzo (meta quartzo arenito) de 
granulação muito fina e estirado segundo a foliação, 
além de minerais opacos e rara clorita (Fig. 3.14B).

Os metargilitos são compostos por massa argilo-
sa ferruginosa com poucas palhetas de sericita orien-
tadas e alguns grãos detríticos de quartzo e turmali-
na. Em amostras mais preservadas é possível observar 
massa criptocristalina de quartzo e sericita, com la-
minação incipiente marcada por filmes de argila e/ou 
minerais máficos. Localmente, a sericita se encontra 
moderadamente desenvolvida e recristalizada e orien-
tada obliquamente à laminação. Os siltitos (Fig. 3.14C 
e D) são similares aos argilitos, formados por matriz 
criptocristalina de quartzo, argila e sericita deforma-
da. Mostram laminação plano-paralela marcada por 
finos níveis de minerais opacos.

Os metatufos são formados por diminutos frag-
mentos de cristais dispersos em matriz micro a crip-
tocristalina quartzo-feldspática, com minerais opacos 
e epidoto disseminados (Fig. 3.14E). Os fragmentos 
são de quartzo, plagioclásio e feldspato alcalino e 
possuem formas angulosas ou cuspidadas. A matriz 
é entrecortada por vênulas irregulares, possivelmente 
sintectônicas, contendo quartzo, albita e calcita. 

O conjunto de rochas da Formação Rio Piritoró 
foi interpretado por Costa (1985) como uma sequên-
cia pelítico-carbonosa (e fosforítica, na porção noro-
este do Cinturão Gurupi, fora da Folha Centro Novo 
do Maranhão) de águas não muito rasas, o que levou 
Costa, Almeida e Ricci (1996) à sugestão de ambiente 
de margem passiva para o conjunto. 

3.2.8.2. Formação Jaritequara (NP1gjr)

A Formação Jaritequara está estratigraficamente 
sobreposta à Formação Rio Piritoró (COSTA; ALMEI-
DA; RICCI, 1996). Na Folha Centro Novo do Maranhão 
forma faixas alongadas segundo a direção NW-SE (Fig. 
3.1). Ocorre no limite noroeste da folha em contato 
tectônico com as formações Rio Piritoró e Chega Tudo, 
com o Granito Moça e com o Complexo Itapeva. Ao 
sul da folha, forma uma faixa entre a Formação Chega 
Tudo, o Complexo Itapeva e o Granito Maria Suprema. 
As relações de contato não foram observadas. Nos 
mapas gamaespectrométricos diferencia-se facilmen-
te das unidades vizinhas por seus valores menores em 
potássio e maiores em tório (também visível no mapa 
de composição ternária, Fig. 3.2A).

No noroeste do Cinturão Gurupi, onde foi defini-
da, a unidade é composta por xistos micáceos e quart-
zosos de granulação média, às vezes porfiroblásticos, 
e de cor cinza-esverdeado a cinza-prateado (COSTA; 
RICCI, 2000). As variedades petrográficas descritas 
por estes autores incluem biotita e/ou muscovita e/
ou clorita xistos, com granada ocasional, e as paragê-
neses minerais indicam metamorfismo em fácies xis-
to verde médio a alto (isógrada da biotita, próximo à 
zona da granda). 

No presente trabalho foram identificados, no 
noroeste da folha, xistos carbonosos, granada-biotita-
-muscovita xistos e quartzo-muscovita xistos. As ro-
chas possuem xistosidade bem definida e orientada 
segundo NW-SE; ocasionalmente a xistosidade está 
crenulada (Fig. 3.15). Os xistos carbonosos encon-
tram-se bastante alterados. Os quartzo-muscovita 
xistos estudados são miloníticos. Possuem grãos de 
quartzo estirados, em bastão, e formam subgrãos. A 
muscovita está bastante estirada, definindo a foliação 
e alguns cristais maiores são tabulares e podem ser 
porfiroclastos. 
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Os granada-biotita-muscovita xistos apresentam 
texturas lepidoblástica e porfiroblástica. Porfiroblastos 
sintectônicos de granada estão rotacionados e disper-
sos em meio à matriz micácea fortemente orientada. 
Esta matriz é constituída por palhetas de muscovita e 
arranjos lenticulares e sinuosos de biotita com orien-
tação interna divergente da foliação geral, indicando 
ser anterior à foliação principal (xistosidade). Quartzo 
ocorre em lentes estiradas, de estrutura interna poli-
gonal, também acompanhando a foliação. Sombras 
de pressão de quartzo finamente granulado ocorrem 
nas bordas da granada. Microcristais tabulares de mi-
nerais opacos e diminutos prismas de turmalina verde 
ocorrem disseminados entre as micas. 

Na porção sul da folha, o terreno encontra-se 
fortemente intemperizado. Apenas filito e biotita-pla-
gioclásio-quartzo xisto puderam ser descritos petro-
graficamente. Os demais afloramentos contêm xistos 
alterados.

À semelhança da Formação Rio Piritoró, o con-
junto de rochas da Formação Jaritequara sugere deri-
vação a partir de sedimentos pelíticos. Segundo Costa 
et al. (1996) essas rochas constituiriam parte de uma 
sequência turbidítica formada em uma bacia marinha 
marginal sem carbonatos de plataformas rasas (mar-
gem passiva?). 

3.2.9. Formação Marajupema (NP1mj)

Pastana (1995) individualizou uma sequência 
composta por quartzitos feldspáticos portadores de 
cordierita, granada, muscovita, biotita e plagioclásio, 
e muscovita-quartzitos que afloram no rio Gurupi ao 
longo da cachoeira Marajupema, aproximadamente 
no contato entre o Complexo Itapeva e o Grupo Gu-
rupi e designou a unidade de Kinzigito Marajupema. 
Este autor atribuiu condições de metamorfismo gra-
nulítico e idade arqueana para essas rochas. Contudo, 
Klein (2004) observou em amostras da área tipo da 
unidade Marajupema a ausência de feldspato alcalino 
e sillimanita e a abundância de muscovita, indicando 
que essas rochas não atingiram a fácies granulito, o 
que também foi discutido por Costa, Almeida e Ricci 
(1996), mas, no máximo, anfibolito alto (p. ex., YAR-
DLEY, 1994) e que não são kinzigitos. Costa, Almeida 
e Ricci (1996) sugeriram que essas rochas pertence-
riam à Formação Vila Cristal do Grupo Gurupi, que 

também contém rochas de fácies anfibolito e afloram 
praticamente em continuidade física com a unidade 
Marajupema (Fig. 3.1).

Com base nessas observações, em dados geo-
cronológicos obtidos em zircão detrítico de amostra 
da área tipo da unidade Marajupema (KLEIN et al., 
2005a) e nas supostas relações de intrusão de gra-
nitóides no Grupo Gurupi (discutidas acima, no item 
introdutório ao Grupo Gurupi), Klein et al. (2005c) 
reuniram na Formação Marajupema os conjuntos ro-
chosos anteriormente separados nas unidades Kinzi-
gito Marajupema (PASTANA, 1995) e Formação Vila 
Cristal (COSTA; RICCI, 2000). 

A Formação Marajupema, na porção sudoeste da 
Folha Centro Novo do Maranhão, tem forma alongada 
segundo a direção NW-SE. Possui foliação orientada 
segundo NW-SE, com mergulhos moderados (45-60°) 
para sudoeste, mesma orientação do caimento das 
lineações minerais (Fig. 3.16A), o que sugere trans-
porte de massa de sudoeste para nordeste. Por esta 
zona de cisalhamento contracional cavalga o Comple-
xo Itapeva e 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 compri-
mento, que define uma serra orientada segundo NW-
-SE bem visível em sensores remotos. Não há clareza 
quanto ao ambiente tectônico em que se depositou 
a Formação Marajupema, sendo mais provável o de 
margem continental passiva (KLEIN et al., 2005a).

Cristais detríticos de zircão obtidos de amostras 
de muscovita quartzito feldspático com cordierita 
(Fig. 3.16B) e de quartzo-muscovita xisto, analisados 
por Klein et al. (2005a) pelo método de evaporação 
de Pb, forneceram populações com idades de 2635, 
2140-2164, 2016-2084, 1830, 1690, 1245 e 1100 
Ma (Tabela 4.1). Estes dados demonstram que rochas 
de idades bastante variadas serviram de fonte para os 
sedimentos que formaram a unidade. Além disso, o 
zircão detrítico mais novo estabelece a idade máxima 
para a deposição da Formação Marajupema. É possí-
vel, inclusive, que a idade da sedimentação seja ainda 
mais jovem (neoproterozoica), o que é corroborado 
por idade modelo Sm-Nd (TDM) de 1,41 Ga, obtida em 
uma amostra de quartzito (KLEIN et al., 2005a). À se-
melhança do Grupo Gurupi assume-se idade Toniana 
para a Formação Marajupema.
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Figura 3.16 – (A) Quartzito da Formação Marajupema (afloramento EK117). (B) Fotomicrografias em nicóis cruzados 
de muscovita quartzito com cordierita (Crd). (Ms: muscovita, Qtz: quartzo)

3.2.10. Anfibolito Cocal (NP1co)

A unidade Anfibolito Cocal é proposta neste pro-
jeto para designar pequeno conjunto de ocorrências 
de anfibolito localizadas na porção sudoeste da Fo-
lha Centro Novo do Maranhão (Fig. 3.1), que afloram 
principalmente em vicinal imediatamente ao sul do po-
voado homônimo e, mais a noroeste, no igarapé Ilhas 
Dantas. Poucos afloramentos, como blocos e lajeiros, 
foram encontrados e, em campo, não foram verifica-
das relações de contato claras com unidades adjacen-
tes. As rochas nas imediações do anfibolito são xistos 
bastante alterados o que impediu a determinação de 
seu protólito (orto ou paraderivado). Esses xistos pos-
suem granulação fina e cor roxa, são dominantemen-
te argilosos, às vezes um pouco arenosos. Em alguns 
pontos (EL118 e EL123) há minerais esbranquiçados 
(plagioclásios?) caulinizados, amendoados, e com eixo 
maior concordante com a foliação, tratando-se possi-
velmente de porfiroclastos (Fig. 3.17A). Esses aspectos 
lembram rochas metavulcânicas porfiríticas. Veios de 
quartzo, quando presentes, são também concordan-
tes com a foliação.

Também se verificou que o comportamento 
geoquímico e isotópico do Anfibolito Cocal difere de 
outras ocorrências de rochas básicas na Folha Centro 
Novo do Maranhão e do Anfibolito Muriá (vide capítu-
los 4 e 5). Sua cartografia é feita, portanto, de modo 
tentativo, com o intuito de chamar a atenção para a 
presença desse tipo de magmatismo na área, o qual 
carece de maior detalhamento.

Nos mapas gamaespectrométricos o Anfibolito 
Cocal não mostra resposta clara. Nos mapas magne-
tométricos, contudo, é evidente a sua associação com 
corpos magnéticos orientados aproximadamente se-
gundo a direção leste-oeste. Esses corpos estão arque-

ados (por vezes sigmoidais), com a convexidade volta-
da para o norte, justamente nas zonas de inflexão dos 
alinhamentos magnéticos (Fig. 3.2).

As rochas possuem cor preta a cinza-escuro e 
cinza-esverdeado, granulação média e são bandadas 
(Fig. 3.17B). O bandamento tem atitude N0°E/70E. 
Petrograficamente foram caracterizados anfibolito, 
epidoto-anfibolito e piroxênio-plagioclásio-hornblen-
da xisto. São compostos por plagioclásio (25-38%), 
hornblenda (45-50%), clinopiroxênio (0-15%), quart-
zo (traços a 5%), titanita (3-7%), minerais opacos (tra-
ços a 8%) e quantidades subordinadas de feldspato 
alcalino, apatita e epidoto. Ao microscópio o xisto é 
nematoblástico e o clinopiroxênio ocorre em bandas 
mais claras ricas em quartzo e feldspato. Os anfiboli-
tos são poiquiloblásticos (Fig. 3.17C), com cristais de 
hornblenda verde ricos em inclusões de plagioclásio e 
quartzo. Intercrescimento mirmequítico e cristais es-
queletais de titanita são comuns. Representam, pro-
vavelmente, rochas intrusivas básicas metamorfizadas 
em grau médio-alto, em condições de fácies anfibolito 
a anfibolito superior (tipos com piroxênio).

O posicionamento estratigráfico e temporal do 
Anfibolito Cocal é especulativo, em virtude da ausên-
cia de boas relações de contato e de dados geocrono-
lógicos. Entretanto, as idades modelo Sm-Nd (TDM) 
obtidas neste projeto (vide capítulo 4) situam-se em 
torno de 1,0 Ga. Isso indica uma idade máxima para 
a unidade, que é aqui posicionada, tentativamente, 
no Toniano. Dessa forma, a unidade pode representar 
restos de uma sequência máfica intercalada nas ro-
chas metassedimentares do Grupo Gurupi, ou mesmo 
diques de rochas básicas cortando esse grupo. 
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3.2.11. Metamicrotonalito Caramujinho (NP3cm)

 Unidade reconhecida e descrita pela primeira 
vez neste trabalho, designa rocha de ocorrência relati-
vamente restrita e cartografada na porção noroeste da 
área do projeto (Fig. 3.1), nas imediações do Igarapé 
Caramujinho. Poucos afloramentos foram identifica-

Figura 3.17 – (A) Xistos grossos e alterados, prováveis 
encaixantes do Anfibolito Cocal. (B) Afloramento EL141 
mostrando anfibolito bandado e dobrado. (C) Fotomicro-
grafia de amostra do Anfibolito Cocal mostrando horn-
blenda verde poiquilítica alongada segundo a foliação e 
bandas mais finas ricas em plagioclásio. 

dos, mas a unidade se estende para o norte, fora dos 
limites da Folha Centro Novo do Maranhão, e merece 
individualização, pois representa evento magmático 
ainda desconhecido na região. Nos mapas aerogeofí-
sicos ocupa região de baixo radiométrico em todos os 
canais, com orientação submeridiana, fato que nor-
teou sua cartografia. Trata-se de rocha subvulcânica, 
cujas relações de contato e forma do(s) corpo(s) não 
foram estabelecidas em campo. Todavia, a observa-
ção de sensores remotos indica contato por falha e/
ou intrusivo com a Formação Igarapé de Areia, sendo 
provavelmente intrusivo na Suíte Intrusiva Tromaí e no 
Anfibolito Muriá. Também foi incluída nessa unidade 
uma ocorrência isolada de microquartzo diorito obser-
vada nas proximidades do depósito aurífero de Cipo-
eiro, também espacialmente relacionada com arenitos 
da Formação Igarapé de Areia.

 O Metamicrotonalito Caramujinho é uma ro-
cha cinza esverdeada clara de granulação fina, com 
foliação incipiente, por vezes com aspecto bandado 
sutil, cortada por vênulas e bolsões quartzo-feldspáti-
cos, alguns deles contendo concentrações de anfibólio 
(Fig. 3.18A), e localmente sulfetada. 

Tonalito é o tipo petrográfico dominante seguido 
de quartzo diorito. Ao microscópio (Fig. 3.18B) mos-
tra textura granular fina a porfirítica fina definida por 
prismas longos de hornblenda e cristais plagioclásio 
e quartzo em meio a matriz composta por plagioclá-
sio alterado, epidoto, clorita, sericita, calcita e titani-
ta amorfa. Em pelo menos uma amostra as bandas 
composicionais são bem definidas. Uma banda pos-
sui composição tonalítica-trondhjemítica e é forma-
da por cristais subédricos de plagioclásio, quase que 
totalmente substituídos por epidoto e clorita, e por 
grãos anédricos de quartzo. A outra banda possui 
composição quartzo-diorítica e é formada por cristais 
de hornblenda verde, plagioclásio, quartzo e mineral 
opaco. Os prismas de hornblenda são euédricos, fratu-
rados, possuem extinção ondulante e são paralelos ao 
bandamento composicional. Actinolita foi identificada 
de forma isolada em uma amostra coletada ao norte 
da área do projeto, onde é prismática de granulação 
variada e, em geral, orientada. Nas demais amostras 
a actinolita ocorre como produto da desestabilização 
(metamórfica) da hornblenda. O quartzo é intersticial 
e forma subgrãos com bordas suturadas. O plagio-
clásio apresenta as mesmas características da banda 
tonalítica. Minerais opacos, titanita, zircão, allanita e 
apatita são as fases acessórias. Vênulas irregulares pre-
enchidas por epidoto, clorita, mineral opaco, titanita 
e quartzo são observadas cortando a rocha em várias 
direções.
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Em geral as rochas encontram-se alteradas por 
hidratação e os cristais de hornblenda ocorrem quase 
que totalmente substituídos por biotita, clorita e epi-
doto e, os de plagioclásio, por epidoto e sericita. Essa 
alteração foi provocada por hidrotermalismo e/ou me-
tamorfismo de baixo grau, havendo também indícios 
de deformação dinâmica de baixa temperatura como 
extinção ondulante, bandas de deformação, subgrãos 
e bordas serrilhadas. Esses aspectos são condizentes 
com a proximidade à Zona de Cisalhamento Tentu-
gal. O caráter metamórfico é indicado pela presença 
de actinolita, às vezes isolada, mas em geral formada 
pela desestabilização da hornblenda, e pela associa-
ção desta com clorita e clinozoizita.

O posicionamento temporal do Metamicroto-
nalito Caramujinho foi estabelecido neste projeto por 
análises U-Pb por LA-ICP-MS em zircão (ver capítulo 
4), obtendo-se idade de 624 ± 16 Ma, que caracte-
riza, dentro dos limites do erro analítico, um evento 
magmático no Neoproterozoico, na transição Crioge-
niano-Ediacarano.

3.2.12. Rochas máficas e ultramáficas indiferen-
ciadas

Foram observadas ocorrências pontuais e espar-
sas (afloramentos isolados) de rochas máficas-ultra-

máficas que ocorrem no interior dos corpos cartogra-

fados como Complexo Itapeva e Grupo Gurupi. Não 

foi observada, na escala do mapeamento, sua conti-

nuidade além dos afloramentos encontrados ou rela-

ção com as potenciais rochas hospedeiras, nem foram 

encontradas nos mapas aerogeofísicos feições distin-

tivas para essas rochas. Além disso, dados químicos 

(não mostrados aqui) dessas rochas diferem daque-

les obtidos para os outros grupos de rochas básicas e 

ultrabásicas evidenciadas neste projeto. Por estas ra-

zões, as mesmas não puderam ser individualizadas em 

mapa, mas é feito o registro da sua existência a espera 

de trabalhos de maior detalhe que permitam sua me-

lhor caracterização e eventual separação cartográfica.

Nos afloramentos estudados foram encontrados 

tremolitito (tremolita xisto), anfibolito e metapiroxe-

nito. O tremolitito é um xisto com traços de clorita 

e minerais opacos. O anfibolito é uma rocha xistosa 

composta por plagioclásio (63%), hornblenda (7%), 

quartzo (7%) e minerais opacos (3%). Trata-se de pos-

sível metabasalto. O metapiroxenito é rocha maciça, 

composta por anfibólio (actinolita? - 66%), clinopiro-

xênio (diopsídio? - 28%), titanita (3%), quartzo (2%) 

e epidoto (1%). A mineralogia dessas rochas indica 

grau médio a alto de metamorfismo, em condições 

de fácies anfibolito.

Figura 3.18 – Aspectos meso e microscópicos do Metamicrotonalito Caramujinho. (A) Afloramento EK32 de microto-
nalito cinza esverdeado e foliado. O aspecto localmente bandado é dado pela presença de porções mais ricas em pla-
gioclásio (injeções?) e por enclaves máficos estirados, que podem representar restos do protólito. (B) Fotomicrografia 
de “A” em nicóis cruzados mostrando finas bandas de anfibólio nematoblástico definindo a foliação da rocha e bandas 
mais espessas compostas por plagioclásio alterado (Pl), quartzo (Qtz) e anfibólio (Amp).
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3.3. BACIAS SEDIMENTARES E MAGMATISMO 
FANEROZOICOS

3.3.1. Grupo Serra Grande 

3.3.1.1. Arenito Guamá (SSgg)

O Grupo Serra Grande foi originalmente deno-
minado “série” por Small (1914) e elevado à catego-
ria de grupo por Carozzi et al. (1975). Caputo e Lima 
(1984) estabeleceram sua divisão nas formações Ipu, 
Tianguá e Jaicós e incluíram o Arenito Guamá (defini-
do por FRANCISCO et al., 1971) como fácies distal da 
Formação Ipu. Suas fácies indicam deposição por sis-
temas fluviais, deltaicos e plataformais em ambientes 
continental, transicional e marinho raso (GÓES; FEIJÓ, 
1994). 

A Formação Ipu é a unidade basal do grupo e 
foi depositada numa grande variedade de ambientes, 
de glacial proximal e glacio-fluvial a leque deltaico e 
marinho raso. O último ambiente representa a fácies 
distal da formação na qual foi incluído o Arenito Gua-
má, que aflora ao longo dos rios Guamá e Irituia, no 
nordeste paraense. Naquela região afloram quartzo 
arenitos esbranquiçados e amarelados, muito silici-
ficados, de grande maturidade composicional e tex-
tural, maciços ou com estratificação plano-paralela e 
cruzada pouco expressivas.

Na porção sudeste da Folha Centro Novo do Ma-
ranhão, na borda da Bacia do Parnaíba, rochas sedi-
mentares aflorantes em locais anteriormente atribuí-
dos à Formação Itapecuru (PASTANA, 1995) são aqui 
correlacionadas ao Arenito Guamá. A unidade aflora 

ao longo da estrada que liga a cidade de Maranhãozi-
nho ao povoado de João Amarante na forma de blo-
cos in situ (Fig. 3.19A) e no leito da estrada que une as 
cidades de Centro do Guilherme e Maranhãozinho há 
também ocorrência de folhelho e siltito-argiloso (Fig. 
3.19B).

A unidade é pouco espessa e provavelmente pos-
sui contato discordante erosivo com a Suíte Intrusiva 
Tromaí na borda do Fragmento Cratônico São Luís. 
No seu limite norte é parcialmente recoberta por sedi-
mentos do Grupo Barreiras e a leste pelos Sedimentos 
Pós-Barreiras.

Nos mapas aerogeofísicos (Fig. 3.2) mostra altos 
valores nos canais dos elementos Th, K e U, restritos 
aproximadamente às áreas de afloramentos da unida-
de. Nesses mesmos locais mostra valores magnéticos 
bastante baixos. 

Litologicamente foi reconhecido quartzo arenito 
fino maciço, esbranquiçado a cinzento ou amarelado 
(Fig. 3.19A.), moderadamente selecionado, de grãos 
angulosos e com 2% de matriz. Além do quartzo, a ro-
cha contém proporções menores de zircão, turmalina 
e fragmentos de veio de quartzo. Esse quartzo-arenito 
faz contato gradacional com a litofácies inferior, que é 
predominantemente composta por horizontes síltico-
-argilosos e folhelho, com cor original cinza-esbran-
quiçado, às vezes mosqueado. Na estação geológica 
EL78, em um poço amazonas abandonado, é possí-
vel identificar a gradação do topo para a base de um 
arenito cinza para um pacote argiloso avermelhado. 
Análise por difração de raios-X na argila evidenciou a 
presença de esmectita em abundância.

Figura 3.19 – (A) Afloramento EK176 do Arenito Guamá. (B) Siltito argiloso associado ao Arenito Guamá (afloramento 
EL78).
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De acordo com Truckenbrodt e Alves (1982) o 
ambiente deposicional do Arenito Guamá é marinho 
raso (foreshore e shoreface), mas as rochas aflorantes 
na Folha Centro Novo do Maranhão indicam uma fá-
cies mais proximal (continental) do Arenito Guamá. 
A idade provável do Arenito Guamá, por correlação 
com o Grupo Serra Grande, é siluriana, já que Grahm 
et al. (2005) restringem a deposição desse grupo a 
esse período, baseados na presença de chitinozoa e 
miosporo. 

3.3.2. Diabásios e gabros

Ocorrências de rochas básicas finas a médias e 
sem trama tectônica mesoscópica foram identificadas 
na Folha Centro Novo do Maranhão. A forma de ja-
zimento e a atitude desses corpos básicos não foram 
definidas em todos os casos, pois os afloramentos são 
descontínuos, mas a ausência de continuidade lateral 
significativa indica que correspondem a diques de dia-
básio, microgabro e gabro com espesssuras métricas a 
decamétricas. A informação geofísica corrobora essa 
suposição. As rochas cortam principalmente granitoi-
des da Suíte Intrusiva Tromaí, mas também arenitos 
da Formação Igarapé de Areia e xistos da Formação 
Chega Tudo. Apresentam, algumas delas, característi-
cas petrográficas e geoquímicas muito similares às dos 
diabásios cartografados, mais ao norte, no Fragmento 
Cratônico São Luís por Klein et al. (2008a). Com base 
em dados químicos em rocha total, estes autores ca-
racterizaram diabásios toleiíticos de alto e baixo Ti e 
diabásios evoluídos (alcalinos). Apesar dessa diferença 
clara e de os autores terem suposto a existência de 
pelo menos duas gerações de diabásios, os mesmos 
foram englobados na unidade Diabásio Laranjal, em 
substituição a Suíte Intrusiva Laranjal de Costa et al. 
(1977).

No presente trabalho, os dados geoquímicos 
(Capítulo 5) indicam três associações geoquímicas de 
rochas básicas: (1) diabásios toleiíticos de baixo e alto 
Ti; (2) diabásios evoluídos (alcalinos); (3) gabros com 
assinatura de subducção. Essas diferenças podem ser 
oriundas de processos petrogenéticos e/ou fontes 
magmáticas distintas e/ou da colocação de rochas em 
tempos distintos. Dados geocronológicos prelimina-
res pelo método Ar-Ar em plagioclásio mostram idade 
idêntica para um diabásio de alto-Ti e um alcalino, em 
torno de 200 Ma (Klein E.L., dados inéditos). Diante 
disso, os diabásios de baixo e alto Ti e os diabásios 
alcalinos são mantidos na unidade Diabásio Laranjal 
à espera de outras investigações (p.ex. estudos de Sr-
-Nd-Pb e modelamento geoquímico) que permitam a 
sua separação ou manutenção na mesma unidade. Os 

microgabros com assinatura de subducção são indivi-
dualizados na unidade Gabro Linha 45.

Dados geofísicos indicam orientações submeri-
dianas para os diques e, embora carecendo de futura 
comprovação, há uma tendência de orientação NNW-
-SSE para os diabásios de baixo e alto Ti (coincidente 
com a orientação de fotolineamentos nessa área) e 
Gabro Linha 45 e orientação NNE-SSW para os dia-
básios alcalinos. Inflexões se observam em todos os 
casos.

Magmatismo básico com características simila-
res às do Diabásio Laranjal, ocorrendo como diques 
e sills de diabásio e raros derrames (Formação Mos-
quito), é abundante na Bacia do Parnaíba, mais para 
leste. Marzoli et al. (1999) dataram sills da Formação 
Mosquito por Ar-Ar, encontrando idades de 190,5 ± 
1,6 Ma e 198,5 ± 0,8 Ma. Essas idades situam-se no 
limite entre o Triássico Superior e o Jurássico Inferior. 

3.3.2.1. Diabásio Laranjal (TJlj) 
 
Os termos de baixo e alto Ti do Diabásio Laran-

jal afloram na porção noroeste da folha, próximo às 
vilas Muriá e Jibóia. São compostos por rochas de cor 
cinza-escuro a preto e textura fanerítica fina a afaní-
tica. Petrograficamente são distinguidos dois tipos de 
diabásio, com e sem olivina. Os olivina-diabásios cor-
respondem aos diabásios de baixo titânio, enquanto 
que os diabásios desprovidos de olivina são do tipo 
alto titânio (ver Capítulo 5). Microscopicamente mos-
tram textura intergranular a subofítica (Fig. 3.20A) e 
intercrescimento gráfico entre quartzo e feldspato po-
tássico em interstícios granulares. Além da olivina, os 
tipos de baixo e alto titânio apresentam outra diferen-
ça mineralógica (Tabela 3.1): os diabásios com olivina 
contêm dois piroxênios (augita e hiperstênio) e os sem 
olivina podem conter dois piroxênios ou somente au-
gita. O clinopiroxênio ocorre em maior proporção. Os 
minerais opacos podem ser magnetita (predominan-
te) e/ou pirita. Apatita é mineral acessório, em geral 
associada aos arranjos micrográficos, e a serpentina 
ocorre substituindo a olivina. Traços de biotita, clorita, 
sericita e calcita ocorrem como minerais de alteração. 

O diabásio alcalino aflora na vicinal Linha 30, 
poucas centenas de metros a sudeste da comunidade 
Castelo Branco. É preto e maciço, com textura fanerí-
tica fina. Petrograficamente é um augita diabásio (ou 
microgabro) sem olivina e sem ortopiroxênio. O con-
teúdo ligeiramente maior de plagioclásio, a ocorrên-
cia de quartzo e feldspato alcalino apenas em quanti-
dades traço e a ausência de intercrescimento gráfico 
são feições distintivas em relação ao termos de baixo e 
alto Ti. À semelhança dos outros tipos, também apre-
senta textura intergranular a subofítica.
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3.3.2.2. Microgabro Linha 45 (TJmg)

Esta denominação é utilizada aqui para reunir 
gabros que afloram aproximadamente no centro da 
Folha Centro Novo do Maranhão. Afloramentos ocor-
rem de forma descontínua, como blocos (Fig. 3.20B), 
ao longo de pelo menos quatro quilômetros no leito 
e nas imediações da estrada vicinal chamada Linha 45 
que liga a vila de Chega Tudo ao depósito aurífero de 
Serrinha. O conjunto de afloramentos constitui prova-
velmente um dique com algumas centenas de metros 
de espessura, conforme indicado pelos dados aero-
magnetométricos de sinal analítico (Fig. 3.2E).

O Microgabro Linha 45 corta rochas da Suíte In-
trusiva Tromaí e da Formação Chega Tudo (Fig. 3.1). 
Fora da área de trabalho foi obtida amostra de teste-
munho de sondagem em que a unidade corta a For-
mação Igarapé de Areia. 

A unidade é composta por olivina gabronorito 
preto, maciço e de granulação média (Fig. 3. 20C). Ao 
microscópio mostra textura subofítica a intergranular 

(Fig. 3.21D) definida por prismas longos de plagio-
clásio entrecruzados, com interstícios preenchidos por 
cristais de piroxênio, minerais opacos e agregados de 
quartzo e feldspato alcalino em intercrescimento grá-
fico. Alguns cristais de plagioclásio mostram zonea-
mento composicional ígneo. Localmente os piroxênios 
formam agregados em mosaico e o clinopiroxênio 
(augita) predomina sobre o ortopiroxênio (hiperstê-
nio). Núcleos de olivina são observados nos cristais de 
piroxênio. Biotita e traços de clorita e sericita são pro-
dutos de alteração. Apatita é fase acessória.

As relações de campo descritas acima e os dados 
petrográficos que mostram ausência de metamorfis-
mo e deformação, apesar de sua localização na Zona 
de Cisalhamento Tentugal (Fig. 3.1), indicam coloca-
ção posterior ao metamorfismo e deformação do Ne-
oproterozoico. Essa colocação ocorreu, portanto, en-
tre o final do Neoproterozoico e o Mesozoico, quan-
do houve a colocação do Diabásio Laranjal e não há 
critério para definir melhor esse posicionamento no 
tempo. À espera de estudos geocronológicos assume-
-se aqui uma época de intrusão similar à do Diabásio 
Laranjal.

Tabela 3.1 – Composição mineralógica essencial dos diabásios Laranjal e Linha 45 (em volume percentual)

unidade Linha 45 Laranjal Laranjal Laranjal
tipo químico baixo Ti alto Ti alcalino
rocha olivina gabronorito olivina diabásio diabásio diabásio 
plagioclásio 45 40 45 50
augita ± hiperstênio 30-40 35-40 30-45 43
olivina 6 6-10 - -
opacos tr-5 10-12 10-15 5
quartzo 4-5 2-3 tr-5 tr
feldspato alcalino tr-2 2 tr-5 tr

tr: traços

3.3.3. Grupo Barreiras (N12b)

Existem referências sobre a unidade Barreiras 
desde o século passado, sendo a denominação usada 
para designar, indistintamente, as falésias existentes 
ao longo do litoral brasileiro. Atualmente considera-
-se Grupo Barreiras a sucessão de estratos oligo-mio-
cênicos, geneticamente relacionados, que abrange as 
unidades litoestratigráficas conhecidas como Forma-
ção Pirabas e Formação (ou Grupo) Barreiras (AGUIAR, 
1969; ARANTES; DAMASCENO; KREBS, 1972; ARAI; 
UESUGUI; GÓES, 1988; GÓES; SOUZA; TEIXEIXEIRA, 
1990; ROSSETTI, 2006). 

Na Folha Centro Novo do Maranhão correlacio-
na-se ao Grupo Barreiras uma faixa irregular de sedi-
mentos que ocorrem na porção leste da folha (Fig. 

3.1). A unidade aflora em pequenos barrancos, cortes 
de estrada, blocos e frequentemente se destaca na to-
pografia formando morrotes isolados e serras susten-
tadas por blocos de laterita e/ou arenito ferruginoso 
(Fig. 3.21A e B) e/ou material coluvionar pleistocênico. 
Essas feições são também identificáveis em imagens 
de radar e satélite. A unidade recobre principalmente 
as rochas da Bacia do Parnaíba e, subordinadamente, 
a Suíte Intrusiva Tromaí e rochas do Cinturão Gurupi.

A sequência apresenta variações litológicas ver-
ticais indicativas de aumento da energia de fluxo. Na 
base ocorre horizonte areno-argiloso mosqueado, 
com alteração colunar ferruginosa, de granulação mé-
dia, contendo alguns grânulos. Esse horizonte possui 
contato gradacional com o horizonte que lhe sobre-
põe. Na fácies intermediária ocorre arenito ocre, gros-
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so, com níveis ferruginosos horizontais descontínuos e 
irregulares que gradam lateralmente para arenito fer-
ruginoso, aflorante na forma de blocos reliquiares in 
situ de dimensões variadas e bem litificados. Às vezes 
é possível observar estratificação cruzada acanalada 
nesse arenito ferruginoso (Fig. 3.21C). Essa porção faz 
contato brusco e levemente ondulado com a fácies de 
topo. Esta última é composta por ortoconglomerado 
oligomítico, com seixos de quartzo, centimétricos e 
imbricados, imersos em 5% de matriz arenosa fina a 
média, com ocasional muscovita e argila (Fig. 3.21D). 
Geralmente os morros e serras possuem arenito ferru-
ginoso e/ou material coluvionar pleistocênico susten-
tando o topo. 

Para Rossetti (2006) os depósitos miocênicos 
acham-se internamente organizados em três suces-
sões estratigráficas, denominadas de unidades 1, 2 e 

3, da base para o topo, e separadas por superfícies 
de descontinuidade. As rochas cartografadas na Folha 
Centro Novo do Maranhão correspondem à unidade 
3 (Barreiras superior) dessa proposição. Essa unida-
de formou-se em ambiente dominado por canal de 
maré, com tendência progressivamente continental 
para o topo, sendo que somente a fácies continental 
aflora na área mapeada.

Segundo Rossetti (2006) o ambiente deposicio-
nal do “Barreiras Superior” é principalmente o de ca-
nais e planícies de maré, ocorrendo, ainda, depósitos 
de baía central estuarina, mangue e, para o topo, ca-
nal influenciado por sistema fluvial e planície de inun-
dação. Na área estudada, apesar da precariedade dos 
afloramentos, é provável que o ambiente seja fluvial 
posteriormente truncado por material coluvionar do 
Pleistoceno.

Figura 3.20 – Aspectos meso e microscópicos de diabásios e microgabros. (A) Fotomicrografia, em nicois cruzados, 
de amostra do Diabásio Laranjal do afloramento EK30, com textura intergranular a subofítica fina. (B) Afloramento 
(EK295) em blocos do gabro Linha 45. (C) Aspecto textural do Gabro Linha 45 no afloramento EK293. (D) Fotomicro-
grafia de “C” mostrando textura subofítica média-grossa.
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O Grupo Barreiras possui deposição inicial em 
grande parte ocorrida no Mioceno Médio, conforme 
indicam informações palinológicas (ARAI; UESUGUI; 
GÓES, 1988; ARAI, 1997). Para idade final de depo-
sição existem propostas diferentes. Nos trabalhos 
realizados na região nordeste do Pará e noroeste do 
Maranhão (p. ex., ROSSETTI, 2001b, 2006; ROSSET-
TI; GÓES, 2004), a superfície que delimita o topo da 
unidade 3 (Barreiras Superior) é definida por uma dis-
cordância salientada por horizonte de solo laterítico, 
denominada Superfície Velhas, ligada ao rebaixamen-
to do nível eustático no Tortoniano. Para Arai (2006) 
no Zancleano teria ocorrido uma nova transgressão e 
muitas áreas erodidas no Tortoniano receberam uma 
nova cobertura que viria a constituir o “Barreiras Su-
perior”. Já Oliveira e Silva (2011), em estudos reali-
zados na região metropolitana de Belém, estendem a 
deposição do Grupo Barreiras até o final do Plioceno, 
proposta acatada neste trabalho.

3.3.4. Sedimentos Pós-Barreiras (N34pb)

Costa et al. (1977) fizeram referência a uma uni-
dade pleistocênica na região do Cinturão Gurupi e ar-
redores. Pastana (1995) denominou informalmente de 
Unidade Pinheiro aos sedimentos pleistocênicos, are-
nosos, friáveis, pelíticos de aspecto maciço e coloração 
esverdeada e a turfeiras em áreas próximas às cidades 
de Santa Helena e Pinheiro, no Maranhão. Silva e Lo-
wenstein (1968) usaram a denominação Pós-Barreiras 
para os sedimentos acima da discordância do topo do 
Grupo Barreiras e estudos mais recentes indicam que 
existem outras discordâncias dentro dos Sedimentos 
Pós-Barreiras, que estão associadas a diferentes tipos 
de ambientes e idades distintas (ROSSETTI et al., 2001; 
TATUMI et al., 2008; OLIVEIRA; SILVA, 2011).

Na Folha Centro Novo do Maranhão os sedimen-
tos pleistocênicos-holocêncicos são denominados de 
Sedimentos Pós-Barreiras. Sua maior ocorrência e con-
tinuidade lateral se dão na porção nordeste da folha 
mapeada onde recobrem discordantemente os depó-
sitos do Arenito Guamá e do Grupo Barreiras. Em me-
nor escala encontram-se distribuídos de forma irregu-
lar e descontínua sobre unidades do Fragmento Cra-
tônico São Luís e do Cinturão Gurupi onde recobrem 
discordantemente corpos da Suíte Intrusiva Tromaí, da 
Formação Igarapé de Areia e do Grupo Gurupi e geral-

Figura 3.21 – Aspectos do Grupo Barreiras. 
(A) Afloramento EL81 com restos preservados 
litificados de arenito ferruginoso. (B) Aflo-
ramento EK268, com blocos de arenito fer-
ruginoso sustentando elevação. (C) Detalhe 
do afloramento EK268, arenito ferruginoso 
mostrando estratificação cruzada acanalada. 
(D). Conglomerado com seixos imbricados no 
afloramento EL7.
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mente estão espalhados no topo e nas encostas dos 
morros. Nos mapas aerogeofísicos constituem gran-
des áreas de baixos valores radiométricos (Fig. 3.2).

São constituídos por areias, siltes e material con-
glomerático. Os depósitos de areia (Fig. 3.22A) são 
esbranquiçados, inconsolidados, sem estruturas, de 
granulação média a fina, ora com grânulos, bem ou 
mal selecionados. Os depósitos de síltico-argilosos 
são amarelados e marrom-avermelhados, muito finos 
e maciços (Fig. 3.22B). Há também depósitos conglo-
meráticos de coloração esbranquiçada e amarelada, 
friáveis, mal selecionados, com grãos subangulosos, 
compostos, predominantemente, por seixos de quart-
zo, fragmentos de veio de quartzo e, mais raramente, 
de arenito ferruginoso. A matriz é arenosa fina, com 
muscovita e possui estratificação tabular incipiente. 
Às vezes encontram-se intercalados com os arenitos 
finos esbranquiçados (Fig. 3.22C). 

Pastana (1995) associou os sedimentos pleisto-
cênicos (que chamou de Unidade Pinheiro) da região 

de Pinheiro e Santa Helena a ambiente de dunas eóli-
cas associados com lagos. Entretanto, na Folha Centro 
Novo do Maranhão os depósitos Pós-Barreiras pare-
cem estar associados a canais fluviais (areias e conglo-
merados) e colúvios (conglomerados). Para Rossetti 
(2004) e Rossetti et al. (2001) a deposição dos Sedi-
mentos Pós-Barreiras ocorreu em dois episódios dife-
rentes. No primeiro, depositaram-se os depósitos Pós-
-Barreiras I, diretamente sobre a discordância erosiva 
do topo da sucessão miocênica. No segundo episódio, 
os depósitos Pós-Barreiras II recobriram discordante-
mente os depósitos Pós-Barreiras I. Neste projeto os 
sedimentos pleistocênicos são correlacionáveis com os 
sedimentos Pós-Barreiras I e Unidade Pinheiro.

Datações utilizando luminescência oticamente 
estimulada realizadas por Tatumi et al. (2008) indi-
cam que os sedimentos Pós-Barreiras depositaram-se 
do Pleistoceno tardio ao Holoceno. Já Oliveira e Sil-
va (2011) limitam a deposição destes sedimentos do 
Pleistoneno tardio até o Holoceno médio.

Figura 3.22 – Aspectos dos Sedimentos Pós-Barreiras. (A) Depósito maciço de areia no floramento EL28. (B) Depósito 
síltico-argiloso maciço no afloramento EL53. (C) Areia fina intercalada com cascalho no afloramento EL8.
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3.3.5. Depósitos Aluvionares (N4a)

Esta unidade é constituída pelos sedimentos clás-
ticos inconsolidados modernos (holocênicos) relacio-
nados às planícies aluvionares atuais dos rios Gurupi e 
Maracaçumé e dos igarapés de pequeno porte. Cons-
tituem depósitos de canais (barras em pontal e barras 
de canais) e de planícies de inundação, de origem es-
tritamente fluvial. Os depósitos são constituídos por 
sedimentos clásticos arenosos e argilosos inconsolida-
dos, com raros níveis de cascalho e matéria orgânica.

Os depósitos da planície de inundação ocorrem 
em faixas estreitas e descontínuas, formando pe-

quenos terraços quase no nível da água (Fig.3.23A). 
São constituídos predominantemente por silte e ar-
gila esbranquiçados e, mais raramente, cascalho. Em 
sensores remotos estas planícies aparecem com uma 
vegetação de coloração verde escura ao longo das 
margens dos cursos d´água. Ao longo do rio Gurupi 
é possível distinguir, na imagem Geocover, várias bar-
ras de canais (ilhas) bem desenvolvidas (Fig. 3.23B), 
cobertas por vegetação arbórea. As barras são com-
postas predominantemente por material argilo-siltoso 
esbranquiçado, maciço, bem selecionado, com raros 
cascalhos.

Figura 3.23 – (A) Depósito de areia em planície de inundação e pequeno terraço fuvial moderno (seta). (B) Imagem 
Geocover™ de porção da Folha Centro Novo do Maranhão mostrando algumas barras de canais (setas) ao longo do 
rio Gurupi.



 - 57 -

Geologia e recursos minerais da Folha Centro Novo do Maranhão

Análises geocronológicas pelo método U-Pb LA-
-ICP-MS (Laser Ablation – Inductive Coupled Plasma 
– Mass Spectrometry) em zircão foram efetuadas no 
Laboratório de Geocronologia da Universidade de 
Brasília (UnB) segundo procedimentos descritos em 
Bühn et al. (2009). Foram datadas rochas das unida-
des Granito Moça, Metamicrotonalito Caramujinho e 
Suíte Intrusiva Tromaí. A técnica U-Pb SHRIMP (Sen-
sitive High-Resolution Ion MicroProbe) em zircão foi 
utilizada em rocha do Anfibolito Muriá no laborató-
rio da Australian National University (ANU), seguin-
do procedimentos descritos por Compston, Willians 
e Meyer (1984) e Williams (1998). Também na UnB, 

4. GEOCRONOLOGIA E GEOLOGIA ISOTÓPICA

e seguindo procedimentos analíticos descritos por 
Gióia e Pimentel (2000), foi efetuada a determina-
ção da composição isotópica de Sm e Nd em rocha 
total em amostras pertencentes às unidades Granito 
Moça, Metamicrotonalito Caramujinho, Anfibolito 
Muriá, Anfibolito Cocal e em granitóide atribuído à 
Suíte Tromaí. Imagens por catodoluminescência (CL) 
e por elétrons retro-espalhados (BSE) em zircão foram 
obtidas nos laboratórios de microscopia eletrônica de 
varredura da UFPA e Museu Paraense Emílio Goeldi, 
respectivamente, e também no laboratório da ANU.

Dados geocronológicos e isotópicos disponíveis 
na literatura encontram-se compilados na Tabela 4.1.

Tabela 4.1 – Sumário dos dados geocronológicos e isotópicos prévios, pelos métodos U-Pb e Pb-Pb em zircão e Sm-Nd em rocha 
total, para unidades que ocorrem na Folha Centro Novo do Maranhão

unidade estratigráfica rocha idade (Ma) idade modelo 
TDM (Ga)

 Nd(t) Ref.

Complexo Itapeva biotita-gnaissea 2167 ± 2,5(A) 2,22
2,31

+2,6
+1,4

1
1

Suíte Intrusiva Tromaí tonalito
tonalito
granodiorito

2148 ± 4(B)

2149 ± 5(B)

2156 ± 10(B) 2,37 +0,4

2
2
3,4

Formação Chega Tudo metadacito
metadacitoa

grafita-xisto

2148 ± 1(B)

2160 ± 3(B)
2,20

2,28

+2,7

+2,1

2,1
2
1

Granito Maria Suprema muscovita-granitoa 2100 ± 12(A) 2,30 +0,7 1
Grupo Gurupi (Rio Piritoró)
Grupo Gurupi (Jaritequara)

ardósia
xisto
xisto
xisto

1,63
1,70
2,10
1,53

-4,9b

-7,8b

-10,2b

-5,4b

5
5
5
5

Formação Marajupema quartzitoa

quartzito
1102 ± 42c,(B) 2,02

1,41
-6,2
-11,5

1
1

Formação Igarapé de Areia quartzo-arenito
quartzo-arenito sericítico

2110c,(B)

2160d, (C)
6
6

Referências: 1-Klein et al. (2005a); 2-Klein e Moura (2001); 3- Klein, Moura e Pinheiro (2005b); 4-Klein (2004); 5-Soares 
(2009), com amostras deste projeto; 6-Teixeira et al. (2007).
a: área tipo da unidade, b: valor de Nd recalculado para 800 Ma, c: zircão detrítico mais jovem, d: zircões detríticos, idade 
da fonte principal.
Método: (A) U-Pb convencional por diluição isotópica (ID-TIMS); (B) evaporação de Pb em monocristais de zircão (Pb-Pb); 
(C) U-Pb por LA-ICP-MS.
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4.1. U-Pb por LA-ICP-MS E SHRIMP EM ZIRCÃO

4.1.1. Suíte Intrusiva Tromaí

Uma amostra de biotita granodiorito da estação 
EK187A foi selecionada para datação por LA-ICP-MS 
e os resultados analíticos são apresentados na Tabela 
4.2. Os cristais de zircão mostram formas euédricas 
a subédricas, em geral são unipiramidais, ou com pi-
râmides assimétricas, alguns são prismáticos, outros 
elipsoidais e arredondados. A relação entre compri-
mento e largura é dominantemente 2:1. Todos os cris-
tais analisados apresentam zoneamento oscilatório in-
terno (magmático) e muitos possuem estreitos filmes 
externos de alta luminescência (Fig. 4.1A), indicando 
localizada metamictização. Poucos cristais mostram 
evidência de reabsorção ou mascaramento do zone-
amento oscilatório por nível sem estrutura e de mais 
baixa luminescência (Fig. 4.1A).

As razões isotópicas de doze cristais concordan-
tes produziram uma idade de 2179 ± 16 Ma, com 
MSWD = 0,0075 (Fig. 4.1B). Dados isotópicos obti-
dos na borda de cinco cristais, também concordantes, 
geraram uma idade de 2165 ± 8 Ma, com MSWD = 
0,36 (figura não incluída). As razões Th/U nos dois 
casos são consistentes com processo magmático. As 
duas idades se superpõem dentro dos limites de erros 
analíticos (e agrupados os dados geram uma idade 
de 2174 ± 14 Ma) e podem ser interpretadas como a 
idade de cristalização do granodiorito. Considerando 
que a primeira seja algo mais elevada do que as idades 
obtidas para esta unidade em outros locais da Folha 
Centro Novo do Maranhão e imediações (Tabela 4.1) 
e do que as idades reportadas para a Suíte Intrusiva 
Tromaí no Fragmento Cratônico São Luís (KLEIN et al., 
2008b e suas referências), é também possível que a 
idade maior represente pequena herança e que a se-
gunda defina melhor a idade de posicionamento.

Idades aparentes

Th/U 206Pb 207Pb
erro 
(%) 207Pb

erro 
(%) 206Pb

erro 
(%) Rho 207Pb (Ma) 207Pb (Ma) 206Pb (Ma) Conc.

grão/
spot 204Pb 206Pb 1s 235U 1s 238U 1s 206Pb 235U 238U (%)
Z13 0,16 11185 0,135983 0,90 7,790 2,20 0,415499 2,01 0,80 2177 16 2207 20 2240 38,07 102,91
Z14 0,19 6581 0,137938 1,23 8,022 2,89 0,421776 2,61 0,76 2201 21 2233 26 2269 49,96 103,05
Z16n 0,21 10764 0,136072 2,71 7,344 2,10 0,391429 1,71 0,70 2178 46 2154 19 2129 30,91 97,78
Z21 0,32 5566 0,137745 3,12 7,576 2,32 0,398874 2,09 0,78 2199 53 2182 21 2164 38,34 98,40
z22 0,32 17338 0,137070 2,70 7,364 2,04 0,389623 1,77 0,73 2191 46 2157 18 2121 31,93 96,83
Z24 0,27 23149 0,134566 2,28 7,152 1,74 0,385445 1,47 0,75 2158 39 2130 15 2102 26,32 97,37
Z30 0,17 12132 0,137844 3,84 7,853 3,05 0,413178 2,34 0,76 2200 65 2214 27 2229 43,95 101,32
Z33 0,22 10263 0,137226 1,35 7,864 2,13 0,415636 1,64 0,74 2192 24 2216 19 2241 31,01 102,20
Z34 0,18 12348 0,134815 1,01 7,743 2,23 0,416568 1,99 0,74 2162 18 2202 20 2245 37,65 103,85
Z35n 0,16 11991 0,136847 1,16 7,641 4,04 0,404937 3,87 0,87 2188 20 2190 36 2192 71,98 100,19
Z37n 0,20 18289 0,136264 3,48 7,444 2,84 0,396199 2,00 0,71 2180 59 2166 25 2152 36,51 98,68
Z43n 0,23 9911 0,134861 1,02 7,681 2,13 0,413055 1,86 0,71 2162 18 2194 19 2229 35,08 103,08
z12b 0,13 23832 0,135307 2,71 7,324 2,04 0,392585 1,79 0,76 2168 47 2152 18 2135 32,40 98,47
Z25b 0,19 10613 0,134778 2,98 7,555 2,23 0,406527 1,97 0,76 2161 51 2179 20 2199 36,69 101,75
Z37b 0,21 15468 0,135809 2,41 7,515 1,81 0,401326 1,59 0,76 2174 41 2175 16 2175 29,23 100,03
Z40b 0,29 22170 0,135225 0,82 7,401 1,65 0,396926 1,43 0,70 2167 14 2161 15 2155 26,10 99,44
Z43b 0,20 15914 0,136270 1,02 7,380 2,09 0,392778 1,82 0,70 2180 18 2159 19 2136 33,13 97,95

n: núcleo, b: borda

Tabela 4.2 – Resultados analíticos U-Pb para a amostra EK187A da Suíte Intrusiva Tromaí, obtidos por LA-ICP-MS
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Figura 4.1 – (A) Imagens por catodoluminescência de cristais de zircão de amostra da Suíte Tromaí datados neste estudo. (B) Dia-
grama concórdia para a amostra EK187 da Suíte Intrusiva Tromaí. 

4.1.2. Anfibolito Muriá

A amostra EK31 do Anfibolito Muriá foi utilizada 
para datação por U-Pb SHRIMP em zircão. Imagens 
por catodoluminescência mostram cristais euédricos a 
subédricos e fragmentos de cristais com zoneamento 
oscilatório ígneo, alguns com sobrecrescimento e/ou 
bordas sem estrutura truncando o zoneamento ígneo 
(Fig. 4.2A). Os resultados analíticos obtidos em quin-
ze pontos em nove cristais encontram-se na Tabela 
4.3. Todos os cristais mostram razões Th/U dentro do 
campo magmático e discordância entre 2% e 37%. 
Eliminados dois pontos discordantes, os treze pon-
tos restantes alinham-se em torno de uma discórdia 

(MSWD = 9,6) que intercepta a concórdia em 2127 
± 24 Ma e 158 ± 190 Ma (figura não incluída). O 
intercepto superior representaria a idade de cristaliza-
ção, enquanto que o intercepto inferior indica perda 
de chumbo recente. Contudo, eliminados também os 
pontos analíticos com alta concentração de U e 204Pb, 
o grupo estatisticamente coerente, dentro dos limi-
tes de erro, de dez pontos analíticos apresenta ida-
de média, ponderada a partir das razões 207Pb/206Pb, 
de 2149,7 ± 8,3 Ma (2150 ± 8 Ma), com MSWD = 
1,61 (Fig. 4.2B). Essa idade, com melhor refinamento 
estatístico, é interpretada como a idade de cristaliza-
ção do protólito ígneo do Anfibolito Muriá. Idades de 
núcleo e borda tendem a ser similares.

Tabela 4.3 – Dados analíticos U-Pb por SHRIMP para a amostra EK31 do Anfibolito Muriá

 
cristal,
spot

%
206Pbc

ppm
U

ppm
Th

232Th
/238U

ppm
206Pb*

(1)
206Pb
/238U

idade (Ma)

(1)
207Pb
/206Pb

Idade (Ma)
%

Disc

(1)
207Pb*

/206Pb* ±%

(1)
207Pb*

/235U ±%

(1)
206Pb*

/238U ±%
correl 
erros

2,1 1,06 543 235 0,45 151  1789 ±22 1967  ±15  9 0,1207 0,87  5,325 1,7 0,3199 1,4 ,855
2,2 0,52 435 751 1,78 108  1629 ±21 1898  ±11  14 0,11616 0,63  4,603 1,6 0,2874 1,4 ,915
3,1 0,08 33 12 0,36  16,4 2950 ±44 2146  ±18  -37 0,1336 1   10,69 2,1 0,58  1,9 ,877
3,2 0,14 24 6 0,27  11,6 2916 ±47 2133  ±21  -37 0,1326 1,2 10,46 2,3 0,572 2  ,860
4,1 0,06 49 17 0,35  19,2 2440 ±35 2157  ±16  -13 0,1344 0,9  8,53 1,9 0,4602 1,7 ,885
5,1 0,08 361 95 0,27 103  1849 ±24 2149  ±11  14 0,13383 0,63  6,132 1,6 0,3323 1,5 ,921
5,2 0,07 697 217 0,32 174  1642 ±22 2160  ±15  24 0,1347 0,88  5,387 1,8 0,2901 1,5 ,869
6,1 0,05 64 25 0,41  27,6 2607 ±35 2113  ±12  -23 0,13109 0,71  9,01 1,8 0,4985 1,6 ,916
6,2 0,00 189 161 0,88  82,7 2652 ±32 2151,2 ± 7,3 - 0,13401 0,42  9,4  1,5 0,5089 1,5 ,962
7,1 -- 92 40 0,45  40  2630 ±33 2157,4 ± 9,9 - 0,13449 0,57  9,34 1,6 0,5039 1,5 ,938
8,1 0,15 84 61 0,75  24,7 1899 ±23 2110  ±16  10 0,1309 0,94  6,18 1,7 0,3426 1,4 ,829
8,2 0,32 40 29 0,76  11,5 1873 ±29 2088  ±31  10 0,1292 1,7  6,01 2,5 0,3372 1,8 ,717
9,1 0,52 238 229 0,99  64,3 1751 ±19 2093  ±17  16 0,1296 0,95  5,578 1,6 0,3121 1,2 ,790
10,1 0,00 48 16 0,35  16,3 2141 ±32 2179  ±18  2 0,1362 1    7,4  2,1 0,394 1,8 ,863
10,2 0,06 322 310 0,99  78,1 1603 ±18 1998  ±12  20 0,12283 0,68  4,78 1,4 0,2822 1,2 ,879

Erros em 1, Pbc e Pb* indicam Pb comum e radiogênico, respectivamente; (1) Pb comum corrigido pela medida do 204Pb



 - 60 -

Geologia e recursos minerais da Folha Centro Novo do Maranhão

4.1.3. Granito Moça

Uma amostra de biotita-muscovita monzogra-
nito da estação EK70 coletada na localidade tipo do 
Granito Moça foi datada por LA-ICP-MS. Os resulta-
dos analíticos estão dispostos na Tabela 4.4 e mos-
tram forte variação nas composições isotópicas. Os 
cristais de zircão mostram morfologias e dimensões 
variadas. São predominantemente prismáticos e eué-
dricos a subédricos, mas existem cristais com eviden-
cias de corrosão. Imagens por CL e BSE (Fig. 4.3A) 
mostram complexidade textural interna para muitos 
cristais, evidenciando principalmente diferenças en-
tre seus núcleos e bordas. As variações isotópicas e 
morfológico-estruturais indicam a existência de várias 
populações.

O cristal 9 possui núcleo com zonação concêntri-
ca e sobrecrescimento fino na borda e mostra feição 
de reabsorção entre esses dois domínios, bem eviden-
te na porção inferior. O núcleo desse cristal possui 
idade aparente 207Pb/206Pb de 2682 Ma. O núcleo do 
cristal 33 também possui textura magmática e suas 
razões isotópicas refletem uma idade concordante de 
2316 ± 5,5 Ma. O núcleo dos cristais 1 e 43 mos-
tram pequena discordância e baixa razão Th/U. Em 
conjunto definem uma idade de 2198 ± 75 Ma. O ali-
nhamento dos cristais 38 e 39, com idades aparentes 
> 2,2 Ga, produz uma idade de intercepto superior 
de 2242 ± 62 Ma. Outros seis cristais, cujos núcleos 
mostram zoneamento oscilatório, são concordantes a 
menos de 10% discordantes. Suas razões isotópicas 
geram uma idade de intercepto superior de 2162 ± 

19 Ma. Todas essas idades são interpretadas como he-
rança de fontes distintas.  

 Cristais com núcleos magmáticos e razão Th/U 
> 0,1, possuem razões isotópicas que correspondem 
a idades aparentes inferiores às apresentadas acima e, 
portanto, consideradas como herança. A redução dos 
dados analíticos desses cristais, com exclusão daque-
les com grande erro analítico e maior discordância, 
gera uma idade de intercepto superior de 2099 ± 19 
Ma. Análises nas bordas de baixa razão Th/U (<0,1) 
em cinco cristais com discordância entre 0,5% e 15% 
gera também uma idade de intercepto superior de 
2099 ± 46 (MSWD = 9,9). A idade mais precisa, de 
2099 ± 19 Ma, é interpretada como a idade de crista-
lização do Granito Moça (Fig. 4.3B).

Baixas razões Th/U (<0,1) são normalmente 
interpretadas como oriundas de sobrecresicmento 
metamórfico (KRÖNER; JAECKEL; WILLIAMS, 1994; 
BARTLETT et al., 1998; KLÖTZLI, 1999), ou crescimen-
to em ambiente metamórfico (CORNELL; HEGARDT, 
2003). Os dados geológicos e petrográficos indicam 
que o Granito Moça foi afetado apenas por metamor-
fismo dinâmico, em condições compatíveis com as 
da fácies xisto verde. Portanto, as idades obtidas em 
bordas de baixa relação Th/U não são interpretadas 
como produto de crescimento metamórfico, mas em 
meio fluido/magmático que, por sua vez, pode estar 
temporal e geneticamente associado a evento meta-
mórfico. Podem ter sido produzidas pela lixiviação do 
Th por fluidos (p. ex., PIDGEON; NEMCHIN; HITCHEN, 
1998), ou cristalização em ambiente pobre em Th, ou 
seja, crosta inferior. 

Figura 4.2 – (A) Imagens por catodoluminescência de cristais de zircão de amostra do Anfibolito Muriá datados neste estudo. (B) 
Diagrama da idade média ponderada para grupo de zircões coerentes da amostra EK31 do Anfibolito Muriá. 
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A regressão obtida com os dados isotópicos de 
todos os núcleos de idade aparente paleoproterozoi-
co produz alinhamento pobre (MSWD = 7), que cor-
ta a Concordia em 2178 ± 51 Ma e 549 ± 290 Ma. 
O intercepto superior não tem significado geológico, 
visto que inclui cristais de idades (fontes) distintas. O 
intercepto inferior, a despeito do grande erro analíti-
co e das múltiplas populações, deve estar relacionado 
com perda de Pb ocorrida no Neoproterozoico, o que 
está de acordo com as idades K-Ar e Rb-Sr em várias 
rochas da região (referências primárias em KLEIN et al., 
2005a).

4.1.4. Metamicrotonalito Caramujinho

A amostra EK35 de metamicrotonalito foi sele-
cionada para datação por LA-ICP-MS e os resultados 
de 23 análises pontuais em 17 cristais de zircão são 
apresentados na Tabela 4.5. Os cristais analisados 
distribuem-se em várias populações. Uma população 
é formada por cristais euédricos e subédricos (local-
mente elípticos), às vezes fragmentados e relativamen-
te pequenos, com maior dimensão dominantemente 
entre 0,12 e 0,15 mm e relação comprimento:largura 
de 2:1 (prismas curtos). Esses cristais possuem zone-
amento oscilatório concêntrico bem definido e bem 

Tabela 4.4 – Resultados analíticos U-Pb por LA-ICP-MS para a amostra EK70 do Granito Moça

Idades aparentes

Th/U 206Pb 207Pb
erro 
(%) 207Pb

erro 
(%) 206Pb

erro 
(%) Rho 207Pb (Ma) 207Pb (Ma) 206Pb (Ma) Conc.

grão/
spot 204Pb 206Pb 1s 235U 1s 238U 1s 206Pb 235U 238U (%)
Z9n 0,42 29698 0,183232 2,27 12,622 2,69 0,499611 1,44 0,79 2682 37 2652 16 2612 30,76 97,38
Z01n 0,06 89514 0,130315 0,67 7,413 1,04 0,412547 0,79 0,71 2102 12 2162 9 2227 14,90 105,91
Z13n 0,25 1621951 0,133554 0,82 6,487 1,59 0,352265 1,36 0,85 2145 14 2044 14 1945 22,83 90,69
Z38n 0,12 17326 0,139470 2,29 7,059 2,66 0,367088 1,35 0,69 2221 39 2119 16 2016 23,38 90,77
Z41n 0,35 12334 0,144020 3,44 7,441 4,08 0,374697 2,18 0,82 2276 58 2166 23 2051 38,33 90,13
z07nc 0,16 24477 0,134027 1,91 7,273 2,23 0,393589 1,15 0,70 2151 33 2146 14 2139 20,89 99,44
Z16nc 0,20 14173 0,129273 1,02 7,136 1,98 0,400345 1,69 0,85 2088 18 2129 17 2171 31,07 103,95
z19nc 0,11 27499 0,135307 3,78 7,414 4,57 0,397386 2,57 0,93 2168 64 2163 24 2157 46,97 99,49
z28nc 0,16 28526 0,135844 2,32 7,422 2,75 0,396246 1,47 0,81 2175 40 2164 16 2152 26,80 98,94
z39nc 0,23 16871 0,140716 3,11 7,779 3,68 0,400934 1,96 0,80 2236 53 2206 22 2173 36,11 97,20
Z43nc 0,03 20888 0,132813 1,16 7,515 2,09 0,410368 1,75 0,82 2135 20 2175 19 2217 32,66 103,80
Z26b 0,22 45927 0,127702 2,61 6,335 3,13 0,359768 1,72 0,87 2067 45 2023 17 1981 29,22 95,86
z01b 0,05 23789 0,128038 1,27 6,653 1,47 0,376849 0,74 0,63 2071 22 2066 9 2062 13,05 99,53
z44b 0,09 40024 0,131688 1,18 7,258 1,49 0,399709 0,91 0,52 2121 21 2144 13 2168 16,69 102,22
z11b 0,08 28260 0,133532 1,23 7,464 2,01 0,405398 1,59 0,66 2145 21 2169 18 2194 29,48 102,28
z13b 0,02 14286 0,130761 0,99 8,204 3,38 0,455062 3,23 0,96 2108 17 2254 30 2418 64,79 114,68

n: núcleo, nc: núcleo concordante, b: borda

Figura 4.3 – (A) Imagens por catodoluminescência de cristais de zircão de amostra do Granito Moça datados neste estudo. (B) 
Diagrama concórdia para a amostra EK70 do Granito Moça. 
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caracterizado em imagens por catodoluminescência 
onde apresentam tonalidades médias de cinza (Fig. 
4.4A). Sete desses cristais possuem composição iso-
tópica que plota sobre ou muito próximo à concór-
dia (discordância em geral inferior a 1%) e definem 
idade de 2182 ± 6 Ma (Fig. 4.4B). As razões Th/U 
nesse grupo variam de 0,20 a 0,63 e se situam dentro 
campo magmático. Dois cristais (18 e 24) com carac-
terísticas morfológicas similares aos descritos acima e 
com percentuais de discordância relativamente baixos 
(<2%) apresentam razões isotópicas e idades aparen-
tes distintas daquela população e definem idade con-
cordante de 1943 ± 15 Ma (MSWD = 2,3, figura não 
inclusa). Também possuem razões Th/U compatíveis 
com valores magmáticos.

Outra população é constituída por cristais eué-
dricos (alguns fragmentados), prismáticos, bipirami-
dais ou não, com relação comprimento:largura de 
2:1 a 5:1 e maior dimensão medindo entre 0,19 e 
0,24 mm. Os cristais tendem a mostrar diferenças na 
estrutura interna entre núcleos e bordas, embora o 
zoneamento oscilatório esteja sempre presente. A di-
ferença mais visível diz respeito às tonalidades de lu-
minescência, mais claras ou mais escuras (Fig. 4.4A). 
As razões isotópicas de quatro desses cristais, que 
possuem discordância em geral inferior a 1%, defi-

nem uma idade de 624 ± 16 Ma (Fig. 4.4B). Razões 
Th/U dessa população também possuem valores mag-
máticos entre 0,19 e 0,41. Outro cristal (31), também 
de pequena discordância, é prismático e bipiramidal 
e mostra estrutura interna algo diferente dos demais, 
com zonas concêntricas mais largas, núcleo aparente-
mente amorfo (ou modificado) de alta luminescência 
e possível destruição parcial do zoneamento na por-
ção do cristal que se encontra afetada por fraturas. 
Esse cristal possui razões isotópicas que definem ida-
de concordante de 699 ± 8 Ma.

Outros cristais analisados mostram discordância 
moderada a forte, ou conteúdo de Pb muito alto, e 
não foram utilizados para cálculos de idade. Conside-
rando os dados discutidos acima, a idade de 624 ± 
16 Ma é interpretada como sendo a idade de cristali-
zação do protólito ígneo do Metamicrotonalito Cara-
mujinho. A idade de 2182 ± 6 Ma é considerada he-
rança e provavelmente a idade da fonte principal do 
magma gerador do microtonalito. As outras idades 
concordantes podem também representar herança 
(entretanto, eventos com essa idade não foram ainda 
reconhecidos na região), ou, alternativamente, perda 
de Pb associada com reabsorção parcial e reprecipi-
tação do cristal de zircão durante a cristalização do 
microtonalito.

Tabela 4.5 – Resultados analíticos U-Pb por LA-ICP-MS para a amostra EK35 do Metamicrotonalito Caramujinho

Razões isotópicas Idades aparentes

Th/U 206Pb 207Pb
erro 
(%) 207Pb

erro 
(%) 206Pb

erro 
(%) Rho 207Pb (Ma) 207Pb (Ma) 206Pb (Ma) Conc.

grão/spot 204Pb 206Pb 1s 235U 1s 238U 1s 206Pb 235U 238U (%)

Z02 0,17 13527 0,136883 1,03 7,490 1,96 0,396869 1,66 0,73 2188 18 2172 17 2155 30,42 99,2

Z03 0,27 34302 0,138678 0,89 7,691 1,62 0,402235 1,35 0,71 2211 15 2196 14 2179 24,95 99,3

Z04 0,11 10437 0,136732 1,52 7,600 3,71 0,403113 3,38 0,88 2186 26 2185 33 2183 62,42 99,9

z05 0,28 17028 0,136120 0,89 7,200 2,28 0,383610 2,09 0,80 2178 15 2136 20 2093 37,36 98,0

Z06n 0,27 12692 0,137141 0,97 7,702 2,19 0,407344 1,96 0,75 2191 17 2197 20 2203 36,64 100,3

Z15 0,18 60357 0,135532 0,96 7,427 1,33 0,397457 0,92 0,57 2171 17 2164 12 2157 16,87 99,7

z30 0,27 54009 0,140992 0,92 7,859 1,60 0,404291 1,31 0,69 2239 16 2215 14 2189 24,20 98,8

z12b 0,32 26283 0,129566 1,06 6,855 1,59 0,383697 1,18 0,59 2092 19 2093 14 2094 21,07 100,0

z24 0,30 8278 0,118150 1,11 5,743 3,61 0,352550 3,43 0,85 1928 20 1938 31 1947 57,66 100,5

Z20b 0,30 7128 0,062208 3,52 0,914 3,90 0,106507 1,67 0,47 681 74 659 19 652 10,39 99,0

z20n 0,24 7508 0,059951 1,62 0,843 2,31 0,101944 1,64 0,55 602 35 621 11 626 9,81 100,8

Z33 0,19 3126 0,060849 2,58 0,860 3,19 0,102540 1,87 0,39 634 55 630 15 629 11,28 99,8

Z35 0,41 11240 0,060850 4,58 0,874 4,79 0,104135 1,42 0,36 634 96 638 22 639 8,62 100,2

z48n 0,20 10597 0,058176 1,48 0,786 2,01 0,097950 1,36 0,55 536 32 589 9 602 7,83 102,3

z31 0,20 9089 0,062504 1,39 0,988 1,97 0,114679 1,39 0,53 691 30 698 10 700 9,21 100,3

n: núcleo, b: borda
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Figura 4.4 – (A) Imagens por catodoluminescência de cristais de zircão de amostra do Metamicrotonalito Caramujinho datados 
neste estudo. Cristais e fragmentos da linha superior são herdados; cristais da linha inferior são neoproterozoicos. (B) Diagrama 
concórdia com todos os pontos analíticos para a amostra EK35 do Metamicrotonalito Caramujinho e detalhes da concórdia para 
cristais herdados paleoproterozoicos e cristais neoproterozoicos que definem a idade de cristalização da amostra.
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4.2. Sm-Nd EM ROCHA TOTAL

Os resultados analíticos encontram-se na Tabela 
4.6. Os dados isotópicos das amostras de anfibolitos 
mostram resultados contrastantes para as unidades 
Muriá e Cocal. As amostras do Anfibolito Muriá for-
neceram idades modelo TDM de 2,80 e 2,76 Ga. Os 
valores de eNd calculados para 2150 Ma são +1,8 
e +0,4, respectivamente. Já as amostras do Anfibo-
lito Cocal indicam idades modelo próximas a 1,0 Ga 
e valores fortemente positivos de Nd (calculados ar-
bitrariamente para 850 Ma), claramente mostrando 
tratar-se de magmatismos ditintos.

Uma amostra do granito róseo atribuído à Su-
íte Tromaí (similar ao Granito Areal do Fragmen-
to Cratônico São Luís) foi analisada. O grau de fra-
cionamento da razão Sm/Nd da amostra (valor de 
fSm/Nd não incluído na Tabela 4.6) é menor e o valor 
da razão 147Sm/144Nd é ligeiramente maior do que 
os valores aceitos para granitóides não fracionados. 
Dessa forma, a idade modelo em estágio único não 
tem significado geológico (p. ex., SATO; TASSINARI, 
1997). Usando o modelo de estágio duplo, os dados 

isotópicos forneceram idade modelo TDM de 2,29 Ga, 
com valor de Nd(2160 Ma) de +1,8, sugerindo a partici-
pação predominante de protólitos paleoproterozoicos 
não muito mais antigos do que o granito na sua ge-
ração. Esses valores estão dentro do intervalo de va-
riação publicado para a Suíte Tromaí (KLEIN; MOURA; 
PINHEIRO, 2005b).

As idades modelo TDM calculadas para duas amos-
tras do Granito Moça são 2,19 e 2,28 Ma, com valores 
de Nd(2110 Ma), respectivamente de +2,2 e +2,3. Esses 
valores positivos indicam que protólitos de idade pa-
leoproterozoica são fontes predominantes na gênese 
desse granito crustal, o que coincide com os dados 
em zircão descritos acima.

Duas amostras do Metamicrotonalito Caramu-
jinho mostram resultados analíticos semelhantes. A 
idade modelo TDM da unidade é 2,25 Ga e o valor de 
eNd(624 Ma) é fortemente negativo (-15,7). Os dados 
indicam origem crustal para o protólito do microto-
nalito, com forte participação de fontes paleoprotero-
zoicos, em consonância com os resultados geocrono-
lógicos discutidos anteriormente.

Tabela 4.6 – Novos dados de isótopos de Sm e Nd em rocha total para unidades da Folha Centro Novo do Maranhão

amostra 
idade 
(Ma)

Sm 
(ppm)

Nd 
(ppm) Sm/Nd 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd Nd(0) Nd(t)

TDM 
(Ga)

Anfibolito Muriá

EK31 2150 1,506 4,695 0,32077 0,1939 0,512692 +1,1 +1,8 2,80

EK41 2150 1,877 6,537 0,28713 0,1736 0,512331 -6,0 +0,4 2,76

Anfibolito Cocal

EL122A 850* 1,808 6,079 0,29742 0,1804 0,512814 +3,4 +5,2 1,05

EL141 850* 3,424 10,449 0,32769 0,1981 0,512944 +6,0 +5,8 0,98

Suíte Intrusiva Tromaí

EK24 2160 4,568 20,081 0,22748 0,1375 0,511889 -14,6 +1,8 2,32

Granito Moça

EK70 2099 4,884 29,899 0,16335 0,0987 0,511397 -24,2 +2,2 2,19

EK74 2099 3,572 22,372 0,15966 0,0965 0,511293 -26,2 +2,3 2,28

Metamicrotonalito Caramujinho

EK32 624 3,925 22,328 0,17579 0,1063 0,511466 -22,9 -15,7 2,25

EK35 624 6,405 36,431 0,17581 0,1063 0,511459 -23,0 -15,8 2,26

*idade assumida (ver explicação no texto)
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4.3. DISCUSSÃO

Estudos geocronológicos e de isótopos de Nd 
prévios (Tabela 4.1 e suas referências) indicam dois 
comportamentos para as rochas do Cinturão Guru-
pi. O primeiro mostra que os gnaisses, granitóides 
e rochas vulcânicas do Riaciano possuem assinatura 
juvenil e mesmo o granitóide Maria Suprema, de de-
rivação crustal, tem em protólitos paleoproterozoicos 
suas principais fontes. O segundo mostra as rochas 
metassedimentares de provável idade neoprotero-
zoica com valores de Nd(t) fortemente negativos e 
idades modelo variáveis, sugerindo a participação de 
fontes detríticas de idades variadas. 

A integração desses dados com os produzidos 
neste trabalho (Tabelas 4.2 a 4.6) ratifica o compor-

tamento descrito acima para a Suíte Tromaí e Granito 
Moça. As novidades são trazidas pelo estudo de uni-
dades de menor expressão superficial aqui cartografa-
das. O Anfibolito Muriá, de idade riaciana, mostra ida-
de modelo claramente arqueana, embora os valores 
de Nd(t) sejam fraca a moderadamente positivos. O 
Anfibolito Cocal, de idade de cristalização indefinida, 
mostra idades modelo neoproterozoicas, o que limita 
seu posicionamento a essa Era. Já o Metamicrotona-
lito Caramujinho denota clara derivação a partir da 
fusão de protólito(s) eminentemente riaciano(s). O 
retrabalhamento de protólitos crustais é também ca-
racterística das outras duas intrusões neoproterozoi-
cas conhecidas no Cinturão Gurupi, o Nefelina Sienito 
Boca Nova (KLEIN et al., 2005a) e o Granito Ney Peixo-
to (PALHETA, 2001).
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Análises químicas de rocha total em amostras re-
presentativas de diversas unidades ígneas, metaígne-
as e metassedimentares que ocorrem na Folha Centro 
Novo do Maranhão foram efetuadas com intuito de 
discutir aspectos da petrogênese dessas unidades e 
auxiliar na definição do ambiente tectônico em que 
foram geradas. Ressalta-se, contudo, o caráter de re-
conhecimento em muitos dos casos estudados, em 
razão do pequeno número de amostras analisadas.

As análises foram realizadas no Acme Analytical 
Laboratories Ltd., no Canadá e na SGS Geosol Labo-
ratórios Ltda, no Peru. Foram analisados os óxidos de 
elementos maiores (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, 
CaO, MnO, Na2O, K2O, P2O5) por fusão com metabo-
rato de lítio e determinação por ICP-ES (Induced Cou-
pled Plasma – Emission Spectrometry) e os elementos 
menores e traços, inclusive os Elementos Terras Raras 
(Ba, Be, Co, Cs, Ga, Hf, Nb, Rb, Sn, Sr, Ta, Th, U, V, W, 
Zr, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, 
Lu) por fusão com metaborato de lítio e determinação 
por ICP-MS (Induced Coupled Plasma – Mass Spectro-
metry). Os elementos Mo, Cu, Pb, Zn, Ni, As, Cd, Sb, 
Bi, Ag, Au, Hg, Tl e Se tiveram abertura realizada por 
diluição com água régia e a dosagem por ICP-MS. 

5.1. ANFIBOLITOS

Os dados geoquímicos dos corpos de anfiboli-
to Muriá e Cocal são discutidos em conjunto, para 
melhor comparação e os resultados analíticos estão 
dispostos na Tabela 5.1. Em virtude da pequena distri-
buição espacial dessas rochas, o estudo é de reconhe-
cimento, objetivando a comparação entre os mesmos 
e averiguar se poderiam pertencer a um mesmo even-
to magmático (mesma unidade). Também se objeti-
vou a obtenção de informações preliminares sobre o 
ambiente tectônico de formação dos protólitos dos 

anfibolitos. Devido ao metamorfismo e possível alte-
ração sofridos pelas rochas, embora a perda ao fogo 
seja baixa (0,3-1,4%), as interpretações a seguir se-
rão normalmente fundamentadas no comportamento 
dos elementos tidos como imóveis. Leve-se em consi-
deração também que se assume que o metamorfismo 
tenha sido isoquímico, embora não haja critérios para 
sua comprovação (p. ex., WERNICK, 2004).

5.1.1. Anfibolito Muriá

Quimicamente, as amostras possuem composi-
ção de andesito basáltico a basalto subalcalino (Fig. 
5.1). São rochas mais ricas em SiO2 e mais pobres em 
TiO2, CaO e Al2O3 do que as rochas do Anfibolito Co-
cal. As concentrações de Cr e Ni são baixas e as de Co 
relativamente altas. 

No diagrama multielementar (Fig. 5.2A) o padrão 
de distribuição dos elementos mostra leve enriqueci-
mento dos LILE (elementos de grande raio iônico) e 
empobrecimento muito leve dos HSFE (elementos de 
alto potencial iônico) em relação ao MORB. Ocorrem 
leves anomalias negativas de Ta-Nb e de Ti, que indi-
cam a presença menor de fases residuais como ruti-
lo, ilmenita ou titanita na fonte mantélica e refletem 
componente geoquímico ligado a subducção (PEAR-
CE, 1983; CONDIE, 1987). Esse padrão quase paralelo 
ao MORB, mostrado pelos HFSE é considerado reflexo 
de uma assinatura pré-subducção da cunha do manto 
(WILSON, 1989).

Os elementos terras raras (ETR) mostram padrão 
horizontalizado, não fracionado [(La/Yb(n) = 1,5], 
com abundância de cerca de dez vezes aquela do pa-
drão condrítico (Fig. 5.2B). Essa característica é inter-
pretada como resultado de alto grau de fusão parcial 
de uma fonte mantélica (WILSON, 1989), provavel-
mente do tipo MORB raso (WINTER, 2001).

5. LITOGEOQUÍMICA E PETROGÊNESE
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Tabela 5.1 – Dados geoquímicos em rocha 
total para os anfibolitos Muriá e Cocal

Muriá Cocal
amostra EK31 EK41 EL122A EL141

SiO2 (% peso) 53,20 53,67 46,11 44,98
Al2O3 13,84 13,71 19,47 14,34
Fe2O3 12,91 10,55 11,08 11,72
MgO 5,65 7,13 5,06 9,51
CaO 9,35 9,08 13,57 12,82

Na2O 2,52 3,15 2,05 2,99
K2O 0,30 0,48 0,31 0,18
TiO2 0,59 0,58 1,20 1,64
P2O5 0,04 0,05 0,08 0,15
MnO 0,19 0,16 0,18 0,22

Cr2O3 0,00 0,04 <0,01 0,03
LOI 1,40 1,40 0,30 1,00

Total 100,00 100,01 99,41 99,58
Ba (ppm) 103,00 157,00 18,00 36,00

Be <1 1,00 0,10 0,10
Co 68,30 63,30 7,00 15,30
Cs 0,10 0,20 0,10 0,37
Ga 14,80 12,80 9,20 3,80
Hf 1,00 1,30 0,08 0,12
Nb 1,50 1,80 0,28 0,62
Rb 4,50 8,00 1,10 1,30
Sn 1,00 <1 0,40 <0,3
Sr 113,70 149,40 298,10 44,60
Sc 45,00 38,00 6,20 6,30
Ta 0,10 0,10 0,11 0,06
Th 0,30 0,40 0,40 0,20
U 0,10 0,10 0,06 <0,05
V 277,00 252,00 102,00 90,00
W 121,60 122,70 0,10 0,20
Zr 29,80 42,80 1,50 2,20
Y 14,90 15,80 3,58 8,84

Mo 0,30 0,30 0,22 0,29
Cu 202,70 49,30 46,50 71,80
Pb 0,20 0,20 2,40 0,60
Zn 28,00 15,00 46,00 36,00
Ni 25,10 53,00 8,20 29,50
La 3,30 3,60 3,20 4,20
Ce 7,30 9,00 8,80 12,00
Pr 1,04 1,33 1,10 1,68
Nd 4,70 6,40 5,60 9,20
Sm 1,50 1,79 1,70 2,90
Eu 0,60 0,59 0,74 1,08
Gd 1,82 2,03 2,35 3,87
Tb 0,37 0,44 0,38 0,79
Dy 2,47 2,66 2,63 5,04
Ho 0,53 0,53 0,49 1,07
Er 1,54 1,67 1,37 3,27
Tm 0,24 0,27 0,22 0,44
Yb 1,45 1,61 1,50 3,00
Lu 0,22 0,25 0,21 0,44

Eu/Eu* 1,11 0,95 1,13 0,99
LaN/YbN 1,53 1,51 1,44 0,94
LaN/SmN 1,38 1,27 1,18 0,91
CeN/YbN 1,18 1,04 1,40 1,02
CeN/SmN 1,30 1,45 1,52 1,03
EuN/YbN 1,17 1,21 1,25 1,00
Sum REE 27,08 32,17 30,29 48,98

LOI: perda ao fogo

Em diagramas discriminantes de ambientes tec-
tônicos (Fig. 5.3) evidencia-se o caráter orogênico dos 
protólitos, com preferência para o campo dos basal-
tos toleiíticos de arco de ilhas, embora em diagra-
mas que envolvam Th e Zr (figuras não incluídas) os 
pontos tendem ao campo cálcico-alcalino. O padrão 
horizontal dos ETR é intermediário entre o padrão 
dos basaltos toleiíticos continentais e o do N-MORB, 
mas provavelmente indica ambiente de arco de ilhas 
(toleiitos de arco), o que é reforçado pelo padrão de 
elementos traços (WILSON, 1989) e pelo caráter plu-
tônico das rochas. 

5.1.2. Anfibolito Cocal

Em base anidra são rochas básicas com teores 
altos de Fe2O3 e CaO, moderados de TiO2 e relativa-
mente baixos de MgO. As concentrações de Co, Cr e 
Ni são baixas.

Os ETR apresentam enriquecimento de cerca de 
dez vezes em relação ao condrito e possuem padrão 
horizontalizado (Fig. 5.2B). Esse padrão, à semelhan-
ça do que ocorre com o Anfibolito Muriá, indica au-
sência de granada no resíduo da fusão e, por conse-
guinte, fusão parcial de fonte rasa (por exemplo, do 
tipo MORB). No diagrama multielementar normaliza-
do ao MORB (Fig 5.2A) aparentemente houve mobi-
lidade dos LILE. Entretanto, entre os HFSE são claras 
as anomalias negativas pronunciadas de Nb, Zr-Hf e 
Y e o enriquecimento em Ce-P e Sm-Ti. O maior enri-
quecimento em Ce, P e Sm mostrado pelo Anfibolito 
Cocal em relação ao Anfibolito Muriá indica processo 
petrogenético distinto, pois esses elementos tendem 
a ser transportados por material de fusão parcial e 
não por fluidos (HAWKESWORK; POWELL, 1980). 

Embora o número de amostras analisadas seja 
pequeno, as feições mostradas pelas duas unidades 
de anfibolitos lembram as de suítes orogênicas (Fig. 
5.3). 

5.2. COMPLEXO ITAPEVA

Os resultados analíticos para ortognaisses do 
Complexo Itapeva estão dispostos na Tabela 5.2. Os 
ortognaisses são cálcico-alcalinos (Fig. 5.4), sódicos e 
fraca a moderadamente peraluminosos. Não mostram 
correlação entre SiO2 e elementos traços tipicamente 
imóveis, como Co, V, Zr, Nb, nem com elementos tra-
ços mais móveis, como Rb e Ba (figuras não incluídas). 
Os padrões de elementos terras raras e a distribuição 
de elementos traços (Fig. 5.5) são também variáveis. 



 - 69 -

Geologia e recursos minerais da Folha Centro Novo do Maranhão

Figura 5.1 – Diagrama Nb/Y versus Zr/TiO2 (WIN-
CHESTER; FLOYD, 1977) de classificação de ro-
chas vulcâncias aplicado aos anfibolitos da Folha 
Centro Novo do Maranhão. Os dados do Anfibo-
lito Cocal plotam fora do diagrama.

Figura 5.2 – Padrões de (A) ETR e (B) elementos traços normalizados ao MORB dos anfibolitos da Folha Centro Novo 
do Maranhão.

Figura 5.3 – Diagramas discriminantes de ambientes tectônicos de rochas básicas aplicado aos anfibolitos da Folha 
Centro Novo do Maranhão.
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Esse comportamento geoquímico indica que os pro-
tólitos do grupo de ortognaisses analisado não são 
cogenéticos em sua totalidade, mas oriundos de su-
ítes ou séries magmáticas distintas. Com base nos 
padrões de ETR, no conteúdo de alguns elementos 
e, principalmente, nos padrões multielementares nor-
malizados ao manto primitivo é possível a distinção 
de, pelo menos, dois grupos ortoderivados.

O grupo-1 possui teores de SiO2, Co, Hf, Nb, V 
e Zr mais elevados e teores de Na2O ligeiramente in-
feriores que o grupo-2. O padrão de ETR mostra-se 
fracionado, com razões La/Yb(n) variáveis entre 9,0 
e 14,3 e fracas anomalias de európio, dadas por ra-
zões Eu/Eu* entre 0,83 e 1,19 (Tabela 5.2). A distri-
buição de elementos traços mostra enriquecimento 
em relação ao manto primitivo, fracionamento entre 
LILE e HFSE e anomalias negativas de Nb, P e Ti (Fig. 
5.5B). O grupo-2, além das diferentes concentrações 
elementares, mostra menor fracionamento entre ETR 
leves e pesados, dado por razões La/Yb(n) entre 4,8 
e 11,3 e anomalia de európio ausente ou fracamen-
te positiva (Eu/Eu* = 1,00 a 1,19). Também mostra 
enriquecimento em relação ao manto primitivo, fra-
cionamento entre LILE e HFSE e anomalia de Nb mais 
pronunciada que o grupo-1, e anomalias negativas 
profundas de Sr e Zr e moderada de Y, no que difere 
significativamente do grupo-1 (Fig. 5.5B). O grupo-2 
também apresenta anomalia negativa de Nb-Ta e Hf-
-Zr (normalização ao MORB, figura não incluída), que 
são características de magmas relacionados com sub-
ducção.

Figura 5.4 – Diagrama AFM para amostras de ortognais-
ses do Complexo Itapeva.

Figura 5.5 – Padrões de (A) ETR e (B) elementos traços 
normalizados ao manto primitivo para amostras de or-
tognaisses do Complexo Itapeva.

Figura 5.6 – Diagrama discriminante de ambientes tec-
tônicos para amostras de ortognaisses do Complexo Ita-
peva, mostrando origem em ambiente de arco de ilhas, 
mas ressaltando as diferenças entre os dois grupos com-
posicionais.
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Tabela 5.2 – Dados químicos em rocha total para ortognaisses do Complexo Itapeva

grupo 1 2

amostra EK164 EK85 EK53A EK101 EK110 EK274 EK306 EK311A
SiO2 (% peso) 66,17 68,95 70,83 72,96 73,68 63,88 64,22 68,18

Al2O3 14,10 14,86 13,82 13,15 13,26 16,53 15,97 13,94
Fe2O3 7,92 4,19 4,67 3,52 3,46 5,09 5,49 4,20
MgO 2,16 1,69 1,48 1,34 0,97 2,13 1,90 1,51
CaO 3,20 3,25 2,33 2,60 2,68 3,24 2,94 3,11

Na2O 3,06 3,71 3,90 3,45 3,61 4,66 4,05 3,87
K2O 1,71 1,69 1,85 1,50 1,21 2,61 2,05 1,12
TiO2 0,54 0,46 0,48 0,37 0,27 0,59 0,74 0,48
P2O5 0,14 0,11 0,12 0,09 0,06 0,15 0,15 0,11
MnO 0,11 0,07 0,06 0,05 0,04 0,08 0,12 0,05

Cr2O3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
LOI 0,70 0,80 0,40 0,90 0,60 0,80 0,80 0,50

SUM 99,83 99,79 99,95 99,94 99,85 99,77 98,44 97,08
Ba (ppm) 500,00 538,90 575,20 457,50 362,00 309,00 215,00 254,00

Be <1 1,00 2,00 1,00 <1 0,10 <0,1 0,10
Co 16,20 51,40 53,40 48,80 8,50 14,30 11,70 10,20
Cs 2,40 13,50 9,20 1,40 1,30 4,41 1,83 2,19
Ga 15,00 17,60 15,20 14,50 12,10 6,10 4,50 5,10
Hf 4,00 3,30 3,60 3,20 2,30 0,35 0,08 0,16
Nb 5,10 4,60 4,70 3,20 2,60 1,37 0,55 0,93
Rb 67,40 101,80 118,50 50,00 43,00 83,00 43,90 43,60
Sn <1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0,40
Sr 529,70 547,20 444,20 499,30 615,40 11,80 14,00 8,80
Sc 14,00 9,00 9,00 8,00 6,00 2,90 2,80 3,20
Ta 0,20 0,40 0,40 0,20 0,20 0,15 <0,05 0,07
Th 3,30 3,00 3,30 3,90 2,70 4,60 3,00 3,00
U 1,00 2,10 1,00 0,50 0,70 0,93 0,59 0,43
V 105,00 66,00 84,00 60,00 49,00 65,00 43,00 60,00
Zr 140,1 102,9 132,1 122,7 83,9 4,4 2,7 3,2
Y 17,90 18,60 16,60 8,90 9,30 15,17 4,84 6,77

Mo 0,10 0,40 0,40 0,40 0,90 0,14 0,07 0,12
Cu 7,30 5,30 41,10 2,30 6,40 8,60 14,00 14,50
Pb 1,10 2,40 1,70 1,30 1,40 1,70 2,30 1,00
Zn 65,00 51,00 54,00 40,00 32,00 78,00 88,00 53,00
Ni 36,00 25,50 27,60 21,30 19,60 31,00 26,40 22,80
La 22,60 21,50 20,80 18,00 13,80 17,10 21,60 16,80
Ce 40,10 36,30 42,10 41,30 27,70 22,60 43,30 47,30
Pr 5,90 5,21 5,33 4,83 3,43 3,19 3,89 2,98
Nd 22,70 20,30 20,30 18,30 12,70 17,90 21,10 15,90
Sm 4,17 4,01 3,76 3,22 2,30 3,80 3,10 2,90
Eu 1,14 1,00 0,97 0,88 0,78 1,31 1,26 0,81
Gd 3,61 3,40 3,08 2,19 1,75 3,59 3,36 2,10
Tb 0,57 0,50 0,53 0,33 0,28 0,70 0,52 0,44
Dy 3,09 2,88 2,96 1,67 1,34 3,67 2,83 1,91
Ho 0,62 0,52 0,52 0,30 0,33 0,80 0,65 0,38
Er 1,78 1,47 1,57 0,83 0,89 2,47 1,76 1,10
Tm 0,27 0,18 0,23 0,14 0,16 0,33 0,25 0,17
Yb 1,69 1,19 1,45 0,85 0,99 2,40 1,80 1,00
Lu 0,27 0,18 0,24 0,12 0,15 0,38 0,29 0,15

Eu/Eu* 0,90 0,83 0,87 1,01 1,19 1,08 1,19 1,00
LaN/YbN 9,02 12,2 9,7 14,3 9,4 4,8 8,1 11,3
LaN/SmN 3,41 3,37 3,48 3,52 3,77 2,83 4,38 3,64
CeN/SmN 6,13 7,89 7,51 12,57 7,24 2,44 6,22 12,23
EuN/YbN 2,32 2,18 2,70 3,10 2,91 1,44 3,37 3,94
ETR 108,5 97,64 102,87 92,08 65,82 78,93 104,45 93,13

LOI: perda ao fogo; óxidos em peso %; elementos traço em ppm



 - 72 -

Geologia e recursos minerais da Folha Centro Novo do Maranhão

No que concerne ao ambiente tectônico de for-
mação dos protólitos (ou de suas fontes) dos ortog-
naisses, os pontos analíticos dos dois grupos concen-
tram-se consistentemente no campo dos granitoides 
de arco vulcânico no diagrama de Harris, Pearce e 
Tindle (1986) (Fig. 5.6). Há, entretanto, uma clara se-
paração entre os dois grupos composicionais, relacio-
nada a teores bastante baixos de Hf no grupo-2.

5.3. SUÍTE INTRUSIVA TROMAÍ

A Suíte Inrusiva Tromaí foi alvo de estudos petro-
genéticos recentes (KLEIN et al., 2008a, 2008b) em 
uma área de ampla ocorrência da unidade, na porção 
norte do Fragmento Cratônico São Luís. Esses estudos 
mostraram que a Suíte Tromaí, subdividida nas unida-
des Tonalito Cavala, Granodiorito Igarapé Bom Jesus 
e Granito Areal, é uma suíte magmática expandida, 
de baixo a alto-K (predominantemente médio-K), com 
termos metaluminosos e portadores de hornblenda, 
a fracamente peraluminosos e portadores de biotita, 
com certa descontinuidade nos teores de SiO2 no in-
tervalo 58-62%, exatamente entre as unidades Cavala 
e Igarapé Bom Jesus. Os mesmos autores considera-
ram que o processo de diferenciação magmática que 
deu origem à suíte foi cristalização fracionada, com 
possível participação subordinada de fusão parcial.

Os dados químicos em rocha total para a Suíte 
Intrusiva Tromaí na Folha Centro Novo do Maranhão 
estão dispostos na Tabela 5.3. Apesar da alteração 
regional/metamorfismo apresentada pelas rochas e 
materializada principalmente na saussuritização do 
plagioclásio e cloritização de anfibólio e biotita, os va-
lores de perda ao fogo das amostras analisadas são 
relativamente baixos (<2,2%), indicando baixa mobi-
lidade dos elementos mais suscetíveis à alteração. A 
ausência de correlação entre a maioria dos elementos 
e a perda ao fogo reforça essa ausência significativa 
de mobilidade. 

A Suíte Intrusiva Tromaí, na Folha Centro Novo 
do Maranhão, apresenta teores de SiO2 entre 56% 
e 77%, com distribuição de valores quase contínua, 
sendo que muitas das amostras analisadas apresen-
tam teores que se situam no intervalo de descontinui-
dade acima citado, observado por Klein et al. 2008a, 
2008b). A suíte segue, predominantemente, tendên-
cia cálcico-alcalina de médio-K (Fig. 5.7A), sendo que 
os tipos tonalíticos são metaluminosos e os grano-
dioríticos/monzograníticos são metaluminosos a fra-
camente peraluminosos. As amostras mais evoluídas 
de granitos mostram caráter peraluminoso (Fig. 5.7B). 

Os elementos terras raras apresentam padrão ge-
ral caracterizado pelo fracionamento variado entre os 
elementos leves e pesados dado por razões La/Yb(n) 
entre 10 e 37 e ausência de anomalia de európio, ha-
vendo razoável paralelismo entre os padrões individu-
ais (Fig. 5.8A). Algumas amostras não se enquadram 
neste padrão, principalmente EK178 e EK187A, as 
quais interceptam o padrão da maioria das amostras, 
mostram padrão menos fracionado [La/Yb(n) = 7-14] 
e sobretudo menor fracionamento entre os ETRP, além 
de sutil anomalia de európio.

Nos diagramas expandidos de elementos traços 
o comportamento geral é o de enriquecimento varia-
do em relação ao manto primitivo e expressivo fracio-
namento entre LILE e HFSE (Fig. 5.8B). Há, contudo, 
algumas diferenças de padrão entre amostras diver-
sas. As amostras cujo padrão de ETR se assemelha 
mostram anomalias negativas pronunciadas de Nb, P 
e Ti e anomalias positivas de Ba, K e Sr. Esse compor-
tamento indica a presença de componente crustal na 
gênese dos magmas (TAYLOR; MCLENNAN, 1985). A 
anomalia de P sugere fracionamento de apatita du-
rante diferenciação e as anomalias de Nb e Ti podem 
refletir a presença de óxidos de Fe-Ti entre as fases 
liquidus fracionadas (FOLLEY; WHELLER, 1990). Algu-
mas amostras mostram também anomalias negativas 
de Zr (algumas amostras também de Pb) e positivas 
de Nd.

A ausência de xenólitos indica que assimilação 
de rochas encaixantes não foi processo determinante 
na gênese do magma da Suíte Tromaí aqui descrita. 
Provavelmente diferenciação magmática foi o proces-
so maior, o que pode ocorrer por cristalização fracio-
nada e/ou graus variados de fusão parcial. Favorecem 
a cristalização fracionada as tendências lineares mos-
tradas nos diagramas Rb versus Co, Rb versus Ni e Ba 
versus Ni (Fig. 5.9). 

O ambiente tectônico de formação da Suíte In-
trusiva Tromaí aqui estudada concorda com ambiente 
de subducção descrito em Klein et al. (2008b). Isso 
é demonstrado pelos diagramas discriminantes (Fig. 
5.10) que apontam para ambiente ligado a arcos de 
ilhas e/ou margem continental. Sustentam, ainda, 
essa interpretação, a natureza cálcico-alcalina da suí-
te, as anomalias negativas de Nb em todo o espectro 
de variação do teor de SiO2 e os dados de isótopos de 
Nd discutidos no capítulo 4. 
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Tabela 5.3 – Dados químicos em rocha total para a Suíte Intrusiva Tromaí
amostra EL56 EL33A EL63A EL58 EK133 EK178 EK124 EK95A EK125 EK134 EK192A EL39D EK135 EK180 EK187A EL39A EK24

qmz qd gd gd gd mz gd to to to to gd to to gd si mz
SiO2 57,13 59,13 62,69 65,69 69,83 70,15 73,09 56,34 56,38 57,76 59,69 61,27 61,70 62,89 63,90 76,20 77,32

Al2O3 14,79 15,83 17,67 16,32 15,17 14,40 14,47 14,15 19,20 16,04 16,32 16,14 15,29 15,96 14,89 13,31 11,38
Fe2O3 6,86 6,76 4,51 3,56 2,63 3,87 1,58 7,91 6,30 7,40 6,91 5,79 7,59 6,40 5,96 0,69 2,59
MgO 4,30 3,10 1,75 1,41 0,88 0,87 0,49 6,75 2,05 3,31 3,18 2,29 2,33 2,40 2,74 0,05 0,07
CaO 6,40 5,07 3,57 3,14 2,73 1,75 1,85 6,82 5,97 6,12 5,75 4,86 4,32 4,46 4,73 0,45 0,68

Na2O 4,02 3,94 5,52 4,71 4,54 4,18 4,55 2,87 4,95 3,86 3,67 3,90 3,70 4,64 3,45 4,37 4,10
K2O 2,44 2,35 1,94 3,01 2,24 2,93 2,42 1,52 1,51 1,84 1,93 2,11 2,34 1,38 2,48 4,38 3,06
TiO2 0,76 0,99 0,58 0,43 0,28 0,29 0,17 0,86 0,68 0,78 0,50 0,73 0,55 0,39 0,53 0,06 0,22
P2O5 0,59 0,46 0,24 0,18 0,11 0,09 0,07 0,14 0,33 0,51 0,20 0,42 0,19 0,15 0,11 0,01 0,03
MnO 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,13 0,10 0,10 0,10 0,08 0,09 0,08 0,09 0,02 0,02

Cr2O3 0,01 0,01 0,00 0,00 <0,002 <0,002 <0,002 0,05 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 <0,002 0,00
LOI 1,90 1,90 1,20 1,10 1,30 1,00 1,10 2,20 2,10 2,00 1,50 2,00 1,70 1,00 0,90 0,40 0,50

total 99,29 99,66 99,72 99,66 99,80 99,55 99,81 99,75 99,53 99,71 99,76 99,62 99,82 99,76 99,80 99,98 99,97
Ba 3489 1207 1001 1821 1051 3080 1259 674 1441 947 802 1348 893 575 660 176 773
Be 2,00 1,00 2,00 1,00 <1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 <1 2,00 <1 <1 <1 1,00 1,00
Co 25,10 19,60 9,10 8,20 6,30 6,10 2,20 45,30 12,10 22,90 19,20 13,30 15,70 13,30 15,50 0,40 63,30
Cs 0,90 1,10 1,30 0,80 0,80 0,70 0,80 1,00 0,60 1,20 0,90 1,60 0,80 0,70 0,90 0,50 0,20
Ga 17,10 18,60 19,60 16,50 16,70 15,00 14,60 16,30 19,40 17,90 16,20 18,50 16,50 17,80 14,70 14,80 16,00
Hf 2,40 5,10 5,20 4,10 2,80 3,00 2,10 2,70 5,20 2,30 3,30 3,30 2,20 2,80 4,10 2,0 10,3
Nb 7,20 7,60 8,10 6,30 4,10 4,40 4,40 5,60 4,10 4,10 4,00 3,60 2,90 3,60 4,60 8,3 4,40
Rb 42,20 54,60 46,70 59,30 44,60 46,10 40,90 30,30 25,00 39,00 54,60 43,40 38,70 34,80 68,70 49,40 24,60
Sn <1 <1 4 <1 <1 <1 2 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1
Sr 1422 987 884 842 707 644 563 673 1580 1204 725 1271 667 904 420 59 116
Sc 20 13 9 6 4 2 2 19 7 14 13 11 12 8 15 2 4
Ta 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7 0,5
Th 7,9 6,6 6,0 4,3 2,1 4,4 2,2 1,7 3,7 2,5 4,0 2,5 4,0 3,0 1,9 5,6 3,1
U 1,4 3,1 1,1 1,0 1,1 0,6 0,5 0,5 1,0 1,7 1,2 1,8 1,0 0,6 1,0 1,1 1,1
V 144 97 64 55 32 31 14 136 89 147 120 105 109 67 105 <8 6
Zr 75,2 186,5 209,2 164,0 102,7 109,6 68,5 84,7 230,0 88,1 120,6 128,6 58,4 99,9 134,8 45,0 360,0
Y 20,5 21,5 15,3 15,2 11,1 33,6 6,3 14,0 19,0 11,0 10,1 15,7 8,2 9,7 13,5 9,9 37,0

Cu 29,6 101,4 23,6 17,2 15,9 19,7 6,4 34,7 38,4 59,8 20,9 26,3 51,9 80,6 14,7 3,3 12,2
Pb 3,0 3,1 5,4 3,0 2,6 2,5 5,6 3,5 1,3 2,8 2,1 1,9 4,2 4,0 1,7 10,5 0,9
Zn 39,0 62,0 68,0 45,0 42,0 50,0 31,0 29,0 64,0 57,0 30,0 52,0 51,0 35,0 29,0 8,0 6,0
Ni 21,30 16,90 7,00 8,70 6,30 6,20 2,50 62,80 4,60 20,60 11,50 14,60 22,20 23,30 9,10 1 2,10
La 76,80 49,80 46,70 40,30 19,50 47,20 18,60 17,00 58,00 22,80 23,20 43,10 15,80 23,60 15,20 13,00 31,10
Ce 168,5 106,4 97,9 81,5 34,2 73,5 35,5 36,5 109,3 55,8 44,7 90,7 29,4 46,6 30,6 27,8 60,6
Pr 22,95 14,10 12,47 9,88 4,68 10,67 4,03 4,96 14,02 8,28 5,62 11,93 3,73 5,73 4,13 3,77 8,11
Nd 95,10 56,30 45,20 35,60 18,30 43,90 13,50 21,40 56,40 34,80 21,70 45,70 15,30 21,00 16,10 14,40 33,40
Sm 15,65 9,78 6,90 5,54 3,08 7,87 1,95 4,22 8,69 6,40 3,61 7,98 2,68 3,21 2,93 2,77 6,53
Eu 3,97 2,69 1,73 1,41 0,90 2,70 0,56 1,27 2,59 1,78 1,05 2,16 0,85 0,92 0,74 0,41 0,90
Gd 9,72 7,09 4,36 3,74 2,38 7,73 1,26 3,45 5,71 4,33 2,58 5,48 2,14 2,43 2,50 2,05 6,11
Tb 1,05 0,90 0,58 0,50 0,33 1,12 0,19 0,51 0,74 0,53 0,35 0,71 0,29 0,34 0,41 0,32 1,17
Dy 4,45 4,15 2,88 2,52 1,68 5,87 0,96 2,57 3,56 2,35 1,82 3,19 1,63 1,81 2,29 1,78 7,12
Ho 0,67 0,72 0,53 0,46 0,32 1,12 0,18 0,44 0,63 0,38 0,34 0,53 0,30 0,32 0,47 0,34 1,28
Er 1,56 1,80 1,39 1,34 0,83 2,79 0,50 1,26 1,75 1,00 0,96 1,32 0,81 0,93 1,38 0,99 3,69
Tm 0,24 0,26 0,21 0,22 0,12 0,39 0,09 0,18 0,27 0,14 0,14 0,20 0,13 0,14 0,22 0,17 0,59
Yb 1,41 1,40 1,32 1,31 0,77 2,30 0,56 1,15 1,61 0,82 0,95 1,11 0,79 0,89 1,39 1,07 3,31
Lu 0,20 0,20 0,19 0,20 0,12 0,35 0,09 0,16 0,24 0,13 0,16 0,17 0,12 0,15 0,23 0,17 0,52

Eu/Eu* 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 0,8 0,5 0,4
LaN/
YbN 37 24 24 21 17 14 22 10 24 19 16 26 13 18 7 8 6
LaN/
SmN 3,09 3,20 4,26 4,58 3,98 3,77 6,00 2,53 4,20 2,24 4,04 3,40 3,71 4,62 3,26 2,95 3,00
CeN/
YbN 8,01 5,46 3,73 3,06 3,32 3,34 2,84 3,14 4,57 6,17 3,14 5,53 3,06 2,94 1,51 1,09 0,77
CeN/
SmN 30,91 19,66 19,18 16,09 11,49 8,27 16,40 8,21 17,56 17,60 12,17 21,14 9,63 13,54 5,69 6,72 4,74
EuN/
YbN 2,60 2,63 3,42 3,55 2,68 2,25 4,39 2,09 3,04 2,10 2,99 2,74 2,65 3,50 2,52 2,42 2,24
Sum 
REE 402 256 222 185 87 208 78 95 264 140 107 214 74 108 79 69 164

LOI: perda ao fogo; óxidos em % peso, elementos traço em ppm
gd: granodiorito, mz: monzogranito, si: sienogranito, qmz: quartzo monzonito, to: tonalito
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5.4. FORMAÇÃO CHEGA TUDO

Os resultados analíticos estão representados na 
Tabela 5.4 e mostram que parte das amostras, es-
pecialmente as de menor teor em SiO2, possui valor 
moderado a alto de perda ao fogo. Assim, a interpre-
tação geoquímica privilegia os elementos menores e 
traços tidos como imóveis. Por outro lado, alguns ele-
mentos maiores não mostram correlação com a perda 
ao fogo, indicando ausência de mobilidade, como é o 
caso de SiO2, FeOt, Na2O e a razão Nb/La (figuras não 
incluídas).

Em diagrama de classificação química (Fig. 5.12) 
observa-se a existência de três grupos distintos de 
rochas, formados por dacitos/riodacitos, andesitos e 
andesito-basaltos e basaltos, o que já é um reflexo da 
diferença no teor de SiO2.

5.4.1. Rochas básicas 

Os padrões de ETR das rochas básicas (incluin-
do a amostra EK209A) mostram grupos distintos (Fig. 
5.12A). Três amostras possuem padrão fracionado, 
com razões La/Yb(n) entre 3,2 e 6,9 e virtual ausência 

Figura 5.7 – Diagramas de classificação para granitóides da Suíte Intrusiva Tromaí e Metamicrotonalito Caramujinho 
(A) SiO2 versus K2O (PECCERILO; TAYLOR, 1976). (B) A/KN versus A/CKN (diagrama de Shand). Os campos com linhas 
tracejadas representam a composição dos três tipos de granitoides da Suíte Tromaí na porção norte do Fragmento 
Cratônico São Luís, conforme definida por Klein et al. (2008b). TC: Tonalito Cavala, BJ: Granodiorito Igarapé Bom 
Jesus, AR: Granito Areal.

Figura 5.8 – Padrões de (A) ETR e (B) elementos traços normalizados ao manto primitivo para amostras de granitóides 
da Suíte Intrusiva Tromaí.
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de anomalia de európio (Eu/Eu* = 1,0-1,1). Os ele-
mentos incompatíveis mostram forte enriquecimento 
dos LILE em relação ao MORB e aos HFSE e anomalias 
positivas de Ba, Ce e Sm (Fig. 5.12B). Os dois padrões 
são consistentes com os de basaltos cálcio-alcalinos 
normais e de alto potássio formados em arcos de ilhas 
a transicionais (WATTERS; PEARCE, 1987), o que é 
também reforçado pelas relações Y-La-Nb (Fig. 5.13A). 

Figura 5.9 – Diagramas binários para elementos compa-
tíveis e incompatíveis de granitoides da Suíte Intrusiva 
Tromaí, com trends indicativos de cristalização fraciona-
da (FC) ou fusão parcial (PM).

Figura 5.10 – Diagrama discriminante de ambientes tec-
tônicos para amostras de granitoides da Suíte Intrusiva 
Tromaí e Metamicrotonalito Caramujinho.

Figura 5.11 – Diagrama Nb/Y versus Zr/TiO2 (WINCHES-
TER; FLOYD, 1977) de classificação de rochas vulcâncias 
aplicado a amostras da Formação Chega Tudo.

Já a amostra EK204B (epidoto-hornblenda xisto) é 
empobrecida em ETR leves em relação aos pesados e 
estes não mostram fracionamento [Eu/Yb(n) = 0,45], 
num padrão típico do MORB normal (Fig. 5.12A). Isso 
é reforçado no diagrama discriminante de ambientes 
tectônicos de Cabanis e Lecolle (1989) (Fig. 5.13A). 
Os elementos LILE desta amostra sugerem mobilidade 
(Fig. 5.12B).
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Tabela 5.4 – Dados químicos em rocha total para a Formação Chega Tudo

amostra EK223D EK214 EK204B EK209A EK211 EK216B EK221 EK205A EK207B EK216D EK219 EK217 EK201
class

petrográf bas
and/
dac

ep-hb 
xisto

hb-dac
dac  
porf

mdac mdac mdac mdac
mdac 
porf

dac  
porf

mdac mdac

class 
química

bas 
subalc

and/
bas

and/
bas

and/
bas

and
riod
/dac

riod
/dac

riod
/dac

riod
/dac

riod
/dac

riod
/dac

riod
/dac

riol

SiO2 48,82 51,29 51,71 54,20 59,70 63,10 64,81 68,30 72,72 72,76 72,83 76,93 77,31
Al2O3 14,45 16,48 12,69 15,00 14,38 17,67 17,48 15,22 12,67 12,09 13,68 11,37 11,90
Fe2O3 12,60 10,67 16,21 9,47 5,70 4,71 4,03 2,69 3,47 2,56 2,34 1,46 2,93
MgO 3,59 8,78 6,44 5,39 2,35 1,07 1,15 1,65 0,55 0,63 0,38 0,15 0,41
CaO 9,15 1,64 7,65 5,91 3,11 3,00 2,30 1,46 2,10 1,32 1,10 0,78 0,11

Na2O 2,80 3,92 2,75 2,95 3,87 5,88 3,94 5,83 4,81 6,91 5,62 5,58 4,12
K2O 0,44 0,73 0,10 2,09 0,66 1,23 2,53 0,72 1,45 0,63 1,68 1,82 1,90
TiO2 1,65 0,75 1,00 0,80 0,41 0,49 0,47 0,54 0,40 0,30 0,48 0,21 0,24
P2O5 0,42 0,27 0,08 0,32 0,13 0,17 0,16 0,12 0,07 0,03 0,10 0,03 0,03
MnO 0,20 0,11 0,21 0,13 0,06 0,06 0,05 0,03 0,08 0,04 0,05 0,03 0,03

Cr2O3 0,01 0,06 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 <0,002 <0,01 0,00 0,01 <0,002
LOI 6,77 5,00 0,90 3,50 7,10 2,40 2,90 3,30 1,50 2,00 1,50 1,00 0,80

C total nd 0,19 0,03 0,18 nd 0,21 0,35 0,05 0,21 nd 0,21 nd 0,08
S total nd <0,02 0,10 0,02 <0,01 0,04 0,05 <0,02 0,21 0,65 0,59 <0,01 0,17
soma 100,90 99,73 99,76 99,74 97,49 99,81 99,79 99,87 99,80 99,26 99,78 99,34 99,80

Ba 421 351,00 8,00 404,00 272,00 627,00 833,00 247,00 851,00 190,00 913,00 860,00 977,00
Co 36,40 24,30 57,50 30,30 11,60 13,50 11,70 6,80 3,00 2,80 0,20 4,60 12,60
Cs 0,28 0,90 0,10 1,10 1,00 0,60 1,30 0,40 1,00 0,20 1,40 0,50 0,80
Ga 17,60 16,60 16,50 15,40 16,00 19,00 18,30 14,70 17,30 16,00 21,20 17,00 18,30
Hf 3,60 2,20 1,10 2,20 4,00 3,70 3,20 7,60 8,50 6,00 9,00 6,00 8,90
Nb 9,96 2,80 1,20 3,80 3,00 4,70 4,40 7,00 8,60 6,00 8,10 8,00 8,70
Rb 8 16 1 49 17 29 54 23 30 16 38 24 43
Sn 1 1 1 <1 3 <1 <1 2 2 3 1 4 2
Sr 753 142 136 574 326 384 410 343 267 171 175 125 60
Sc nd 31,0 48,0 21,0 2,7 11,0 10,0 8,0 8,0 2,0 10,0 0,1 6,0
Ta 0,36 0,20 0,30 0,20 4,70 0,30 0,30 0,50 0,50 1,90 0,60 36,30 0,50
Th 2,10 0,90 0,20 1,50 6,30 4,40 3,60 7,30 5,10 4,50 4,40 4,00 5,20
U 0,64 0,20 0,10 0,70 0,80 3,80 2,10 2,20 2,00 1,82 5,50 3,25 1,50
V nd 232,00 341,00 224,00 110,00 79,00 78,00 49,00 11,00 39,00 17,00 10,00 11,00
Y 26,32 15,00 24,60 19,40 138,00 15,20 11,80 23,90 47,10 56,00 49,40 103,00 56,50
Zr 156,0 84,5 53,2 81,3 83,0 132,0 122,4 250,8 311,1 257,0 306,5 211,0 349,0
Cu 19,9 5,2 66,9 71,0 63,0 28,4 13,1 6,7 6,4 47,0 24,2 36,0 28,0
Pb 0,80 1,10 0,30 0,90 1,90 42,00 4,20 2,60 9,30 5,60 9,30 6,60 2,90
Zn 93 66 35 53 131 93 68 24 94 63 202 108 77
Ni 5,1 75,7 33,5 52,0 47,0 33,2 30,2 19,8 4,6 28,0 2,7 37,0 11,3
Mo 0,22 0,80 0,20 1,00 0,49 2,40 1,70 1,40 1,10 0,75 2,10 1,64 2,40
W 1,5 0,8 0,5 0,8 2,0 1,2 1,7 1,3 0,6 21,0 4,5 2,0 5,3
La 27,70 7,40 1,20 12,70 11,50 24,90 16,60 17,30 32,40 28,30 29,10 31,50 32,60
Ce 47,70 17,60 3,60 27,80 27,00 49,60 35,60 38,00 71,60 69,50 66,40 77,10 72,70
Pr 6,94 2,52 0,67 3,71 3,33 6,06 4,33 5,21 9,65 8,62 8,43 9,17 9,66
Nd 29,30 10,90 4,00 15,70 12,60 23,10 16,80 20,80 40,80 35,10 34,60 36,70 39,60
Sm 6,40 2,50 1,93 3,46 2,40 4,06 3,00 4,25 8,52 7,10 7,91 7,50 8,83
Eu 2,25 0,89 0,72 1,02 0,80 1,30 1,00 0,88 2,22 1,63 2,10 2,04 2,45
Gd 6,64 2,59 2,76 3,41 2,35 3,11 2,44 3,75 7,90 8,47 7,54 8,44 8,78
Tb 1,03 0,44 0,63 0,56 0,28 0,46 0,38 0,66 1,33 1,28 1,32 1,45 1,53
Dy 5,75 2,59 3,75 3,30 1,94 2,50 2,06 3,89 8,00 8,38 7,94 9,11 8,80
Ho 1,05 0,56 0,97 0,68 0,34 0,49 0,41 0,83 1,65 1,75 1,77 1,88 1,91
Er 3,08 1,54 3,01 1,93 0,97 1,36 1,13 2,49 4,82 4,94 5,64 5,50 5,31
Tm 0,40 0,26 0,46 0,32 0,15 0,23 0,18 0,41 0,77 0,72 0,80 0,81 0,87
Yb 2,70 1,56 2,87 1,99 0,90 1,37 1,17 2,57 4,93 5,30 5,08 5,10 5,61
Lu 0,38 0,24 0,46 0,30 0,15 0,20 0,17 0,38 0,74 0,76 0,74 0,73 0,86

Eu/Eu* 1,06 1,07 0,95 0,91 1,03 1,12 1,13 0,67 0,83 0,64 0,83 0,78 0,85
LaN/YbN 6,92 3,20 0,28 4,30 8,61 12,25 9,57 4,54 4,43 3,60 3,86 4,16 3,92
LaN/SmN 2,72 1,86 0,39 2,31 3,01 3,86 3,48 2,56 2,39 2,51 2,31 2,64 2,32
CeN/YbN 2,37 1,62 0,71 1,46 2,53 2,70 2,43 0,97 1,28 0,87 1,18 1,14 1,24
CeN/SmN 4,57 2,92 0,32 3,61 7,76 9,36 7,87 3,82 3,76 3,39 3,38 3,91 3,35
EuN/YbN 1,80 1,70 0,45 1,94 2,72 2,95 2,86 2,16 2,03 2,36 2,03 2,48 1,99
REE 141,32 51,59 27,03 76,88 64,71 118,74 85,27 101,42 195,33 181,85 179,37 197,03 199,51

Óxidos em % de peso; elementos traço em ppm; LOI: perda ao fogo; nd: não determinado
bas: basalto; and: andesito. dac: dacito;mdac: metadacito; riol: riolito; riod: riodacito;  ep: epidoto; hb: hornblenda;
Classificação química segundo Winchester & Floyd (1977)
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5.4.2. Rochas ácidas

Entre as rochas ácidas, os padrões de ETR e de 
elementos incompatíveis também apontam para dois 
grupos (Fig. 5.12C), o que coincide com as diferenças 
no teor de SiO2. O grupo teor de SiO2 > 68% possui 
maiores concentrações de ETR, padrão menos fracio-
nado [La/Yb(n) = 3,6-4,5] e anomalia negativa de 
európio fraca a moderada (Eu/Eu* = 0,64-0,85). Há 
também correlação positiva entre o teor em SiO2 e o 
conteúdo de ETR, mais ou menos acompanhado de 
aumento na anomalia negativa de Eu. Esse comporta-
mento pode ser produzido pela remoção de feldspato 
do magma durante cristalização fracionada, ou pela 
retenção do feldspato na fonte durante fusão parcial 
(ROLLINSON, 1993; WERNICK, 2004). O diagrama 
multielementar (Fig. 5.12D) mostra que as rochas des-
se grupo são enriquecidas em LILE, principalmente, e 
HFSE em relação ao manto primitivo. Os padrões são 
também caracterizados por anomalias positivas de U 
e Pb e negativas de Nb, P e Ti (as duas últimas expres-
sivas).

O grupo de menor teor em SiO2 (<65%) é menos 
enriquecido em ETR, mais fracionado [La/Yb(n) = 8,6-
12,2] e possui fraca anomalia positiva de európio (Eu/
Eu* = 1,03-1,13). O maior conteúdo em feldspatos 
(60-75%) pode ser a causa dessa fraca anomalia. Tam-
bém possuem padrão fracionado entre LILE e HFSE, 
mas o enriquecimento em HFSE é menor do que o 
mostrado pelas rochas mais ricas em sílica. Mostram 
anomalia negativa de Nb um pouco mais expressiva 
e de P e Ti bastante mais suaves do que o primeiro 
grupo. O significado petrogenético das anomalias é o 
mesmo anteriormente descrito para a Suíte Intrusiva 
Tromaí.

5.4.3. Ambiente tectônico da Formação Chega 
Tudo

As diferenças, por vezes sutis, entre os grupos 
de maior e menor teor de SiO2 podem ser oriundas 
de fontes magmáticas ou processos petrogenéticos 
distintos. Por outro lado, a ausência de paralelismo 
entre os padrões de ETR dos dois grupos pode indicar 
que os mesmos não são realmente cogenéticos. Em 

Figura 5.12 – Padrões de ETR e elementos traços da Formação Chega Tudo. (A) ETR e (B) elementos traços normaliza-
dos ao MORB para rochas básicas e intermediárias. (C) ETR e (D) elementos traços normalizados ao manto primitivo 
para rochas ácidas.
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diagramas discriminantes de ambientes tectônicos, as 
rochas com maior teor em SiO2 tendem ao campo das 
rochas intra-placa, enquanto que as de menor teor 
tendem ao campo de rochas de arco vulcânico, em-
bora no diagrama de Pearce et al. (1984) os pontos 
analíticos plotem parcialmente na zona de transição 
entre os dois ambientes (Fig. 5.13B). Não há uma ex-
plicação evidente para esse fato, uma vez os diferen-
tes tipos ocorrem aparentemente na mesma área. É 
sabido que o referido diagrama reflete predominan-
temente a fonte magmática e não necessariamente o 
ambiente tectônico de formação (p. ex., FROST et al., 
2001). É comum o relato na literatura (p. ex., PEARCE, 
1996) de rochas intra-placa apresentarem assinatura 
química orogênica como resultado da fonte magmá-
tica estar relacionada a rochas orogênicas. Para Pe-
arce et al. (1984) o “efeito de diluição” provocado 
pela acumulação de plagioclásio pode fazer com que 
granitos intra-placa apresentem composição de grani-
tos de arco vulcânico, ou, no sentido inverso, granitos 
orogênicos podem ter sua composição alterada para 
a de tipos intra-placa, pela acumulação de minerais 
ferromagnesianos e outras fases menores. 

A associação das rochas félsicas da Formação 
Chega Tudo com basaltos cálcico-alcalinos e tipo 
MORB, 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, favorecem a interpretação de ambiente 
orogênico para a Formação Chega Tudo, possivelmen-
te uma bacia marginal (back arc?), o que é favore-
cido pela sobreposição de padrões geoquímicos em 
áreas restritas (GASKARTH; PARSLOW, 1987; WILSON, 
1989).

5.5. GABRO UBINZAL

Dados químicos em rocha total para o Gabro 
Ubinzal são apresentados na Tabela 5.5. Consideran-
do o fato de que as rochas dessa unidade encontram-
-se afetadas por hidrotermalismo, o que se reflete em 
valores de perda ao fogo (LOI) entre 2,4 e 3,6, os ele-
mentos traços, normalmente imóveis, são predomi-
nantemente utilizados nas interpretações. As relações 
Nb/Y versus Zr/TiO2 indicam tratarem-se de equivalen-
tes a andesitos/basaltos (Fig. 5.14)

Os elementos terras raras mostram padrões ca-
racterizados por pequeno fracionamento entre leves e 
pesados (Fig. 5.15A), dado por razões La/Yb(n) entre 
3,2 e 4,3, e anomalia de Eu incipiente (Eu/Eu* = 0,85 
a 0,91). Esse padrão é compatível com o de basaltos 
cálcico-alcalinos. No diagrama multielementar nor-
malizado ao MORB (Fig. 5.15B), o padrão de enrique-
cimento dos LILE e a forte anomalia negativa de Nb 
também se assemelham a basaltos cálcico-alcalinos 
de arcos de ilha oceânicos (CAB). Os HFSE, embora 
possuam padrão similar aos CAB, são um pouco mais 
empobrecidos. Quando comparados ao manto primi-
tivo (Fig. 5.15C), mostram-se enriquecidos em relação 
a esse normalizador e caracterizam-se pela forte ano-
malia negativa de Nb e anomalias discretas, também 
negativas, de La-Ce, Zr e Ti. Essas características são 
condizentes com as de magmas gerados em ambiente 
de subducção por fusão parcial de um manto enrique-
cido (p.ex., PEUCAT et al., 2005 e suas referências). 
Duas amostras apresentam forte anomalia positiva de 
Ti nos dois tipos de normalização. Isso pode estar re-
lacionado com um teor mais elevado em óxidos de 
Fe-Ti. Pelo menos uma das amostras (EK206C) possui 
5% de titanita em sua composição.

Figura 5.13 – Diagramas discriminantes de ambientes tectônicos para rochas (A) básicas e intermediárias e (B) ácidas 
da Formação Chega Tudo.
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Nos diagramas de discriminação tectônica para 
basaltos, as rochas da unidade Ubinzal plotam no 
campo de basaltos cálcico-alcalinos ligados a arcos de 
ilhas vulcânicas (Fig. 5.16). 

5.6. GRANITOS MARIA SUPREMA E MOÇA

Os resultados litogeoquímicos dos granitos Ma-
ria Suprema e Moça encontram-se na Tabela 5.6. Ape-
nas cinco amostras foram analisadas, de forma que o 
estudo deve ser considerado como de reconhecimen-
to. São rochas com alto teor de SiO2 (71-73%) e K2O 
(em geral >3,9%), quanto ao Índice de Saturação em 
Alumina são fortemente peraluminosas, com A/CKN 
> 1.1 (Fig. 5.17).

Os elementos terras raras mostram padrão for-
temente fracionado (Fig. 5.18A), com razões La/Yb(n) 
entre 116 e 246 e entre 45 e 107 para os granitos 
Maria Suprema e Moça, respectivamente. O Granito 
Maria Suprema apresenta conteúdo total em ETR, fra-
cionamento dos ETR leves e dos ETR pesados e ano-
malia de európio sempre superiores ao que mostra o 
Granito Moça (Tabela 5.6).

O diagrama multielementar normalizado ao 
manto primitivo (Fig. 5.18B) mostra fracionamento 
entre LILE e HFSE em ambos os granitos, sendo mais 
pronunciado na unidade Moça. Nas duas unidades 
são evidentes as anomalias negativas de Nb, P e Ti. 
Outros aspectos são distintos nas duas unidades, por 
exemplo, maior enriquecimento em Cs, Rb e Ba, ano-
malia de Pb mais pronunciada, virtual ausência de 
anomalia de Ti e maior empobrecimento dos HFSE 
em relação ao manto primitivo mostrado pelo Granito 
Moça quando comparado ao Granito Maria Suprema.

Tabela 5.5 – Dados químicos 

em rocha total para amostras do Gabro Ubinzal
amostra EK205B EK208A EK208D EK206C EK209B

rocha metapx gb act-gb gb dior
SiO2 47,84 53,14 53,18 53,88 58,62

Al2O3 9,67 9,85 6,39 12,81 14,37
Fe2O3 12,09 9,91 9,46 9,18 7,45
MgO 14,21 9,85 13,49 7,74 4,37
CaO 9,27 9,03 11,31 6,92 5,53

Na2O 0,22 3,02 1,94 2,79 4,17
K2O 1,84 0,92 0,46 1,66 1,15
TiO2 0,41 0,45 0,42 0,58 0,64
P2O5 0,09 0,19 0,09 0,17 0,27
MnO 0,19 0,16 0,19 0,15 0,12

Cr2O3 0,13 0,06 0,31 0,06 0,01
LOI 3,60 3,10 2,40 2,20 3,10

Total 99,64 99,72 99,69 98,15 99,81
Ba 515,00 221,00 141,00 327,00 203,00
Be <1 <1 <1 <0,1 0,10
Co 64,90 51,30 46,10 33,20 22,10
Cs 1,30 0,70 0,30 0,90 0,60
Ga 11,20 9,20 7,80 13,00 14,00
Hf 0,80 1,90 1,20 1,00 4,00
Nb 1,20 3,20 1,50 3,00 5,00
Rb 56,90 22,40 12,70 52,20 27,50
Sn 6,00 2,00 <1 2,00 4,00
Sr 203,50 417,50 171,80 384,00 838,00
Ta <0,1 0,20 <0,1 <0,5 1,90
Th 0,60 1,30 0,70 0,50 7,80
U 0,30 0,60 0,30 0,48 0,59
W 1,30 1,50 0,70 2,00 3,00
Zr 24,60 67,90 41,90 54,00 59,00
Y 9,50 13,80 12,10 69,00 70,00

Mo 0,60 2,20 0,90 0,43 3,01
Cu 6,60 57,10 1,80 17,00 95,00
Pb 2,10 3,00 1,00 4,50 3,10
Zn 27,00 22,00 6,00 51,00 67,00
Ni 64,00 63,20 14,40 65,00 52,00
La 4,70 9,00 6,60 8,90 12,00
Ce 10,80 19,10 15,20 22,20 29,30
Pr 1,50 2,52 2,22 2,76 3,73
Nd 7,00 10,60 10,10 11,40 15,00
Sm 1,65 2,39 2,43 2,50 3,20
Eu 0,49 0,65 0,68 0,86 1,09
Gd 1,76 2,31 2,42 3,12 3,78
Tb 0,30 0,39 0,40 0,49 0,55
Dy 1,72 2,24 2,21 3,42 3,44
Ho 0,34 0,48 0,46 0,59 0,75
Er 0,98 1,36 1,25 1,57 1,96
Tm 0,16 0,23 0,19 0,23 0,30
Yb 0,99 1,40 1,15 1,50 2,00
Lu 0,14 0,21 0,16 0,30 0,31

Eu/Eu* 0,88 0,85 0,86 0,94 0,96
LaN/YbN 3,2 4,3 3,9 4,0 4,0
LaN/SmN 1,79 2,37 1,71 2,24 2,36
CeN/YbN 1,41 1,32 1,68 1,63 1,55
CeN/SmN 2,82 3,53 3,42 3,83 3,79
EuN/YbN 1,58 1,93 1,51 2,14 2,21
REE 32,53 52,88 45,47 59,84 77,41

LOI: perda ao fogo; óxidos em peso %, elementos traços em PPM
metapx: metapiroxenito; gb: gabro; dior: diorito; act: actinolita

Figura 5.14 – Diagrama Nb/Y versus Zr/TiO2 (WINCHES-
TER; FLOYD, 1977) de classificação de rochas vulcâncias 
aplicado a amostras do Gabro Ubinzal.
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O enriquecimento em Rb, K, Th, U e ETR e os 
dados geocronológicos e isotópicos (vide capítulo 4) 
sugerem a participação de protólitos crustais na fonte 
dos magmas. Esses protólitos são dominantemente 
rochas paleoproterozoicas, potencialmente meta-
grauvacas e pelitos. Alternativamente, a fusão parcial 
de crosta ígnea também poderia produzir os magmas 
geradores dos granitos, o que é sustentado pelos ele-
vados teores de Na2O e Sr (Tabela 5.6).

Figura 5.16 – Diagramas discriminantes de ambientes 
tectônicos para o Gabro Ubinzal.Figura 5.15 – Padrões de ETR e elementos traços do Ga-

bro Ubinzal. (A) ETR. (B) Elementos traços normalizados 
ao MORB. (C) Elementos traços normalizados ao manto 
primitivo.

5.7. FORMAÇÃO IGARAPÉ DE AREIA

Em estudo prévio, Teixeira et al. (2007)  inves-
tigaram de forma preliminar o comportamento geo-
químico de quartzo arenitos da Formação Igarapé de 
Areia em sua área tipo. Aquele estudo indicou prove-
niência sedimentar quartzosa e ambiente de margem 
continental passiva (Fig. 5.19). 
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Tabela – 5.6 – Dados geoquímicos em rocha total para amostras dos granitos Maria Suprema e Moça

unidade M.Suprema Moça
amostra EK114 EK116 EK74 EK70 EK12

rocha musc-granito musc-granito monzog monzog mic-ab-granito
SiO2 (%peso) 71,14 73,02 71,57 71,59 72,15

Al2O3 16,3 14,6 15,29 15,46 15,12
Fe2O3 2,35 1,34 1,37 1,11 1,56
MgO 0,35 0,31 0,48 0,41 0,35
CaO 1,58 0,81 1,32 1,1 0,51

Na2O 4,65 4,1 4,58 4,04 4,44
K2O 1,87 4,46 3,95 4,41 4,47
TiO2 0,11 0,13 0,23 0,21 0,18
P2O5 0,076 0,06 0,1 0,15 0,11
MnO 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02

Cr2O3 0,01 <0,002 0,004 0,003 0,004
LOI 1,2 0,8 0,8 1,3 1,1

C total 0,1 0,03 0,02 0,02 0,02
S total <0,02 <0,02 0,01 0,01 0,01
total 99,67 99,68 99,71 99,8 100,01

Ba (ppm) 1985 1515 1333,4 924,6 863,6
Co 3,3 2,2 91,3 42,9 53,6
Cs 0,1 0,7 6,2 5,5 7,2
Ga 15,9 16,8 21,5 26 26,4
Hf 1,6 6,4 3,4 3,6 3,6
Nb 2,4 2,4 2,8 4,1 3,5
Rb 31,8 89,9 145,5 212,9 225,1
Sn 1 2 2 2 3
Sr 481,3 762,9 662,2 514,5 466,6
Sc 1 2 2 2 1
Ta 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4
Th 15,9 32,5 7,6 8,5 10
U 1,3 1,9 2,2 2 4,4
V 14 <8 14 23 22
Zr 43,2 177,9 118,4 114,1 102,3
Y 6,1 4,7 2,4 2,7 2,6

Cu 38,3 25,9 10,2 24,5 22
Pb 4,3 10,2 7 8,2 9,5
Zn 10 15 43 43 39
Ni 9,8 4,1 6,2 4,1 6,5
La 73,2 62 28,8 26,5 10,8
Ce 85,1 105,4 52,5 59,6 22,3
Pr 13,64 12,82 6,76 7,05 2,87
Nd 47,8 43,2 23,6 25,4 11,9
Sm 6,44 7,01 3,63 3,97 2,57
Eu 1,5 1,1 0,82 0,81 0,6
Gd 3,73 3,92 1,71 1,79 1,56
Tb 0,34 0,39 0,16 0,19 0,16
Dy 0,86 1,07 0,59 0,7 0,61
Ho 0,13 0,15 0,06 0,07 0,08
Er 0,25 0,32 0,12 0,19 0,16
Tm 0,05 0,06 0,03 0,03 0,03
Yb 0,2 0,36 0,18 0,19 0,16
Lu 0,03 0,05 0,02 0,03 0,01

S REE 233,3 237,9 119,0 126,5 53,8
Eu/Eu* 0,9 0,6 1,0 0,9 0,9

LaN/YbN 246,8 116,1 107,9 94,0 45,5
LaN/SmN 7,1 5,6 5,0 4,2 2,6
CeN/YbN 21,3 8,7 13,0 12,1 10,7
CeN/SmN 110,1 75,7 75,4 81,1 36,1
EuN/YbN 3,2 3,6 3,5 3,6 2,1

Fe+Mg+Ti 2,8 1,8 2,1 1,7 2,1
Ba/Rb 62,4 16,9 9,2 4,3 3,8
Rb/Sr 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5
Sr/Ba 0,2 0,5 0,5 0,6 0,5
Rb/Zr 0,7 0,5 1,2 1,9 2,2
Sr/Y 78,9 162,3 275,9 190,6 179,5

Ba/La 27,1 24,4 46,3 34,9 80,0
Sm/Yb 32,2 19,5 20,2 20,9 16,1
La/Sm 11,4 8,8 7,9 6,7 4,2

LOI: perda ao fogo
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Figura 5.17 – Diagramas de classificação para os granitos 
Moça e Maria Suprema. (A) A/KN versus A/CKN (diagra-
ma de Shand). (B) SiO2 versus Na2O +K2O – CaO (FROST 
et al., 2001).

Figura 5.18 – Padrões de (A) ETR e (B) elementos traços normalizados ao manto primitivo para os granitos Moça e 
Maria Suprema.

Neste projeto, novos dados geoquímicos são 
adicionados (Tabela 5.7) para amostras aflorantes em 
outros corpos da sequência sedimentar e os mesmos 
são geralmente concordantes (Fig. 5.19) com os ob-
tidos por Teixeira et al. (2007). Além disso, os dados 
mostram que as rochas são classificadas como areia 
ferruginosa, litarenito e sublitarenito (Fig. 5.20). O 
ambiente de margem passiva não parece ser con-
dizente com o contexto geológico em estudo, uma 
vez que esta unidade está associada com a Formação 
Chega Tudo e outros dados são indicativos de am-
biente orogênico. É provável que os dados químicos 
estejam refletindo o ambiente de formação da fonte 
dos sedimentos e não o de deposição da Formação 
Igarapé de Areia.

Os elementos terras raras normalizados ao con-
drito apresentam comportamento parcialmente si-
milar ao das amostras reportadas por Teixeira et al. 
(2007). Esse comportamento (Fig. 5.21) se caracteriza 
pela presença de anomalia negativa de európio fraca a 
moderada, mas com uma amostra com anomalia mais 
siginificativa (Eu/Eu* = 0,66 a 0,98) e fracionamento 
entre ETRL e ETRP, dado por razões La/Yb(n) entre 10,3 
a 27,4. O enriquecimento dos ETRL é relativamente 
acentuado [La/Sm(n) = 4,6 a 8,9], enquanto que os 
ETRP apresentam padrão não fracionado [Gd/Yb(n) = 
0,7 a 1,3]. 

5.8. METAMICROTONALITO CARAMUJINHO

O estudo geoquímico do Metamicrotonalito Ca-
ramujinho é apenas de reconhecimento, tendo sido 
analisadas três amostras (Tabela 5.8). Os valores de 
perda ao fogo (1,6 a 2,3% peso) indicam que as ro-
chas sofreram apenas leve alteração/metamorfismo, 
o que foi diagnosticado no estudo petrográfico das 
mesmas. Quimicamente a unidade é intermediária, 
calcico-alcalina, metaluminosa e de médio a baixo po-
tássio (Fig. 5.7). 

O padrão de ETR mostra-se enriquecido em rela-
ção ao condrito (Fig. 5.22A), moderadamente fracio-
nado [La/Yb(n) = 11-14] e com incipiente anomalia 
positiva de európio (Eu/Eu* = 1,02-1,13). Os elemen-
tos traços mostram enriquecimento em relação ao 
manto primitivo e fracionamento entre LILE e HSFE, 
anomalias negativas fracas a moderadas de Th, Pb, Zr 
e Ti e fortes de Nb e anomalias positivas de Sr e Nd 
(Fig. 5.22B). 
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Tabela 5.7 – Dados químicos em rocha total para arenitos da Formação Igarapé de Areia
field n° EL87C EL19 EL35D EK141 EL57 EL33E EK225

SiO2 85,25 85,25 91,77 83,93 75,64 76,06 82,11
Al2O3 5,38 3,44 4,00 5,10 5,03 4,14 6,78
Fe2O3 6,13 5,42 1,86 7,83 16,50 16,89 5,48
MgO 0,04 0,09 0,12 0,03 0,01 0,17 0,08
CaO 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 <0,01

Na2O 0,08 0,06 0,27 0,06 0,16 0,10 0,25
K2O 1,45 1,11 1,00 1,08 0,99 0,79 1,90
TiO2 0,42 0,12 0,11 0,21 0,34 0,33 0,20
P2O5 0,04 0,01 0,01 0,04 0,06 0,02 0,01
MnO <0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,06 <0,01

Cr2O3 0,01 <0,01 0,00 0,01 0,02 0,02 <0,01
LOI 1,00 0,50 0,80 1,50 1,00 1,20 2,10

SUM 99,81 96,04 99,94 99,83 99,79 99,80 98,89
Ba 625,00 67,00 365,00 418,00 388,00 355,00 511,00
Be <1 <0,1 1,00 1,00 1,00 1,00 <0,1
Co 1,70 2,30 3,00 0,90 2,70 14,30 1,50
Cs 0,40 0,13 0,30 0,60 0,30 0,40 0,90
Ga 6,20 1,30 3,20 6,30 7,40 5,90 7,00
Hf 18,30 <0,05 0,70 9,60 15,00 14,70 6,00
Nb 6,40 0,28 1,60 2,30 4,20 3,70 4,00
Rb 25,80 3,80 19,10 21,30 20,30 15,10 42,00
Sn <1 <0,3 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Sr 56,50 3,90 14,50 31,30 73,80 54,10 58,00
Sc 5,00 0,40 4,00 4,00 6,00 4,00 <0,1
Ta 0,70 <0,05 0,20 0,30 0,60 0,50 1,20
Th 13,00 1,90 3,50 5,40 17,30 10,40 4,80
U 1,70 0,40 0,50 0,80 2,80 1,50 0,71
V 91,00 56,00 8,00 133,00 232,00 192,00 113,00
W 1,30 <0,1 0,60 0,50 0,50 1,10 7,00
Zr 720,00 1,20 37,00 456,10 632,40 608,10 227,00
Y 13,70 1,11 2,90 6,40 10,50 11,30 <10

Mo 0,80 2,24 0,30 0,20 0,20 0,30 0,70
Cu 3,60 6,30 5,10 5,30 4,60 11,80 6,00
Pb 2,90 5,30 5,50 1,40 1,90 3,00 1,90
Zn <1 7,00 1,00 2,00 1,00 40,00 <10
Ni 8,60 10,30 1,60 1,60 2,60 19,80 13,00
La 36,50 12,50 18,30 12,40 27,50 23,20 20,10
Ce 77,10 33,60 32,40 21,70 53,70 52,60 41,50
Pr 8,26 3,44 3,50 1,96 5,40 5,18 3,77
Nd 27,10 12,20 11,40 6,30 18,90 17,00 11,90
Sm 4,07 1,70 1,29 0,91 2,57 3,05 1,70
Eu 1,00 0,40 0,28 0,21 0,44 0,71 0,45
Gd 2,40 1,09 0,63 0,75 1,61 2,12 1,33
Tb 0,39 0,13 0,11 0,14 0,28 0,36 0,22
Dy 2,34 0,90 0,51 1,00 1,36 1,93 1,23
Ho 0,50 0,10 0,10 0,23 0,34 0,41 0,21
Er 1,60 0,42 0,28 0,67 1,13 1,26 0,75
Tm 0,30 0,06 0,05 0,12 0,20 0,20 0,11
Yb 2,00 <0,1 0,45 0,81 1,38 1,34 0,80
Lu 0,32 0,06 0,05 0,14 0,26 0,26 0,14

LuN 9,94 1,86 1,55 4,35 8,07 8,07 4,35
Eu/Eu* 0,98 0,90 0,95 0,78 0,66 0,85 0,92

LaN/YbN 12,30 NA               27,42 10,32 13,44 11,67 16,94
LaN/SmN 5,64 4,63 8,92 8,57 6,73 4,78 7,44
CeN/YbN 1,42 NA               1,77 0,74 0,91 1,51 1,60
CeN/SmN 9,97 NA               18,62 6,93 10,07 10,15 13,42
EuN/YbN 1,42 NA 1,77 0,74 0,91 1,51 1,60
GdN/YbN 0,97 NA 1,13 0,75 0,94 1,28 1,34
Sum REE 163,88 66,60 69,35 47,34 115,07 109,62 84,21

LOI: perda ao fogo; óxidos em % peso, elementos traço em ppm
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O comportamento geoquímico desta unidade 
assemelha-se ao descrito acima para a Suíte Intrusiva 
Tromaí, na qual intrudiu o microtonalito, indicando 
um caráter orogênico (Fig. 5.10), relacionado a sub-
ducção. Contudo, a assinatura isotópica crustal e os 
resultados geocronológicos em zircão apresentados 
no capítulo 4, permitem também a suposição de que 
a fonte do magma do microtonalito pode ser a res-
ponsável por estas características. Esses fatos, alia-
dos à ocorrência limitada da unidade não favorecem 
maiores ilações sobre o ambiente tectônico da uni-
dade.

5.9. DIABÁSIOS E GABROS

O estudo é de reconhecimento e os dados ana-
líticos encontram-se tabulados na Tabela 5.9. Com 
exceção de uma amostra todas apresentam baixos va-
lores de LOI, tratando-se de amostras frescas.

Figura 5.19 – Diagramas indicadores de proveniência 
para arenitos da Formação Igarapé de Areia. Os campos 
sombreados representam as composições obtidas por 
Teixeira et al. (2007). 

Figura 5.20 – Diagrama de classificação química para 
arenitos da Formação Igarapé de Areia. 

Figura 5.21 – Padrões de ETR de arenitos da Formação 
Igarapé de Areia. O campo sombreado representa as 
composições obtidas por Teixeira et al. (2007).
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Tabela 5.8 – Dados químicos em rocha total 
para o Metamicrotonalito Caramujinho

amostra EK32 EK35 EK142
SiO2 56,26 57,75 58,19

Al2O3 18,42 17,84 16,42
Fe2O3 6,74 6,75 7,88
MgO 3,39 3,05 3,08
CaO 7,93 6,89 6,11

Na2O 3,65 3,72 3,52
K2O 0,50 0,83 1,75
TiO2 0,47 0,46 0,78
P2O5 0,17 0,17 0,32
MnO 0,10 0,11 0,11

Cr2O3 0,00 0,00 0,00
LOI 2,30 2,30 1,60

total 99,94 99,87 99,73
Ba 284,80 577,30 730,00
Be 1,00 2,00 1,00
Co 51,30 40,10 21,20
Cs 0,60 0,80 1,30
Ga 19,40 17,40 18,20
Hf 1,50 1,60 2,80
Nb 4,70 2,40 5,00
Rb 14,00 20,60 43,80
Sn <1 1,00 <1
Sr 633,40 826,80 768,20
Sc 13,00 12,00 17,00
Ta 0,20 0,20 0,20
Th 1,10 2,60 2,00
U 0,50 1,00 1,00
V 130,00 116,00 134,00
W 191,40 148,20 <0,5
Zr 62,70 51,00 88,60
Y 8,10 8,80 15,30

Mo 0,40 0,30 0,20
Cu 63,70 73,70 72,00
Pb 0,80 1,50 2,00
Zn 55,00 59,00 58,00
Ni 25,20 7,50 29,00
La 12,50 16,60 21,70
Ce 28,20 34,90 46,20
Pr 3,77 4,22 6,33
Nd 15,70 17,60 24,70
Sm 2,70 2,97 4,71
Eu 0,83 0,90 1,41
Gd 1,87 2,07 3,76
Tb 0,29 0,32 0,53
Dy 1,52 1,73 2,84
Ho 0,26 0,29 0,55
Er 0,77 0,84 1,49
Tm 0,13 0,14 0,23
Yb 0,73 0,80 1,30
Lu 0,11 0,14 0,20

LOI: perda ao fogo; óxidos em peso %, elementos
menores em ppm

5.9.1. Microgabro Linha 45

Duas amostras foram analisadas, incluindo uma 
amostra obtida em testemunho de sondagem que cor-
ta a Formação Igarapé de Areia, fora da Folha Centro 
Novo do Maranhão. Quimicamente é uma rocha de 
composição basáltica sódica (Fig. 5.23). O teor de TiO2 
é intermediário entre os apresentados pelos diabásios 
de baixo e alto Ti da unidade Laranjal e o valor de mg# 
[mg# = Mg2+/(Mg2+ + Fe2+)], assumindo Fe2O3/FeO 
= 15, é 0,44-0,51, indicando que o magma gerador 
era evoluído. Também na comparação com os demais 
tipos, mostra baixos valores de Co, Ba, Sc, Nb, Hf e Zr.

Os ETR (Fig. 5.24A) mostram padrão pouco fra-
cionado [La/Yb(n) = 2,1 a 3,0] e sutil anomalia positi-
va de Eu (Eu/Eu* = 1,1). O padrão de distribuição de 
elementos traços normalizados ao MORB (Fig. 5.24B) 
é o que mais diferencia o Gabro Linha 45 dos demais. 
Observam-se fortes anomalias negativas de Ta-Nb e 
Zr-Hf, que são características de ambiente de sub-
ducção. Em diagramas discriminantes de ambientes 
tectônicos (Fig. 5.25) também plotam nos campos de 
basaltos orogênicos. 

Figura 5.22 – Padrões de (A) ETR e (B) elementos traços 
normalizados ao manto primitivo para o Metamicrotona-
lito Caramujinho.
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Tabela 5.9 – Dados químicos em rocha total para os 
diabásios da Folha Centro Novo do Maranhão

Laranjal Linha 45

LTi LTi HTi HTi evol sub sub

EK26B EK30 EK42A EK16 EL37A EK293 EK315
SiO2 48,57 47,98 48,15 47.75 46,00 44,52 44,49
Al2O3 14,01 13,79 12,85 12,35 13,06 14,41 15,16
Fe2O3 15,36 15,34 16,72 16,83 16,88 15,2 13,34
MgO 6,56 7,45 5,37 6,74 5,46 6,11 6,88
CaO 10,12 9,85 9,48 9,76 8,96 9,67 9,89
Na2O 2,28 2,22 2,4 2,13 2,44 2,65 3,41
K2O 0,3 0,22 0,42 0,37 0,96 0,44 0,28
TiO2 2,06 1,91 3,07 2,76 4,04 2,92 2,24
P2O5 0,15 0,17 0,31 0,27 0,90 0,27 0,21
MnO 0,22 0,21 0,22 0,23 0,20 0,22 0,25
Cr2O3 0,017 0,016 0,014 0,024 0,013 0,02 0,02
LOI 0,3 0,8 0,9 0,7 0,7 0,2 2,5
total 99,97 99,97 99,92 99,94 99,64 96,63 98,67
Ba 61,3 73,7 147,8 117,5 300 16 13
Co 65,9 62,7 56,1 63,2 48,7 23,8 39,9
Hf 3 3,3 6,3 5 11,5 0,61 0,92
Nb 6,4 6,3 12,1 9,4 30,5 0,91 0,57
Rb 6,1 5,3 10,2 9,3 28,1 8,1 1,5
Sr 202,9 229,7 261 211,5 247,9 45,4 51,1
Sc 37 34 35 37 35 3,8 13,9
Ta 0,4 0,4 0,7 0,6 1,8 0,04 0,06
Th 0,7 0,7 1,5 1,2 3,3 0,9 0,5
U 0,3 0,2 0,5 0,4 0,9 0,12 0,07
V 425 448 539 537 458 368 328
Zr 106,9 111,7 212,3 174,9 402,3 20 28,1
Y 27,3 29 46,4 40 64,5 15,09 16,55
Ni 44,2 62,2 32,7 39,4 84 41,3 63,1
La 7,3 7,8 13,9 11,6 35,1 12 7,7
Ce 19,5 20,3 37,6 31,2 87,1 30,3 20,2
Pr 3,01 3,15 5,74 4,86 10,99 3,9 2,66
Nd 15,9 15,8 27,6 24,8 61,8 20,9 14,5
Sm 4,34 4,55 7,66 6,77 13,58 4,6 4,2
Eu 1,44 1,51 2,43 2,12 3,57 1,99 1,52
Gd 5,13 5,08 8,47 7,47 14,25 5,84 4,55
Tb 0,92 0,98 1,6 1,37 1,99 1,07 0,86
Dy 5,4 5,68 8,77 7,96 13 4,98 4,58
Ho 0,97 1 1,58 1,41 2,54 1,21 0,94
Er 2,8 2,89 4,56 3,92 7,08 3,21 2,48
Tm 0,44 0,46 0,67 0,58 1,04 0,41 0,32
Yb 2,34 2,46 3,78 3,27 6,07 2,7 2,4
Lu 0,89 0,37 0,36 0,37 0,6 0,65 0,9
Eu/Eu* 0,93 0,96 0,92 0,91 0,78 1,17 1,06
LaN/YbN 2,10 2,14 2,48 2,39 3,90 3,00 2,16
LaN/SmN 1,06 1,08 1,14 1,08 1,63 1,64 1,15
CeN/YbN 1,75 1,75 1,83 1,84 1,67 2,10 1,80
CeN/
SmN 2,16 2,13 2,57 2,47 3,71 2,90 2,18
EuN/YbN 1,08 1,08 1,18 1,11 1,55 1,59 1,16
REE 69,83 72,05 124,92 107,84 259,00 93,48 67,26

LOI: perda ao fogo; óxidos em peso %; elementos traços em ppm

5.9.2. Diabásio Laranjal

Quimicamente o Diabásio Laranjal é representa-
do por basaltos toleiíticos com componentes de alto 
e baixo Ti e pelo tipo evoluído (Fig. 5.23). Os primei-
ros são empobrecidos em P2O5, K2O, Fe2O3, ETR a na 
maioria dos LILE e HFSE em relação aos de alto Ti. O 
valor de mg# é similar nas duas séries, em torno de 
0,4, indicando caráter evoluído do magma gerador.

Os ETR apresentam-se moderadamente enrique-
cidos em relação ao condrito e são fracamente fracio-
nados, com razões La/Yb(n) de 2,1 e 2,4 para os tipos 
de baixo e alto Ti, respectivamente (Fig. 5.24A). Os 
elementos traços mostram-se moderadamente (<10 
vezes) enriquecidos em relação ao MORB, com exce-
ção dos elementos Y e Yb que apresentam valores si-
milares ou levemente inferiores ao MORB (Fig. 5.24B). 
Os dois padrões são compatíveis com os de basaltos 
continentais, mas lembram também os de toleiítos 
oceânicos (Fig. 5.24C). Em diagramas discriminantes 
plotam no campo de basaltos intra-placa (Fig. 5.25).

Uma amostra de basalto evoluído (Tabela 5.9) 
apresenta teores de K2O, TiO2 e P2O5 e de Rb, Ta, Th, 
Nb, Zr, Y e ETR bem superiores aos dos diabásios tolei-
íticos além de mg# inferior. Os ETR mostram-se com 
fracionamento leve, mas com La/Yb(n) de 3,9, por-
tanto maior do que nos tipos de baixo e alto Ti (Fig. 
5.24A) e fraca anomalia de európio (Eu/Eu* = 0,78). 
Os elementos traços mostram padrão quase paralelo 
ao apresentado pelos tipos toleiíticos, mas mais enri-
quecido em relação ao MORB (5.24B). Esse comporta-
mento é similar ao de basaltos alcalinos de ilhas oceâ-
nicas e também ao de basaltos continentais de alto Ti 
da Bacia do Paraná (Fig. 5.24C). 

Figura 5.23 – Diagrama TAS para os diabásios da Folha 
Centro Novo do Maranhão.
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5.9.3. Observações sobre a gênese dos diabásios 
e gabros

O Diabásio Laranjal apresenta comportamento 
geoquímico muito similar ao mostrado pelos diabásios 
do Fragmento Cratônico São Luís e descrito em Klein 
et al. (2008a). Portanto, os mesmos comentários so-

Figura 5.24 – Padrões de (A) ETR e (B) elementos traços 
normalizados ao MORB para os diabásios da Folha Cen-
tro Novo do Maranhão. (C) Exemplos mundiais de rochas 
básicas, para comparação.

Figura 5.25 – Diagramas discriminantes de ambientes 
tectônicos para os diabásios da Folha Centro Novo do 
Maranhão.

bre a evolução petrológica e ambiente tectônico dos 
mesmos são válidos aqui. Representam magmatismo 
básico continental anorogênico do tipo CFB (Conti-
nental Flood Basalts), similar aos enxames de diques 
e soleiras que ocorrem na Bacia do Parnaíba e no Crá-
ton Amazônico, além dos extensos derrames da Bacia 
do Paraná. 

As variações químicas internas encontradas nos 
tipos de baixo e alto Ti podem ser oriundas de dife-
rentes graus de fusão parcial de uma mesma fonte 
mantélica (p. ex. WILDNER; NARDI, 2002) ou de fon-
tes mantélicas distintas (p. ex. IACUMIM et al., 2003), 
associados com algum grau de contaminação crus-
tal. Isso é ressaltado no diagrama Ta/Yb versus Th/Yb 
(PEARCE, 1982; Fig. 5.26) que mostra os diabásios 
da Folha Centro Novo do Maranhão plotados fora do 
campo correspondente ao manto enriquecido, carac-
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terístico dos basaltos intra-placa continentais não con-
taminados, e próximo à região de rochas orogênicas. 
Isso pode refletir um componente mantélico modifi-
cado por subducção (DUNCAN, 1987), ou contami-
nação crustal durante a ascensão e/ou colocação dos 
magmas geradores (WILSON, 1989). Contaminação 
não aparenta ter sido extensa, pois isso exigiria uma 
diminuição sistemática na razão La/Ta acompanhada 
pela redução do valor de mg# (TURNER et al., 1999), 
o que não é observado. Também razão La/Nb em tor-
no de 1,1 é sugestiva de baixo grau de contaminação 
crustal, visto que esta razão varia de 0,5 a 7,0 nos CFB 
(WILSON, 1989).

Com relação ao Gabro Linha 45, considerando a 
ausência de metamorfismo, deformação e alteração 
hidrotermal, interpreta-se a assinatura de subducção 
como herança de uma fonte mantélica subcontinental 
afetada por evento orogênico anterior, ou no Paleo-
proterozoico ou no Neoproterozoico.

Figura 5.26 – Diagrama indicativo de potenciais fontes 
mantélicas para os diabásios da Folha Centro Novo do 
Maranhão.



 - 89 -

Geologia e recursos minerais da Folha Centro Novo do Maranhão

6.1. Geologia estrutural – estudos anteriores

 Costa et al. (1988) e Pastana (1995) descreve-
ram a estrutura interna do Cinturão Gurupi (ao qual 
denominaram Cinturão de Cisalhamento Tentugal – 
denominação não utilizada aqui, pois este cinturão 
– ou zona – de cisalhamento é parte de unidade ge-
otectônica hierarquicamente superior, o orógeno de-
nominado Cinturão Gurupi por Almeida et al., 1976) 
como constituída por intercalações de blocos de di-
ferentes níveis crustais orientados segundo NW-SE e 
arranjados em dois sistemas, aos quais denominaram 
imbricado e transcorrente, ambos de alto ângulo. O 
sistema imbricado seria constituído pelas unidades 
(denominações deste projeto) Itapeva, Marajupema e 
Maria Suprema. O sistema transcorrente teria afetado 
todas as unidades, mas estaria mais bem caracteriza-
do nas rochas supracrustais, que neste trabalho são 
identificadas como Formação Chega Tudo e Grupo 
Gurupi. De acordo com Pastana (1995) a evolução re-
gional dos dois sistemas estaria ligada a um regime 
tectônico compressivo oblíquo sinistral, com trans-
porte de massa de SW para NE. Essa insterpretação, 
contudo, é inconsistente com a cinemática sinistral da 
zona de cisalhamento, que indica transporte de WNW 
para ESE. O sistema transcorrente corresponde à Zona 
de Cisalhamento Tentugal, que constitui aproxima-
damente o limite tectônico entre o Fragmento Cra-
tônico São Luís do Cinturão Gurupi e coincide com 
o arco Guamá-Ferrer-Urbano Santos (HASUI; ABREU; 
VILLAS, 1984; ABREU; LESQUER, 1985). Aqueles au-
tores também sugeriram que esta zona representaria 
uma sutura entre os dois domínios geotectônicos. En-
tretanto, foi demonstrado (KLEIN et al., 2005a, KLEIN; 
MOURA; PINHEIRO, 2005b) que rochas com a mes-
ma idade e assinatura isotópica Sm-Nd afloram em 

ambos os lados da Zona de Cisalhamento Tentugal, o 
que é ratificado por este estudo, mas que as assina-
turas Rb-Sr e K-Ar são distintas. Desse modo, Klein et 
al. (2005a) reinterpretaram a Zona de Cisalhamento 
Tentugal como o limite geocronológico (e tectônico) 
entre o Fragmento Cratônico São Luís e o Cinturão 
Gurupi, mas não como sutura. Essa sutura, se exis-
tente, poderia estar localizada mais a sudoeste, sendo 
marcada aproximadamente pela posição do Nefelina 
Sienito Boca Nova (Fig. 2.3), intrusão neoproterozoica 
de 732 ± 7 Ma.

Ribeiro (2002) também descreve a estrutura NW-
-SE como de alto ângulo, dominantemente sinistral, 
formada sob regime de colisão oblíqua com forte 
componente direcional associada. Em trabalho de 
maior detalhe, entre os depósitos auríferos de Chega 
Tudo e Cedral (Fig. 6.1), o mesmo autor salientou a 
heterogeneidade na intensidade da deformação nesse 
segmento da Zona de Cisalhamento Tentugal, palco 
de importante partição da deformação. Em razão do 
contraste de competência entre rochas da Formação 
Chega Tudo, houve concentração da deformação em 
um corredor associado a uma faixa onde predominam 
metapelitos carbonosos em relação a porções com-
postas por rochas mais silicificadas, como metavul-
cânicas e metavulcanoclásticas de granulação mais 
grossa. 

Ribeiro (2002) também descreve uma zona se-
cundária de cisalhamento (splay), de orientação NNW-
-SSE, que teria se ramificado a partir do contato entre 
os metapelitos e as rochas metavulcânicas e metavul-
canoclásticas, na porção sudeste da área, na região 
do garimpo do Cedral. A nucleação desse splay teria 
levado ao descolamento entre os pacotes de rochas 
com comportamentos reológicos contrastantes.

6. GEOLOGIA ESTRUTURAL, TECTÔNICA E GEOFÍSICA
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Ainda segundo Ribeiro (2002), a trama estrutu-
ral dominante NW-SE se encontra interrompida por 
famílias de falhas e fraturas com direções N-S, E-W e 
NE-SW. As zonas de falhas N-S, que cortam a estru-
turação NW-SE dominante do cinturão, apresentam 
rejeitos aparentes sinistrais de dimensões quilométri-
cas, como se observa na região do depósito aurífero 
de Cipoeiro, na porção central da Folha Centro Novo 
do Maranhão (Fig. 6.1). Essas falhas N-S são clara-
mente tardias em relação à estruturação principal do 
cinturão, mas Ribeiro (2002) julgou não ser possível 
correlacioná-las a nenhum evento deformacional co-
nhecido na região.

As observações estruturais efetuadas neste proje-
to são consistentes com os traços gerais apresentados 
acima. Algumas adições, detalhamentos e discussões 
são apresentados a seguir, contribuindo com o tema. 
Isso será feito por domínio geofísico-estrutural.

 
6.2. Domínios geofísicos e estruturais

A integração das informações de campo com 
padrões verificados em imagens de sensores remo-
tos (satélite e radar) e nos mapas aerogeofísicos le-
vou à individualização de cinco domínios geofísico-
-estruturais na Folha Centro Novo do Maranhão. Para 
fins descritivos os domínios foram numerados de 1 
a 5, de nordeste para sudoeste (Figs. 3.2 e 6.1). To-
dos os domínios são alongados segundo NNW-SSE e 
seus limites são coincidentes com estruturas de gran-
de porte e/ou descontinuidades geológicas (contatos) 
importantes. Os padrões aeromagnéticos exerceram 
um peso maior nesta subdivisão, visto que refletem 
mais as associações de rocha e são menos influencia-
dos por litotipos individuais, diferentemente do que 
ocorre com a gamaespectrometria em que unidades 
geológicas distintas tendem a mostrar assinaturas 
também diferentes (p. ex., ISLES; COOKE; HALLBERG, 
1990). 

6.2.1. Domínio 1

O domínio 1 corresponde à área de afloramento 
das formações sedimentares fanerozoicas. É caracte-
rizado por valores de campo magnético moderados 
e relevo magnético suave, face à presença de rochas 
de baixa susceptibilidade magnética. A feição magne-
tométrica mais proeminente é o grande dipolo loca-
lizado junto ao limite norte do domínio, com carac-
terísticas de um corpo subaflorante (Fig. 3.2D). Nos 

mapas radiométricos mostra baixos valores em todos 
os elementos (canais de Th, U e K) o que é expresso na 
coloração escura na imagem de composição ternária 
RGB (Fig. 3.2A). A porção centro-ocidental do domí-
nio, com valores muito baixos de K e localizados valo-
res altos de Th e U corresponde à área de afloramento 
do Grupo Barreiras.

Estruturalmente o domínio não apresenta feições 
de grande envergadura e o relevo é dominantemente 
plano. Mesmo o limite dos sedimentos fanerozoicos 
com o domínio cristalino é em grande parte discor-
dante erosivo e não tectônico. Na área de afloramento 
do Grupo Barreiras o relevo é um pouco mais expres-
sivo e alguns alinhamentos descontínuos orientados 
segundo NW-SE e NE-SW (Fig. 6.1) são visíveis em 
sensores remotos. Apenas duas medidas de acama-
mento sedimentar foram obtidas em conglomerados 
deste grupo, sendo as mesmas concordantes com os 
citados alinhamentos e com mergulho suave, de 15° 
para SW e NW.

6.2.2. Domínio 2

O domínio 2 é formado fundamentalmente pelos 
granitoides da Suíte Intrusiva Tromaí que afloram no 
Fragmento Cratônico São Luís e seu limite com o do-
mínio 3 corresponde, na maior parte, ao limite entre 
o Cinturão Gurupi e a área cratônica (Figs. 3.1 e 3.2 e 
6.1). O relevo magnético é um pouco mais ondulado 
do que o do domínio 1, o que em parte deve-se à au-
sência da cobertura sedimentar. Não são visualizados 
lineamentos magnéticos significativos relacionados a 
estruturas tectônicas. Feições com valores magnéticos 
contrastantes se destacam em diferentes porções do 
domínio, mas não tem uma correspondência clara na 
gamaespectrometria e em geral encontram-se em áre-
as com predominância de granitóides. Uma destas fei-
ções sugere ser um corpo magnético estreito e alon-
gado segundo NNE-SSW, que corresponde a dique do 
Diabásio Laranjal. 

Nos mapas gamaespectrométricos os canais do 
tório e do urânio mostram valores moderados a bai-
xos. Já o canal do potássio apresenta valores elevados 
na região do Fragmento Cratônico São Luís e baixos 
na região do Cinturão Gurupi (Fig. 3.2C). Essa diferen-
ça no comportamento do potássio é consistente com 
uma possível predominância de rochas granodioríticas 
e tonalíticas, respectivamente, nos dois domínios tec-
tônicos. É possível, também, que a deformação tec-
tônica tenha mobilizado esse elemento na região do 
Cinturão Gurupi.
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Figura 6.1 – Mapa esquemático com os principais traços estruturais da Folha Centro Novo do Maranhão. 
Também são mostrados os limites dos domínios geofísico-estruturais (vide Fig. 3.2) e a localização dos 
principais depósitos auríferos citados no texto.

O domínio não apresenta elementos estruturais 
de grande envergadura. Os poucos fotolineamentos 
identificados alinham-se segundo NW-SE, concordan-
do com as poucas medidas de foliação vertical obtidas 
em granitóides da Suíte Tromaí.

6.2.3. Domínio 3

Em termos de assinatura geofísica o domínio 3 
é o mais heterogêneo, provavelmente em função da 

maior diversidade litológica que abriga e da intensa 
(mas também heterogênea) deformação tectônica. 
Envolve rochas das formações Chega Tudo e Igarapé 
de Areia, Suíte Tromaí, Grupo Gurupi e unidades me-
nores como Ubinzal, Caramujinho e Muriá. As dife-
renças maiores ocorrem entre os setores a noroeste e 
a sudeste do rio Gurupi.

Nos mapas magnetométricos (Fig. 3.2) observa-
-se forte linearidade com orientação NW-SE a subme-
ridiana, na porção norte. As amplitudes magnéticas 
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mais altas ocorrem na porção sudeste do domínio e 
assim seguem de forma ocasionalmente descontínua 
e sinuosa até o limite norte. Nos mapas radiométricos, 
o canal do potássio (Fig. 3.2C) apresenta valores mais 
elevados na porção centro-sudeste, sendo especial-
mente altos os valores associados a feições lineares 
NW-SE relativas à Zona de Cisalhamento Tentugal. No 
limite norte também há valores expressivos relaciona-
dos com a Formação Igarapé de Areia. A emissão do 
tório apresenta, em geral, valores com níveis modera-
dos a baixos. Na imagem de composição ternária dos 
elementos U, Th e K (RGB) (Fig. 3.2A), os setores de 
coloração branca, mais radioativos, separam razoavel-
mente as rochas da Formação Chega Tudo; ao norte, 
os tons amarelos estão relacionados com a Formação 
Igarapé de Areia e os baixos radiométricos (tons escu-
ros) se relacionam com parte da Suíte Tromaí, com o 
Anfibolito Muriá e o Metamicrotonalito Caramujinho.

A principal feição estrutural deste domínio é a 
Zona de Cisalhamento Tentugal e sua área de ocorrên-
cia em grande parte se confunde com a área de aflo-
ramento da Formação Chega Tudo, especialmente no 
trecho entre o rio Gurupi e o limite sudeste da Folha 
Centro Novo do Maranhão (Fig. 3.1 e 6.1). Incluímos 
aqui, também, a Formação Igarapé de Areia que, di-
ferentemente do que foi descrito por Pastana (1995), 
foi claramente afetada pela deformação em regime 
transcorrente, o que já havia sido sugerido por Hasui 
et al. (1984). 

Os elementos estruturais definidos no domínio 
incluem a xistosidade impressa especialmente nas ro-
chas supracrustais da Formação Chega Tudo e do Gru-
po Gurupi (Figs. 3.7, 3.14 e 3.15), foliação milonítica, 
o acamamento sedimentar na Formação Igarapé de 
Areia (Fig. 3.12), lineação de estiramento e veios de 
quartzo. As feições planares possuem orientação do-
minantemente NW-SE ao longo da Zona de Cisalha-
mento Tentugal e assumem orientações submeridianas 
na porção noroeste da área do projeto. Os mergulhos 
variam de médio a alto ângulo, predominantemente 
para SW. Na porção noroeste da folha, xistos da For-
mação Jaritequara estão localmente crenulados (Fig. 
3.15), com a foliação mergulhando em baixo ângulo 
para nordeste e com lineação de intersecção (eixos de 
pequenas dobras geradas na crenulação) também de 
baixo ângulo (13°/295Az). Foi também relatada, pela 
primeira vez, a presença de dobras de grande porte 
em rochas da Formação Chega Tudo (F. Zalán, comu-
nicação escrita) nas proximidades do depósito aurífe-
ro Chega Tudo. Contudo, o alagamento da área de 
garimpo em que foi descrito o fato não permitiu a 
obtenção de informações durante este trabalho. 

As lineações de estiramento mineral possuem 
baixo ângulo de caimento na maior parte dos casos 
registrados, indicando movimentação transcorrente. 
Apenas na porção central da área, onde há uma bi-
furcação na área de afloramento da Formação Chega 
Tudo, as lineações são levemente oblíquas. 

O acamamento da Formação Igarapé de Areia 
mergulha 25° para SW, mas é subvertical a vertical 
junto às cristas. Estas possuem orientação submeridia-
na na porção norte do domínio e formam pequenos 
corpos estreitos, alongados e rompidos, possivelmen-
te dobrados, limitados por falhamentos em granitói-
des da Suíte Tromaí, na porção central do domínio 
(Fig. 3.1). No contato com a Formação Chega Tudo o 
acamamento é vertical e paralelo à foliação milonítica.

6.2.4. Domínio 4

O domínio 4 corresponde à área de afloramen-
to do Complexo Itapeva, granitos Maria Suprema e 
Moça e parte do Grupo Gurupi. É o que apresenta, in-
ternamente, os maiores gradientes de campo magné-
tico, com amplitudes relativamente elevadas. O mapa 
da amplitude do sinal analítico do campo magnéti-
co total (Fig. 3.2F) permite uma boa individualização 
espacial do domínio. No mapa da primeira derivada 
vertical do campo magnético total o domínio é ca-
racterizado por uma sucessão paralela de dipolos for-
mando lineamentos fortemente orientados segundo 
NW-SE. Esses lineamentos, na altura do rio Gurupi, 
infletem para SW e novamente para NW, formando 
um padrão sigmoidal (Figs. 3.2D e 6.1). Em escala re-
gional, esse padrão sugere dobramento, o que pode 
ter sido promovido tanto por encurtamento quanto 
por movimento transcorrente sinistral. Alguns dados 
estruturais nessa região são condizentes com as fei-
ções aerogeofísicas, embora a geometria dos corpos 
cartografados não mostre essa orientação.

Nos mapas radiométricos observam-se níveis 
moderados a baixos de radiação gama nas concen-
trações de U e Th (tonalidades esverdeadas) e variação 
expressiva nas concentrações de K. Algumas feições 
são ressaltadas nos subdomínios de altas concentra-
ções neste último elemento: (1) a definição clara do 
corpo elíptico do Granito Moça; (2) o corpo encurva-
do, à altura do rio Gurupi, com convexidade voltada 
para o norte, em área também atribuída ao Granito 
Moça; (3) a forte linearidade de orientação NW-SE na 
porção central do domínio onde ocorrem os corpos 
de xistos incluídos no Complexo Itapeva. 

As principais informações estruturais foram ob-
tidas em gnaisses e xistos do Complexo Itapeva. Os 
gnaisses apresentam foliação metamórfica (S1) repre-
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sentada por bandamento composicional com espes-
suras milimétricas a centimétricas (Fig. 6.2A), com 
orientação, predominantemente, N40°-50°W e mer-
gulhos em geral de alto ângulo para SW. Provavel-
mente, a foliação/bandamento foi gerada em evento 
compressivo tangencial (D1), com eixo de maior es-
forço orientado segundo NE-SW. Em muitos locais o 
bandamento encontra-se dobrado (D2, F2). As dobras 
são apertadas, com superfície axial paralela ou leve-
mente oblíqua (N25°W) à orientação do bandamento 
(Fig. 6.2B). Os eixos Lb2 com mergulhos suaves a mo-
derados (20°-60°/N30°-60°W) indicam que são dobras 
verticais ou em pé com caimento e vergência para NE. 
Não está claro se houve geração de foliação de plano 
axial, embora Ribeiro (2002) relate a transposição do 
bandamento. Transposição bastante evidente resultou 
do redobramento de F2, gerando dobras isoclinais (D3, 
F3), a ponto de formar um bandamento de segunda 
geração (S3) (Fig. 6.2C). Entende-se como sendo desta 
fase a geração do paralelismo observado entre lentes 
do Granito Maria Suprema e gnaisses do Complexo 
Itapeva.

Redobramento complexo mostra padrão de in-
terferência que parece indicar ter sido produzido por 
dobramento reclinado seguido por dobramento ver-
tical. Planos axiais subverticais orientados segundo 
N25°W são observados, assim como dobramentos 
posteriores, com plano axial orientado para NNE (Fig. 
6.2D). Não está claro se esses dobramentos também 
estão associados a uma mesma fase de transposição 
(D3), ou se se relacionam a outro evento (D4, F4??). Do-
bras em S, resultantes dessa fase, foram encontradas 
em vários afloramentos e, muitas vezes, podem ser 
confundidas com dobras geradas por cisalhamento. 
Observação detalhada, entretanto, permite a percep-
ção de estruturas de interferência (p. ex., Fig. 6.2D), 
indicando o redobramento.

Nos corpos de xistos grossos inclusos no Com-
plexo Itapeva é observada a maioria das feições des-
critas para os gnaisses, indicando que os dois tipos de 
rocha foram submetidos ao mesmo regime deforma-
cional. A foliação/bandamento metamórfico também 
se orienta segundo NW-SE, com mergulhos tanto 
para SW como para NE. Possivelmente, isso se deve 
a dobramento em escala regional, o que se reflete 
na mesoescala, por exemplo, no alforamento EK309, 
onde se observa dobra com superfície axial fortemen-
te inclinada e crista/eixos com mergulhos moderados, 
em torno de 40°. Os eixos das dobras neste aflora-
mento caem para sentidos opostos (Fig. 6.2E), o que 
pode ser efeito de redobramento, transposição ou 
até torção. Em alguns casos, lineações de estiramen-
to mineral paralelas a eixos de dobra sugerem regime 

contracional, com movimentação de massa para NE, 
assim como observado nos gnaisses.

Veios de quartzo e mobilizados graníticos con-
tidos no, ou que cortam o, bandamento encontram-
-se também dobrados (Figs. 6.2B, 6.2E). Os últimos 
podem ser dobras ptigmáticas, geradas pela diferença 
de competência entre os veios de quartzo e a rocha 
hospedeira, ou, simplesmente serem o resultado do 
achatamento. Muitos desses veios encontram-se rom-
pidos, devido a transposição posterior e/ou cisalha-
mento.

Os dados estruturais neste domínio mostram 
dominância de tectonitos do tipo S e indicam que a 
deformação foi acomodada principalmente por acha-
tamento (desenvolvimento da foliação metamórfica) 
e dobramentos. Evidência da tectônica compressiva 
(tangencial) relatada acima pode ser o contato por 
cavalgamento observado entre um corpo de xisto e 
gnaisses do Complexo Itapeva, e alguns eixos de do-
bras com caimento de baixo a moderado ângulo ain-
da preservados. 

Após a fase compressiva, zonas de cisalhamen-
to dúctil se desenvolveram em regime transcorrente 
(oblíquo), provavelmente associado ao desenvolvi-
mento da Zona de Cisalhamento Tentugal e outras de 
menor envergadura (Buriti). Nesse evento (D4) foram 
gerados milonitos com foliação normalmente parale-
la ao bandamento dos gnaisses e xistos (NW-SE), e 
lineações de estiramento (S4, L4). Em alguns locais é 
comum o desenvolvimento de zonas de transposição, 
materializadas por zonas de cisalhamento de larguras 
centimétricas, nucleadas nos flancos de dobras em M 
e paralelas às superfícies axiais das dobras (Fig. 3.5D 
e 6.2F). Os arrastos nesses casos indicam movimenta-
ção sinistral.

Dobras sem raiz e mesmo dobras maiores (F4) 
assimétricas foram geradas na fase de cisalhamento 
transcorrente. Também se associam a essa fase a pre-
sença de boudins de quartzo com eixo maior paralelo 
à foliação (Fig. 3.5H), escalonamento de fragmentos 
de veio de quartzo rompido. Os indicadores cinemáti-
cos, tais como assimetria de dobras, rotação de porfi-
roclastos/veios tipo sigma e delta, entelhamento tipo 
dominó, apresentam informações conflitantes e tanto 
deslocamentos sinistrais como dextrais são evidencia-
dos ao longo da área de estudo, embora os sinistrais 
sejam predominantes (Fig. 6.3). 

Evento rúptil posterior (D5) é caracterizado pela 
geração de fraturas com orientações diversas e por fa-
lhas preenchidas por veios centimétricos de quartzo 
que deslocam outros veios (Fig. 6.4) tanto com cine-
mática sinistral como dextral.
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Figura 6.2 – Aspectos estruturais do Complexo Itapeva. (A) Bandamento composicional em gnaisse, 
gerado na fase D1. (B) Esboço do afloramento EK110 de gnaisse tonalítico na área tipo do complexo, 
mostrando relação entre duas fases de deformação - D1 e D2. (C) Bandamento de segunda geração 
provocado por transposição em D3, mostrando dobra isoclinal de eixo vertical ensanduichada entre o 
bandamento, no afloramento EK284. (D) Padrões de interferência em gnaisse, provocados por redobra-
mento; aflormento EK85. (E) Dobramento em xisto associado ao Complexo Itapeva. (F) Dobramento em 
“M” em gnaisse no afloramento EK274, transposto por cisalhamento desenvolvido no flanco da dobra. 
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Figura 6.3 – Indicadores cinemáticos observados em gnaisses e xistos do Complexo Itapeva. (A) Escalonamento de 
fragmentos de veio de quartzo rompido. (B) Fragmento de veio rotacionado. (C e D) Assimetria de dobras com cine-
máticas distintas, destral e sinistral, respectivamente.

6.2.5. Domínio 5

O domínio 5 é constituído por rochas do Grupo 
Gurupi indiviso, da Formações Marajupema, restos do 
Complexo Itapeva e ocorrências de sedimentos fanero-
zoicos. Os valores magnéticos são altos a moderados 
em diferentes subdomínios e o padrão magnético é 
bastante ondulado (Fig. 3.2), sugerindo a presença de 
rochas de alta susceptibilidade magnética. Na região 
de amplitudes mais expressivas os lineamentos mag-
néticos são sinuosos e grosseiramente orientados se-
gundo leste-oeste. Na região oriental os lineamentos 
são ainda um tanto sinuosos, mas fortemente orien-
tados segundo NW-SE, e marcam aproximadamente a 
Zona de Cisalhamento Buriti, que separa os domínios 
4 e 5. No que concerne a seus elementos definidores 
e ao seu regime, essa zona de cisalhamento necessita 
de uma caracterização em campo, visto que foi inter-
pretada a partir de sensores remotos.

Nos mapas radiométricos, o canal do potássio 
apresenta valores baixos, exceto na área de aflora-
mento da Formação Marajupema e na zona limítrofe 
entre os domínios 4 e 5. Já os canais dos radioelemen-
tos tório e urânio mostram valores muito elevados e 
praticamente definem a área de afloramento do Gru-
po Gurupi.

O elemento estrutural mais evidente é a xistosi-
dade das rochas do Grupo Gurupi, orientada segundo 
NW-SE e de mergulho moderado a alto predominan-
temente para SW. Como os xistos são muito alterados 
nessa região, não foram observadas feições lineares 
convincentes. A outra feição importante é a falha de 
empurrão que limita a porção nordeste da Formação 
Marajupema. As estrias de falha impressas em quart-
zito desta unidade são paralelas ao mergulho da folia-
ção, cerca de 60-75° para SW. Essa falha é bem mar-
cada no campo pela presença de veios de quartzo de 
espessuras decamétricas e várias centenas de metros 
de comprimento.



 - 96 -

Geologia e recursos minerais da Folha Centro Novo do Maranhão

Figura 6.4 – Feições rúpteis observadas observados em gnaisses e xistos do Complexo Itapeva. Veios preenchendo 
falhas e deslocando outras gerações de veios, com cinemática sinistral (A e B) e destral (C). (D) Veios extensionais de 
quartzo leitoso.

6.3. Evolução estrutural

Um problema para a interpretação da evolução 
estrutural da área em estudo, conforme descrição dos 
domínios acima, reside no fato de a área ter sido pal-
co de dois eventos orogênicos. Há unidades geradas 
no Paleoproterozoico (Complexo Itapeva, Granito Ma-
ria Suprema, Formação Chega Tudo) associadas a uni-
dades do Neoproterozoico (Grupo Gurupi, Formação 
Marajupema). É, portanto, incerto, se as estruturas 
presentes nas unidades mais antigas foram geradas 
no Paleoproterozoico e retrabalhadas no Neoprote-
rozoico, ou se toda a deformação reflete a orogenia 
neoproterozoica que soergueu o Cinturão Gurupi. 

A interpretação preferida aqui é a de que o even-
to compressivo que causou a foliação, o bandamento 
e os dobramentos dos gnaisses e xistos (Complexo Ita-
peva) e também o redobramento se associa à evolu-
ção riaciana dos terrenos, ou seja, ao desenvolvimen-
to do que hoje se considera o Fragmento Cratônico 
São Luís (fases D1 a D3). Parte disso foi retrabalhada no 
Neoproterozoico e hoje faz parte do Cinturão Gurupi 
(vide evolução geológica no capítulo 9). Esse retra-
balhamento ocorrido no Neoproterozoico reflete-se 
fundamentalmente ao desenvolvimento da Zona de 
Cisalhamento Tentugal e de zonas de cisalhamento e 
falhas menores, incluindo alguns empurrões (fase D4). 
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A prospecção geoquímica regional na Folha Cen-
tro Novo do Maranhão foi realizada com finalidade 
metalogenética e para subsidiar o mapeamento ge-

ológico, podendo ser utilizada, também para outros 
fins (ambiental, por exemplo). Estudos regionais pré-
vios foram realizados por Araújo (1995).

7. GEOQUÍMICA PROSPECTIVA

Figura 7.1 – Mapa de amostragem de sedimentos de corrente na Folha Centro Novo do Maranhão
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7.1. MATERIAIS E MÉTODOS

7.1.1. Amostragem 

Foram coletadas 277 amostras de sedimentos 
ativos de corrente (Fig. 7.1), sempre que possível, 
abaixo do nível d’água de leitos ativos e 99 amos-
tras de concentrados de bateia. A distribuição das 
estações de amostragem foi estabelecida de forma a 
abranger a maior quantidade de território possível. As 
amostras foram acondicionadas em sacos plásticos, 
descartando-se o material orgânico presente nessas 
amostras. As amostras de sedimento ativo de corrente 
foram coletadas, de forma composta, no canal ativo 
da drenagem, em trechos mais retilíneos, em 5 a 10 
porções e num raio máximo de 50m, totalizando en-
tre 0,5 e 1 litro. 

Considerando a existência de mais de uma cen-
tena de garimpos auríferos concentrados ao longo da 
Zona de Cisalhamento Tentugal (vide capítulo 8), a 
amostragem nessa área foi limitada, uma vez que as 
drenagens encontram-se grandemente modificadas/
contaminadas pela atividade garimpeira. 

Os concentrados de minerais pesados foram co-
letados, também de forma composta, em concentra-
dores naturais (curvas, corredeiras, cascalheiras, etc.), 
com volumes iniciais de 10 litros, que após o batea-
mento forneceram cerca de 300g de amostra. Sete 
amostras de solo foram coletadas em local de gran-
de anomalia geofísica dipolar, visando a prospecção 
de diamante (vide Capítulo 8). Neste caso, cerca de 
100 litros de material foram processados e reduzidos, 
por peneiramento e bateamento, a concentrados com 
cerca de 300 gramas.

As informações de campo de todas as amos-
tras foram registradas no formulário da caderneta de 
campo geoquímica e posteriormente arquivadas, jun-
tamente com os resultados analíticos, na base de da-
dos geoquímicos do GEOBANK. Os resultados analíti-
cos estão também disponíveis no SIG-geológico que 
acompanha esta nota explicativa. 

7.1.2. Análise

A análise química dos sedimentos de corrente foi 
efetuada em sua quase totalidade no ACME Laborato-
ries, de Vancouver, Canadá, e poucas amostras foram 
analisadas pelo laboratório SGS-Geosol (Vespasiano-
-MG e Callao, Peru). Previamente, no laboratório de 

preparação de amostras da Superintendência Regional 
de Belém da CPRM, as amostras foram secas a tempe-
ratura inferior a 60°C e peneiradas em fração <80#. 
Posteriormente, já nos citados laboratórios analíticos, 
foram pulverizadas e digeridas com água régia e ana-
lisadas para 53 elementos por ICP-MS e ICP-AES.

As amostras de concentrados de bateia e de 
solo foram secas em estufa a 80°C e, após separação 
magnética e por líquidos densos, foram submetidas 
a análise mineralométrica semi-quantitativa em lupa 
binocular e microscópio (eventualmente microscópio 
eletrônico de varredura). O ouro foi analisado por 
contagem de partículas. Essas análises foram efetu-
adas nos laboratório da CPRM em Porto Alegre e da 
SGS-Geosol em Vespasiano-MG e/ou Brasília-DF.

7.1.3. Tratamento dos dados analíticos

Os dados analíticos de sedimento de corrente 
receberam tratamento estatístico simplificado, envol-
vendo o cálculo dos estimadores estatísticos, estudo 
do tipo de distribuição (histogramas, correlações e 
análise de agrupamentos), análise da distribuição es-
pacial dos elementos, cálculo e consistência das ano-
malias. Esse tratamento dos dados foi efetuado sobre 
a base geológica e relacionado sempre que possível 
aos destaques mineralógicos e às ocorrências mine-
rais.

Nos concentrados de bateia, para fins de inter-
pretação, foram considerados o ouro e minerais de 
minério importantes, como cromita, ilmenita, magne-
tita, granada e espinélio.

7.1.4. Apresentação dos dados

O mapa geoquímico, na escala 1:100.000, apre-
senta a localização das estações de coleta e dos recur-
sos minerais cadastrados sobre base geológica. São 
enfatizadas: (1) as estações e (2) associações anôma-
las em sedimentos de corrente, (3) as estações com 
destaque mineralógico (ouro) em concentrados de 
bateia de sedimentos ativos e de solo e (4) as zonas de 
destaques mineralógicos em concentrados de bateia. 
Além disso, são apresentados na margem esquerda 
da carta geoquímica, cinco cartogramas na escala 
1:500.000 para elementos selecionados (Au, Cu, Cr, 
U, P). Esses cartogramas consistem em mapas de ten-
dência (contornos) aos quais são sobrepostos valores 
graduados em dez intervalos de classe.
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7.2. SEDIMENTOS DE CORRENTE

O sumário dos estimadores estatísticos para os 
53 elementos analisados encontra-se na Tabela 7.1. 
Os valores limiares para todos os elementos foram 
estimados a partir da média geométrica multiplicada 
pelo desvio geométrico ao quadrado. Histogramas de 
distribuição para a maioria dos elementos indicam 
distribuição lognormal (Fig. 7.2).

A matriz de correlação foi calculada para 34 ele-
mentos selecionados (Tabela 7.2), sendo eliminados 
os elementos com mais de 50% de valores abaixo do 
limite inferior de detecção e elementos maiores sem 
potencial metalogenético (Ca, Na, por exemplo). Os 
pares Cu-Zn, Cu-Fe, Ga-Cu, Ga-As e Ga-Al apresen-
taram correlação muito alta (R2 > 0,90). Doze pares 
(Fe-Zn, Cr-Cu, Cr-Zn, Cr-Fe, Cr-V, Al-Cu, Al-Zn, Al-Fe, 
Ga-Zn, Ga-Cr, Ga-Y e Zn-Y) apresentaram correlação 
alta, com R2 maior do que 0,80 e outros oito pares 
mostraram correlação moderada (R2 > 0,70).

A análise de agrupamentos foi originalmente 
efetuada para todos os elementos e, por tentativa, fo-
ram eliminados elementos de baixa detecção e baixa 
amplitude de valores, além do ouro, que não apre-
sentou boa correlação. Os 31 elementos selecionados 
estão representados no diagrama tipo dendrograma 
(Fig. 7.3) e em geral se repete o verificado na matriz 
de correlação. A principal correlação se dá entre Fe-
-Ga-Al-Y e provavelmente reflete a dispersão em am-
biente laterítico. Outras correlações se dão entre Cu-
-Zn, Ni-Sc, V-Cr e As-Sb-Te (esta última, fraca).

Dentre os elementos escolhidos, foi efetuada 
nova seleção a partir da expectativa metalogenética 
para os objetos geológicos mapeados na área. As 
principais anomalias detectadas nesse procedimento 
envolvem um ou mais elementos das associações Au-
-Ag-As-Sb-Se-Bi e Mo-Cu-Pb-Zn. Outros elementos, 
como P, U e Sn apresentam-se anômalos em estações 
esparsas. Embora o molibdênio não tenha apresenta-
do boa correlação com os demais elementos da as-
sociação, aparece comumente com valores anômalos 
nas mesmas estações que os demais, por isso a sua 
inserção na associação. É marcante a concentração de 
estações anômalas destas duas associações no extre-
mo noroeste da folha Centro Novo do Maranhão (Fig. 
7.4), na continuidade do trend NW-SE definido pelas 
ocorrências auríferas associadas à Zona de Cisalha-
mento Tentugal. Grandemente coincidente com esses 
conjuntos anômalos é a associação Cr-Co-Ni. Associa-
ções similares foram identificadas por Araújo (1995) 
na mesma região, usando metodologia analítica e tra-
tamento estatístico distinto. 

As drenagens em que foram amostrados os se-
dimentos drenam área carente de bons afloramentos 
e em que predominam xistos bastante alterados e de 
natureza duvidosa. Dessa forma, é incerto se as asso-
ciações anômalas maiores e menores refletem a pre-
sença de algum tipo específico de rocha (básicas, por 
exemplo, pela presença de Cr-Co-Ni), de mineralização 
sulfetada e/ou aurífera, ou se reflete o ambiente laterí-
tico. Araújo (1995) sugeriu associação com afinidade 
básica-ultrabásica. O mercúrio, que ocorre em teores 
anômalos em várias estações, é interpretado como 
oriundo de contaminação por atividade garimpeira.

7.3. CONCENTRADOS DE BATEIA

Os resultados das análises mineralométricas es-
tão dispostos na Tabela 7.3. Além de ouro, cromita, 
ilmenita, magnetita, granada e espinélio, que ocorrem 
em várias amostras, piroxênio foi também identifica-
do em várias amostras e barita e scheelita em uma 
amostra cada mineral. Zircão, turmalina, rutilo e es-
taurolita são também muito frequentes e devem estar 
relacionados à erosão das rochas metassedimentares 
e sedimentares, principalmente, que ocorrem na área.

No caso do ouro, todas as 27 estações em que 
foram identificadas partículas do mineral foram con-
sideradas como indício mineralógico. As três estações 
que apresentaram número mais elevado de partículas 
de ouro (12-60) foram amostradas em drenagens re-
lacionadas com área de atividade garimpeira próximo 
à ocorrência de Cedral e dos depósitos de Sequeiro e 
Cipoeiro. Ilmenita foi identificada em todos os con-
centrados e magnetita, granada e espinélio na maioria 
das amostras.

Foi delimitada uma zona de destaque minera-
lógico, na porção nordeste da folha, composta por 
granada-ilmenita-espinélio-cromita. Frequentemente, 
um ou mais minerais da associação apresentam ca-
racterísticas indicativas de proveniência kimberlítica. 
Ressalta-se, ainda, que essa zona coincide com uma 
anomalia magnetométrica dipolar (vide capítulo 8).

7.4. CONCENTRADOS DE SOLO

Os resultados das análises mineralométricas dos 
concentrados de solo estão dispostos na Tabela 7.4. 
Os concentrados foram coletados em área de ocor-
rência de grande anomalia magnetométrica dipolar 
(vide capítulo 8). Das sete amostras coletadas, duas 
apresentam cristais de ilmenita e granada kimberlíti-
cos. A cromita identificada em duas amostras não é 
de natureza kimberlítica. 
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Tabela 7.1 – Sumário dos estimadores estatísticos para todos os elementos analisados.

valores1
grau de 
detecção

(%)2

<limite 
inferior

>limite 
superior

amplitude
média 

aritmética
média 

geométrica
desvio 

aritmético
desvio 

geométrico.
limiar valores 

> limiar

Mo_
ppm 257 92,78 20 0 0,01 - 3,07 0,12 0,04 0,33 3,53 0,52 11
Cu_
ppm 277 100,00 0 1

0,06 - 
76,27 5,26 1,55 11,14 4,33 29,05 15

Pb_ppm 277 100,00 0 2 0,27 - 71,6 2,59 1,66 5,27 2,25 8,44 8
Zn_ppm 277 100,00 0 3 0,2 - 87,2 7,78 3,43 13,01 3,31 37,65 16
Ag_ppb 208 75,09 69 4 2 - 145 9,23 4,93 15,01 2,90 41,38 6
Ni_ppm 275 99,28 2 5 0,1 - 45,2 3,35 1,05 6,89 4,13 17,88 17
Co_
ppm 268 96,75 9 6 0,1 - 37,4 2,92 0,84 5,82 4,56 17,51 9
Mn_
ppm 277 100,00 0 7 1 - 1173 89,52 25,42 192,63 4,62 541,67 11

Fe_% 277 100,00 0 8
0,01 - 
14,38 0,82 0,24 1,84 4,18 4,15 13

As_ppm 149 53,79 128 9 0,1 - 88 4,97 0,49 14,75 6,99 23,93 8
U_ppm 179 64,62 98 10 0,07 - 0,6 0,18 0,15 0,12 1,70 0,44 9
Au_ppb 215 77,62 62 11 0,2 - 1370 10,44 0,96 95,23 4,00 15,4 11
Th_ppm 269 97,11 8 12 0,1 - 5,2 0,67 0,46 0,67 2,40 2,65 4
Sr_ppm 267 96,39 10 13 0,5 - 68,4 4,61 2,93 6,19 2,51 18,46 9
Cd_
ppm 138 49,82 139 14 0,01 - 0,13 0,02 0,02 0,02 1,89 0,05 6
Sb_ppm 108 38,99 169 15 0,02 - 3,9 0,16 0,04 0,51 3,38 0,48 7
Bi_ppm 158 57,04 119 16 0,02 - 1,7 0,07 0,04 0,16 2,29 0,19 8
V_ppm 247 89,17 30 17 2 - 450 22,27 7,79 50,26 3,46 93,13 17
Ca_% 212 76,53 65 18 0,01 - 0,33 0,03 0,02 0,03 2,15 0,1 6

P_% 271 97,83 6 19
0,001 - 
1736 8,32 0,01 108,20 5,07 0,14 4

La_ppm 268 96,75 9 20 0,5 - 36,6 3,18 2,25 3,48 2,24 11,34 6
Cr_ppm 273 98,56 4 21 0,5 - 359,1 19,98 4,70 50,62 4,52 95,82 20
Mg_% 177 63,90 100 22 0,01 - 0,19 0,02 0,02 0,02 2,01 0,07 5
Ba_ppm 276 99,64 1 23 1,5 - 324 22,06 14,16 31,21 2,41 82,11 10

Ti_% 216 77,98 61 24
0,001 - 
0,029 0,00 0,00 0,00 2,45 0,02 7

B_ppm 90 32,49 187 25 1 - 20 12,24 6,05 9,34 4,26 109,67 0
Al_% 277 100,00 0 26 0,03 - 1,68 0,19 0,12 0,23 2,37 0,69 14

Na_% 210 75,81 67 27
0,001 - 

0,04 0,00 0,00 0,00 1,83 0,01 1
K_% 132 47,65 145 28 0,01 - 0,06 0,01 0,01 0,01 1,50 0,03 5
W_ppm 55 19,86 222 29 0,1 - 0,2 0,10 0,10 0,01 1,10 0,12 1
Sc_ppm 274 98,92 3 30 0,1 - 15,5 1,22 0,49 2,40 3,20 5,04 19
Tl_ppm 120 43,32 157 31 0,02 - 0,16 0,03 0,03 0,02 1,58 0,07 7
S_% 117 42,24 160 32 0,01 - 0,11 0,02 0,02 0,01 1,57 0,05 4
Hg_ppb 266 96,03 11 33 5 - 3258 47,24 16,74 229,61 3,84 246,93 4
Se_ppm 208 75,09 69 34 0,1 - 2,4 0,26 0,18 0,33 2,14 0,82 12
Te_ppm 87 31,41 190 35 0,02 - 0,8 0,05 0,03 0,10 2,11 0,13 5
Ga_
ppm 277 100,00 0 36 0,1 - 10,4 1,00 0,54 1,54 2,69 3,95 16
Cs_ppm 263 94,95 14 37 0,02 - 1,62 0,13 0,08 0,18 2,54 0,53 12
Ge_
ppm 59 21,30 218 38 0,1 - 0,1 0,10 0,10 0,00 1,00 0,1 0
Hf_ppm 66 23,83 211 39 0,02 - 0,05 0,02 0,02 0,01 1,21 0,03 4
Nb_
ppm 184 66,43 93 40 0,02 - 0,35 0,05 0,04 0,05 2,06 0,17 9
Rb_ppm 276 99,64 1 41 0,1 - 9,2 0,95 0,68 1,06 2,14 3,11 10
Sn_ppm 159 57,40 118 42 0,1 - 11,4 0,35 0,19 0,95 2,36 1,05 6
Ta_ppm 53 19,13 224 43 0,05 - 0,05 0,05 0,05 0,00 1,00 0,05 0
Zr_ppm 188 67,87 89 44 0,1 - 4 0,29 0,19 0,43 2,23 0,94 11
Y_ppm 277 100,00 0 45 0,05 - 9,26 1,08 0,62 1,33 2,92 5,25 6
Ce_ppm 277 100,00 0 46 0,4 - 66,5 7,06 4,70 7,27 2,53 30,16 3
In_ppm 82 29,60 195 47 0,02 - 0,09 0,03 0,02 0,02 1,49 0,05 7
Re_ppb 65 23,47 212 48 1 - 2 1,08 1,05 0,27 1,20 1,53 5
Be_ppm 129 46,57 148 49 0,1 - 0,9 0,17 0,14 0,15 1,73 0,41 9
Li_ppm 265 95,67 12 50 0,1 - 5,1 0,97 0,59 1,03 2,79 4,57 3
Pd_ppb 53 19,13 224 51 10 - 10 10,00 10,00 0,00 1,00 10 0
Pt_ppb 89 32,13 188 52 2 - 18 2,92 2,53 2,30 1,58 6,33 5

1-valores não qualificados (dentro do intervalo de detecção), 2 – percentual de elementos detectados em relação ao total de 
amostras analisadas.
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Figura 7.2 – Histograma de frequência para elementos selecionados em amostras de sedimentos de corrente da Folha 
Centro Novo do Maranhão, sugerindo distribuição lognormal.

Figura 7.3 – Dendrograma mostrando correlações entre elementos selecionados em amostras de sedimentos de cor-
rente da Folha Centro Novo do Maranhão.
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                     Tabela 7.2 – Matriz de correlações para elementos  sele

Mo Cu Pb Zn Ag Ni Co Mn Fe As U Au Th Sr Bi V

Mo 1,00 -0,11 -0,09 -0,13 0,27 0,04 0,14 -0,11 -0,10 0,21 0,32 0,13 0,20 -0,02 0,21 0,07 0

Cu 1,00 0,23 0,91 0,03 0,53 0,18 0,49 0,94 -0,15 -0,28 0,11 -0,04 -0,01 -0,28 0,70 0

Pb 1,00 0,23 -0,06 0,12 0,01 0,16 0,24 0,03 -0,10 0,05 0,00 0,38 -0,18 0,15 0

Zn 1,00 -0,03 0,53 0,17 0,50 0,85 -0,21 -0,30 0,06 -0,05 0,02 -0,29 0,61 0

Ag 1,00 0,12 0,24 -0,08 0,03 0,39 0,28 0,22 0,19 0,05 0,24 0,14 0

Ni 1,00 0,47 0,31 0,50 -0,11 -0,08 0,07 -0,03 -0,03 -0,11 0,50 0

Co 1,00 0,15 0,19 0,08 0,16 0,12 -0,05 0,05 0,05 0,34 0

Mn 1,00 0,52 -0,20 -0,23 -0,01 -0,05 0,05 -0,13 0,33 0

Fe 1,00 -0,17 -0,26 0,01 -0,05 0,00 -0,27 0,75 0

As 1,00 0,32 0,15 0,18 0,14 0,38 0,02 -0

U 1,00 0,11 0,04 0,11 0,49 -0,04 -0

Au 1,00 0,11 0,13 0,10 0,04 0

Th 1,00 -0,04 0,19 0,05 0

Sr 1,00 0,00 0,00 0

Bi 1,00 -0,08 0

V 1,00 0

P 1

La

Cr

Ba

Ti

Al

Sc

Hg

Se

Ga

Cs

Nb

Rb

Sn

Y

Ce

Li

correlações: >0,90 muito alta (amarelo), ≥0,80 alta (azul), ≥0,70 moderada (cinza), ≥0,50 regular (verde)



 - 103 -

Geologia e recursos minerais da Folha Centro Novo do Maranhão

ntos  selecionados, salientando as maiores correlações

V P La Cr Ba Ti Al Sc Hg Se Ga Cs Nb Rb Sn Y Ce Li

07 0,00 0,16 -0,07 -0,12 0,32 -0,14 0,21 -0,02 0,19 -0,13 0,06 0,18 -0,04 0,10 -0,13 -0,11 0,21

70 0,08 -0,04 0,85 0,21 -0,15 0,80 0,16 0,20 -0,17 0,93 -0,08 -0,22 0,01 -0,27 0,79 0,40 -0,04

15 0,02 -0,04 0,22 0,09 -0,10 0,22 0,02 0,04 -0,01 0,25 -0,04 -0,12 0,00 -0,02 0,22 0,15 -0,01

61 0,17 -0,04 0,80 0,32 -0,14 0,81 0,14 0,21 -0,17 0,86 -0,09 -0,22 0,03 -0,27 0,85 0,45 -0,05

14 0,03 0,15 0,07 -0,15 0,12 -0,04 0,17 0,00 0,39 -0,01 0,05 0,14 -0,05 0,24 -0,07 -0,06 0,15

50 0,05 0,01 0,60 0,10 0,02 0,42 0,72 0,09 0,01 0,49 0,24 -0,05 -0,01 -0,09 0,44 0,44 0,13

34 0,03 0,08 0,31 0,00 0,15 0,13 0,58 0,04 0,03 0,18 0,12 0,19 -0,02 0,01 0,19 0,27 0,04

33 0,10 -0,03 0,44 0,49 0,01 0,58 0,07 0,06 -0,10 0,53 -0,04 -0,06 0,02 -0,20 0,54 0,39 -0,05

75 0,11 -0,04 0,87 0,23 -0,15 0,81 0,17 0,22 -0,16 0,94 -0,07 -0,21 0,02 -0,26 0,75 0,38 -0,05

02 -0,04 0,17 -0,14 -0,20 0,17 -0,20 0,00 -0,08 0,29 -0,17 -0,03 0,22 -0,05 0,33 -0,18 -0,11 0,11

04 -0,05 0,20 -0,20 -0,20 0,32 -0,34 0,08 -0,08 0,20 -0,32 0,24 0,46 -0,09 0,57 -0,34 -0,28 0,12

04 0,07 0,06 0,00 0,01 0,05 0,02 0,09 0,05 0,13 0,01 0,07 0,08 -0,02 0,06 0,03 0,10 0,11

05 0,10 0,33 0,00 -0,03 0,32 0,01 -0,03 0,00 0,25 -0,03 0,06 0,24 -0,01 0,07 -0,08 -0,07 0,39

00 0,20 0,15 -0,03 0,23 -0,03 0,08 -0,04 -0,01 0,09 0,02 -0,02 -0,02 0,05 0,08 0,02 0,01 -0,03

08 0,11 0,08 -0,23 -0,01 0,54 -0,21 0,05 -0,08 0,22 -0,30 0,20 0,66 -0,07 0,52 -0,28 -0,09 0,16

00 0,03 0,19 0,80 0,06 0,00 0,57 0,31 0,14 -0,09 0,73 0,04 -0,02 -0,02 -0,06 0,57 0,27 0,01

1,00 0,02 0,00 0,62 0,17 0,45 0,00 -0,01 0,16 0,16 -0,02 0,14 0,04 0,09 0,10 0,07 0,06

1,00 0,00 0,05 0,11 -0,05 0,02 0,00 0,04 -0,04 0,17 0,22 -0,01 0,11 -0,03 0,05 -0,04

1,00 0,09 -0,14 0,67 0,29 0,16 -0,16 0,84 -0,02 -0,19 -0,01 -0,23 0,70 0,36 -0,05

1,00 0,24 0,57 0,00 0,04 -0,03 0,31 0,03 0,14 0,17 -0,11 0,36 0,36 0,02

1,00 -0,01 0,16 -0,04 0,08 -0,14 0,15 0,64 0,11 0,32 -0,12 0,03 0,22

1,00 0,12 0,18 -0,10 0,90 -0,08 -0,12 0,11 -0,23 0,77 0,43 0,00

1,00 0,06 0,06 0,16 0,27 0,09 -0,01 -0,01 0,16 0,39 0,13

1,00 -0,06 0,22 -0,03 -0,07 0,00 -0,10 0,25 0,15 -0,01

1,00 -0,16 0,02 0,05 -0,03 0,26 -0,14 0,01 0,12

1,00 -0,09 -0,22 0,05 -0,29 0,82 0,42 -0,04

1,00 0,22 0,24 0,07 -0,11 0,02 0,35

1,00 -0,06 0,49 -0,20 -0,05 0,18

1,00 -0,06 0,00 -0,01 0,27

1,00 -0,27 -0,16 0,02

1,00 0,58 -0,11

1,00 -0,08

1,00
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Figura 7.4 – Mapas de distribuição de Cu, Au e Cr na Folha Centro Novo do Maranhão.



 - 106 -

Geologia e recursos minerais da Folha Centro Novo do Maranhão

Tabela 7.3 – Resultados das análises mineralógicas semi-quantitativas em concentrados de bateia
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AP-B-1 1 3 15 60 1 1 1 3 1 1 3

AP-B-2 1 1 15 1 60 1 1 1 1 3 1 1

AP-B-3 1 1 3 15 1 60 1 1 1 1 3 3 1 1

AP-B-4 1 1 1 15 1 85 1 1 1 1 3 1 1 1

AP-B-5 1 3 15 1 60 1 1 1 1 3 1 1 1

AP-B-6 1 15 1 1 3 1 3 40 1 1 1

JA-B-001 1 1 60 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1

JA-B-10 15 1 1 15 1 60 1 1 40 1 1 1

JA-B-11 3 1 1 85 12 3 1 3 3 1

JA-B-12 40 1 1 1 3 2 3 3 1 40 3 1 1 1

JA-B-13 15 1 1 1 3 2 1 3 60 1 1 1

JA-B-14 15 3 3 1 3 1 3 1 60 1 1 1

JA-B-15 40 1 3 1 3 1 1 1 3 1 40 1 1 1

JA-B-16 60 1 3 3 1 1 1 15 15 1 1 1

JA-B-17 85 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1

JA-B-18 40 1 3 1 3 1 3 60 1 1

JA-B-19 1 60 1 3 1 3 1 1 1 15 1 1

JA-B-2 1 1 40 3 1 15 1 1 1 1 3 1 40 1 1 3 1

JA-B-20 40 1 3 1 3 1 1 3 1 40 1 1 1 1

JA-B-21 40 3 1 3 1 1 1 3 3 40 1 1

JA-B-22 85 1 3 1 1 3 15 1 3 1 1

JA-B-23 60 1 1 1 3 40 1 1 1

JA-B-24 15 3 1 40 2 1 40 1 1

JA-B-25 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1

JA-B-26 15 1 1 1 1 1 3 1 60 1 1 1 1 1

JA-B-27 40 1 1 1 1 1 1 3 40 1 1

JA-B-28 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1

JA-B-29 40 1 1 15 16 1 1 1 15 15 1 1

JA-B-3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3

JA-B-30 15 3 15 40 2 1 1 1 3 15 1 1

JA-B-31 1 3 3 1 15 1 1 1 3 1 60 1 1

JA-B-32 1 3 1 15 1 40 1 1 3 1 40 1 1 1

JA-B-33 1 3 3 15 1 15 1 1 3 15 3 1 1

JA-B-34 15 1 15 1 40 1 1 3 1 40 1 1

JA-B-35 1 15 1 1 1 1 3 3 1 85 1 1 1

JA-B-36 15 1 1 1 3 15 1 40 3 1 1 1

JA-B-37 15 15 1 40 1 1 15 1 1 1 1

JA-B-38 3 3 1 15 15 1 40 3 1 1

JA-B-39 1 3 3 1 60 3 3 3 3 1 1 1

JA-B-4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1

JA-B-40 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

JA-B-41 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1

JA-B-42 1 3 1 3 85 1 3 3 3 1 1

JA-B-43 1 3 15 1 60 1 3 15 1 1 1

JA-B-44 1 60 1 3 1 15 1 3 1 15 1 1 1

JA-B-45 1 60 1 1 1 3 1 1 15 1 15 1 1 1

JA-B-46 15 1 3 1 3 1 15 1 15 1 1

JA-B-47A 1 3 15 3 1 40 3 1 15 15 1 1 1

JA-B-47B 1 15 3 1 1 40 1 1 1 40 1 1

JA-B-49A 1 1 3 1 1 60 1 15 1 15 1

JA-B-49B 1 15 3 1 85 1 3 1 1 3 1 1 1

JA-B-5 1 1 15 1 1 1 15 1 5 1 1 3 1 40 3 1 1

JA-B-50A 1 1 15 1 1 60 1 15 1 15 1 1

JA-B-50B 1 1 40 1 1 40 1 1 15 15 1 1 1 1 1 1 1 1
JA-B-51A 1 1 15 3 1 40 1 1 15 40 1

JA-B-51B 1 1 15 1 1 60 3 3 1 15 1

JA-B-52A 1 1 3 3 1 40 3 15 1 40 1 1
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JA-B-52B 1 3 15  1  1 40   1  3 1 40 1 1 1     1    1    
JA-B-53A 3  1 15 3 1  85 1  3  1  3 1   1 1           
JA-B-53B 15  15 3 1   60   1  1 1 1 3 1 1 1     3   1  1  
JA-B-54A 1 3 15 1 1 60 1 3 1 1 3 15 1 1 1

JA-B-54B 1 1 15 1 3 1 60 3 3 1 15 1 3 3

JA-B-55A 1 1 3 1 1 40 1 15 1 40 15 1 1
JA-B-55B 1 1 15 1 1 40 1 3 1 1 40 3 1 1
JA-B-56A 1 15 1 3 1 40 1 3 1 40 1 1 1

JA-B-56B 1 1 15 1 1 1 15 3 1 60 15 1

JA-B-57A 1 1 15 1 1 40 1 3 3 1 40 15 1 1

JA-B-57B 1 1 15 1 1 15 3 3 1 40 15 1 1 1 1
JA-B-58A 1 1 15 1 1 15 1 1 1 1 1 60 1 1 1
JA-B-58B 1 15 15 1 1 40 1 1 1 40 1 1

JA-B-59A 1 1 15 1 3 40 3 15 3 40 1 1 1

JA-B-59B 1 3 15 1 3 15 1 3 3 1 60 1 1 1

JA-B-6 1 3 3 1 1 85 1 7 1 3 1 1 1

JA-B-60A 1 15 1 3 40 1 3 15 1 40 1 1

JA-B-60B 1 3 15 3 1 40 1 3 1 40 1 1 1

JA-B-61 1 1 15 3 40 1 1 1 40 3 1 1

JA-B-62 1 15 3 1 60 3 3 40 1 1

JA-B-7 15 3 1 1 60 3 1 3 15 3 1

JA-B-8 15 1 1 1 40 1 1 1 1 1 15 3 1

JA-B-9 15 1 1 1 60 1 5 1 1 1 1 15 3 1 1

JA-S-48A 1 1 3 1 1 40 1 1 15 1 40 1

JA-S-48B 1 1 15 1 1 40 1 1 15 1 40 1 1 1

JS-B-001 85 3 1 15 1 1 1 1 3 1 1 1

JS-B-002 1 3 1 1 1 1 1 3 85 1 1 1

JS-B-003 85 1 1 1 1 3 1 3 1 15 1 1

JS-B-004 3 3 40 3 1 1 1 3 1 3 1

JS-B-005 1 60 1 1 15 1 1 1 3 3 15

JS-B-006 1 1 1 85 1 1 1

JS-B-007 1 15 60 1 1 3 1 1 15 1 3

JS-B-008 3 3 3 15 1 1 1 15 1

JS-B-009 1 85 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

JS-B-010 1 85 15 3 3 1 1 1 3 1 40 1 1

JS-B-011 60 3 1 1 1 1 15 1 15 1 15

JS-B-012 60 15 1 1 1 1 15 1 3 1 15

JS-B-013 1 1 3 85 1 1 1 1 1

JS-B-014 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1

JS-B-015 40 40 15 1 1 1 1 3 1 1

JS-B-016 3 15 3 1 1 3 3 85 1

JS-B-017 15 60 1 1 1 1 15 1 3 1 1 1 1

Os valores semi-quantitativos referem-se à mediana do intervalo de ocorrência do mineral:
1 <1%
3 1-5%
15 5-25%
40 25-50%
60 50-75%
85 >75%
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Ouro é o recurso mineral mais abundante na 
Folha Centro Novo do Maranhão. Dos 148 registros 
efetuados no GEOBANK, mais de 120 consistem em 
jazimentos de ouro (Fig. 8.1) primário e secundário. 
Também foram cadastradas ocorrências de rocha or-
namental, esmectita e materiais para uso direto na 
construção civil, além de indícios mineralógicos da 
presença de diamante.

8.1. MINERAIS METÁLICOS
 
8.1.1. Ouro

A existência de ouro na região do Gurupi é co-
nhecida desde o século XVII e a garimpagem opera de 
modo intermitente desde então, focada em jazimen-
tos aluvionares, saprólitos, veios de quartzo encaixa-
dos em saprólitos e coberturas lateríticas. A descober-
ta empresarial dos depósitos iniciou pelo menos na 
década de 40 do século passado com Cachoeira (fora 
da área), enquanto Chega Tudo e Cipoeiro foram des-
cobertos em 1995 e 1996, respectivamente, com uso 
de mapeamento geológico, interpretação de senso-
res remotos, aerogeofísica e sondagem (KLEIN, 2010 
e suas referências). Serrinha, Montes Áureos e Cedral 
são também historicamente conhecidos e outros alvos 
passaram a ser explorados na presente década, como 
Ubinzal, Jibóia, Estopeiro e Sequeiro.

Os depósitos e ocorrências de ouro apresentam 
controles estrutural e litoestratigráfico evidentes. Es-
tão distribuídos, com raras exceções, ao longo da 
Zona de Cisalhamento Tentugal e estão encaixados 
principalmente em estruturas que seccionam a sequ-
ência metavulcanossedimentar da Formação Chega 
Tudo. Secundariamente, há ocorrências e depósitos 
encaixados em estruturas que cortam granitóides da 
Suíte Intrusiva Tromaí, o gabro Ubinzal e arenitos da 
Formação Igarapé de Areia.

Chega Tudo, Montes Áureos, Serrinha e Cipoeiro 
são depósitos em constante reavaliação. A estimativa 

da produção garimpeira histórica entre 1965 e 1996 é 
de 15,5 t de ouro para Chega Tudo e Serrinha (ARAU-
JO NETO, 1998), e são reportados 97,8 t de ouro (mi-
nério oxidado e primário) para Chega tudo e Cipoeiro 
(CLARK; STONE, 2009).

 
8.1.1.1. Chega Tudo

O depósito de Chega Tudo possui reserva indica-
da de 20,7 Mt com teor médio de 1,00 g/t, e reserva 
inferida de 12,0 Mt com teor médio de 0,98 g/t, to-
talizando recursos de 32,5 t de ouro contido (CLARK; 
STONE, 2009).

O depósito consiste em uma série de corpos des-
contínuos, subverticais e alongados segundo a dire-
ção NW-SE que se distribuem por cerca de 2 km nessa 
direção e pelo menos 200 m em profundidade (Fig. 
8.2), ao longo de um corredor de zonas de cisalha-
mento de 50-150 m de largura. Os corpos de minério 
possuem forma lenticular e cilíndrica e são concordan-
tes com a estruturação hospedeira (TORRESINI, 2000; 
RIBEIRO, 2002). As rochas hospedeiras, que ocorrem 
em domínios subparalelos, são metadacitos (domínio 
metavulcânico) e subordinadamente rochas metasse-
dimentares (domínio metassedimentar) da Formação 
Chega Tudo. Teores de ouro variam de 0,5 a >1 ppm.

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. A 
mineralogia hidrotermal inclui quartzo, calcita, clorita, 
mica branca e pirita, com calcopirita subordinada e 
traços de esfalerita e galena. Dois estilos de minera-
lização foram identificados: (1) veios de quartzo com 
50 cm de espessura média e 20 a 100 m de compri-
mento com ouro livre no veio ou no contato deste 
com a rocha encaixante, sem associação clara com 
sulfetos; (2) disseminação em arranjos de vênulas sul-
fetadas de quartzo e quartzo-carbonato e nos meta-
dacitos hospedeiros alterados. No último caso, o ouro 
ocorre em microfraturas na pirita e no quartzo.

8. RECURSOS MINERAIS
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A partir dos dados geológicos, petrográficos, 
de inclusões fluidas e isótopos estáveis Klein et al. 
(2008c) interpretaram a mineralização como resultan-
te da combinação de imiscibilidade de fluidos, sulfeta-
ção e carbonatação das rochas hospedeiras e provável 
mistura de fluidos. Os dois estilos seriam resultado de 
dois estágios de deposição num mesmo evento mine-
ralizador, associados com fluxo de fluidos em zona de 
cisalhamento ativa 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 meta-
mórfica, 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 mo-
les %).

Figura 8.1 – Mapa geológico simplificado e distribuição dos jazimentos minerais na Folha Centro Novo do Maranhão.
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Figura 8.2 – (A) Mapa geológico e (B) seção geológica do depósito aurífero Chega Tudo (modificado de TORRESINI, 
2000 e RIBEIRO, 2002).

8.1.1.2. Serrinha

Em Serrinha a mineralização aurífera está contida 
em xistos grafitosos que se associam a rochas vulcâ-
nicas e vulcanoclásticas (Formação Chega Tudo) com 
xistosidade subvertical orientada segundo NW-SE. Os 
corpos de minério são descontínuos e boudinados e 
ocorrem, pelo menos, até 210 m de profundidade 
paralelamente à estruturação das rochas hospedeiras. 

Dois intervalos mineralizados (superior e infe-
rior), com teores de ouro entre 0,5 e 1,3 ppm, foram 
estudados por Klein et al. (2006). O estilo de minera-
lização nesses dois níveis é bastante simples, sendo 
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 domi-
nantemente na forma livre, formando agregados em 
fraturas e contatos intergranulares e também como 
elemento traço na pirita.

O fluido mineralizador era aquo-carbônico (18-
33 moles % de CO2) de baixa salinidade (4,5 % em 
peso equivalente de NaCl) e continha teores subor-
dinados 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 res-
posta a separação de fases e reações de carbonatação 
e sulfetação (KLEIN et al., 2006).

8.1.1.3. Montes Áureos

A mineralização aurífera em Montes Áureos 
hospedou-se em xistos paraderivados, de compo-
sição 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 e estão dispostos paralelamente à foliação 
milonítica NW-SE das rochas hospedeiras. 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-car-
bonato, em teores em geral inferiores a 2 ppm. Yama-
guti e Villas (2003) observaram que as partículas de 
ouro ocorrem na forma livre. Uma primeira geração 
é cogenética com quartzo e arsenopirita, com quem 
apresenta contatos retos; e uma geração tardia ocorre 
em microfraturas na arsenopirita e pirita.

Estudos de inclusões fluidas e de geotermome-
tria da clorita conduzidos pro Yamaguti e Villas (2003) 
indicam fluido mineralizador aquo-carbônico de bai-
xa 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 de-
pósitos orogênicos de ouro.
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8.1.1.4. 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).

Cipoeiro difere da maioria dos depósitos aurífe-
ros do Cinturão Gurupi no que concerne à rocha hos-
pedeira, pois o minério está hospedado em tonalito 
da Suíte Intrusiva Tromaí (Fig. 8.3). Os corpos de mi-
nério estão alojados em porções do tonalito afetadas 
por cisalhamento dúctil e rúptil-dúctil, junto ao con-
tato entre o tonalito e um metarenito rico em mag-
netita (neste projeto relacionado à Formação Igarapé 
de Areia), contato esse marcado por brecha de falha 
(TORRESINI, 2000). Esta falha e splays associados per-
tencem a um sistema de orientação submeridiana que 
Ribeiro (2002) relaciona ao desenvolvimento da Zona 
de Cisalhamento Tentugal.

Klein et al. (2007) descreveram dois estilos de 
mineralização. Veios de quartzo leitoso ou fumê, com 
alguns decímetros de espessura são tanto concordan-
tes 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 consis-
te em disseminações em zonas de cisalhamento com 
poucos metros de espessura. A alteração hidrotermal 
que acompanhou a precipitação do ouro é pós-meta-
mórfica e produziu assembleia composta por quart-
zo, 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 estrutu-
ras microscópicas (microfraturas, microzonas de cisa-
lhamento) contidas em veios e vênulas de quartzo-
-carbonato-sulfeto. Essa relação temporal indica o 
caráter tardi-tectônico para a deposição do ouro.

A composição química da clorita hidrotermal ob-
tida por microssonda eletrônica indica formação do 
depósito a 305 ± 15°C e dados de isótopos estáveis 
sugerem fonte metamórfica para os fluidos minerali-
zadores (KLEIN et al., 2007).

8.1.1.5. Depósitos em paleoplacer

A presença de ocorrências de ouro em paleopla-
cer na região do Gurupi é conhecida por minerado-
ras desde o final da década de 1990, inclusive com 
pequenos depósitos dimensionados por trabalhos de 
sondagem (E.P. Viglio, comunicação verbal). Na Fo-
lha Centro Novo do Maranhão sabe-se da existência 
desse tipo de mineralização (Fig. 8.1) em Pico 20 com 
ouro detrítico contido na matriz de conglomerado 
monomítico pertencente à Formação Igarapé de Areia 
(KLEIN; LOPES, 2009). Fora do limite noroeste da folha 

ocorrências similares são relatadas para as áreas Boa 
Esperança e Bom Jardim (KLEIN; LOPES, 2009) e no 
garimpo Firmino, onde o ouro está contido em areni-
to grosso e mal selecionado (AZEVEDO, 2003)

Além da mineralização detrítica, observações pre-
liminares indicam a presença de alteração hidrotermal 
superposta às rochas sedimentares em Pico 20 (Fig. 
8.4A) e há indícios de mineralização hidrotermal em 
Cipoeiro e Sequeiro (KLEIN; LOPES, 2009) (Fig. 8.4B). 
Esse conjunto de dados levou Klein e Lopes (2009) a 
sugerir a semelhança entre a mineralização aurífera 
na Formação Igarapé de Areia com o tipo Tarkwa do 
Cráton Oeste-Africano (p. ex., PIGOIS et al., 2003).

Figura 8.3 – (A) Mapa geológico e (B) seção geológica 
do depósito aurífero Cipoeiro (modificado de TORRESINI, 
2000 e RIBEIRO, 2002).
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8.1.1.6. Modelo metalogenético corrente

A associação de rochas hospedeiras, o controle 
estrutural, os estilos de mineralização, as associações 
hidrotermais, as relações temporais entre minerali-
zação, deformação e metamorfismo e os dados de 
inclusões fluidas e isótopos estáveis são consistentes 
(KLEIN et al., 2008c; KLEIN, 2010) com o modelo de 
depósitos orogênicos de ouro (p. ex., GROVES et al., 
1998). De acordo com essa interpretação, fluidos me-
tamórficos seriam produzidos por reações de desvola-
tilização e desidratação durante metamorfismo pro-
gressivo da sequência vulcanossedimentar de Chega 
Tudo, podendo também haver contribuição de fluidos 
magmáticos produzidos pelos muscovita-granitos sin-
tectônicos, como Moça e Maria Suprema (Fig. 8.5). A 
colocação de veios auríferos e geração de dissemina-
ções de ouro e sulfetos em rochas alteradas hidroter-
malmente ocorreram em sítios dilatacionais (fraturas, 
falhas, foliação, contatos litológicos) sob condições 
de pressão flutuante, mesotermais e relativamente 
reduzidas e em resposta a processos concorrentes, 
como imiscibilidade de fluidos, reações fluido-rocha 
e mistura.

Segundo esse modelo a mineralização teria ocor-
rido no final da orogenia riaciana que operou no Frag-
mento Cratônico São Luís e parte do Cinturão Gurupi 
(Fig. 8.5). Contudo, a idade absoluta dos depósitos 
de ouro orogênico do Cinturão Gurupi ainda é des-
conhecida. Embora os dados geológicos tendam a 
indicar mineralização no Paleoproterozoico, incluindo 
o fato de que todos os depósitos conhecidos estão 
hospedados em rochas do Paleoproterozoico, essas 
rochas foram submetidas, em maior ou menor grau, 

a evento(s) termo-tectônico(s) no Neoproterozoico. 
Dados geocronológicos em minério são restritos ao 
depósito de Cachoeira, fora da Folha Centro Novo do 
Maranhão. A composição isotópica do Pb em sulfe-
tos deste depósito indica idades modelo entre 2035 
e 1816 Ma para a pirita e entre 840 a 588 Ma para a 
arsenopirita. Diante disso, Klein (2010 e suas referên-
cias) considera as seguintes possibilidades: (1) a mine-
ralização é paleoproterozoica e foi afetada (incluindo 
remobilização) no Neoproterozoico; (2) há duas épo-
cas metalogenéticas, uma do Paleoproterozoico, ou-
tra do Neoproterozoico; (3) a mineralização ocorreu 
no Neproterozoico e os dados em pirita refletiriam Pb 
de fonte paleoproterozoica incorporado nos minerais 
durante a mineralização. A possibilidade mais consis-
tente é, aparentemente, a primeira.

8.2. ROCHAS E MINERAIS DE USO INDUSTRIAL E 
NA CONSTRUÇÃO CIVIL

8.2.1. Rocha ornamental

Ocorrências de rochas com potencial para uso 
ornamental foram descritas nas estradas que ligam 
Centro Novo do Maranhão a Chega Tudo e a Cipoeiro 
e na Linha 35, todos no Estado do Maranhão. Nesses 
locais os tonalitos apresentam uma interessante tona-
lidade esverdeada provocada pela saussuritização do 
plagioclásio e cloritização dos minerais máficos (Fig. 
8.6). Alguns tipos mostram foliação incipiente (ou pa-
drão ligeiramente movimentado no jargão comercial). 
Todas as ocorrências estão associadas à Suíte Intrusiva 
Tromaí.

Figura 8.4 – Testemunhos de sondagem mostrando alteração hidrotermal superposta a rochas sedimentares da For-
mação Igarapé de Areia. (A) veios de quartzo cortando conglomerado em Pico 20 (testemunho à direita). (B) Veio de 
quartzo cortando arenito ferruginoso com grânulos. Sulfetos (py) ocorrem tanto no veio como na hospedeira.
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Figura 8.5 – Seção esquemática sem escala sugerindo a evolução geodinâmica do Fragmento Cratô-
nico São Luís e da porção paleoproterozoico do Cinturão Gurupi durante a orogenia paleoprotero-
zoico (ver também Capítulo 9), localização e modelo de geração dos depósitos de ouro orogênicos. 
(A) fase acrescionária: formação de arcos de ilhas intraoceânicos, subducção, magmatismo cálcico-
-alcalino e retrabalhamento constante do arco; (B) fase colisional: acresção de terrenos juvenis a um 
suposto bloco arqueano, espessamento crustal, metamorfismo e magmatismo peraluminoso; (C) 
tectônica transcorrente e mineralização aurífera; (D) detalhe da porção mineralizada do Cinturão 
Gurupi mostrando a posição dos depósitos Chega Tudo e Cipoeiro e possíveis fontes e trajetórias de 
fluidos e solutos (modificado de KLEIN et al., 2008c e KLEIN, 2010).
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Exemplares de três ocorrências foram submetidos 
a ensaios tecnológicos pelo projeto específico voltado 
a rochas ornamentais na Amazônia, conduzido pela 
CPRM/Serviço Geológico do Brasil, e que resultou no 
Atlas de Rochas Ornamentais da Amazônia Brasileira 
(MELLO et al., 2011). Os ensaios físicos envolveram 
densidade, absorção d’água, resistência mecânica à 
compressão uniaxial e à flexão, desgaste por abrasão, 
coeficiente de dilatação térmica e porosidade apa-
rente. Segundo Mello et al. (2011), os resultados se 
mostraram positivos, apesar das dimensões reduzidas 
dos afloramentos, pois constituem um padrão pouco 
comum de granitos esverdeados, além de ocorrerem 
em área previamente não considerada sob o ponto de 
vista do potencial para rocha ornamental. Seu uso foi 
desaconselhado como superfície polida para pisos de 
alto tráfego. 

Os três tipos foram denominados Verde Bálsa-
mo, Verde Aguapés e Cipó Esmeralda, entre os quais 
sobressai o primeiro (MELLO et al., 2011). Os citados 
tipos correspondem à amostragem efetuada nos pon-
tos EK124, EK122 e EK134, respectivamente, na Folha 
Centro Novo do Maranhão.

8.2.2. Esmectita

Uma ocorrência de argila esmectítica foi identifi-
cada na porção sudeste da área (Fig. 8.7A). O aflora-
mento de sedimento argiloso está associado ao Grupo 
Serra Grande e a esmectita foi identificada por difra-
ção de raios X. Não há informações sobre o teor de 
esmectita na amostra analisada, que contém também 
caulinita, mica e quartzo. 

8.2.3. Brita e pedra para construção

Ocorrências de granitóides da Suíte Tromaí e de 
arenitos da Formação Igarapé de Areia, em locais com 
volume aflorante adequado, tem potencial para utili-
zação como brita e como pedra para construção. O 
arenito é largamente utilizado pela população local 
como pedra de construção, da mesma forma que blo-
cos de laterita e arenito ferruginoso do Grupo Barrei-
ras (Fig. 8.7C).

Figura 8.6 – Fotografias de tabletes polidos de tonalitos da Suíte Intrusiva Tromaí com potencial para uso ornamental. 
A cor esverdeada é resultado da saussuritização do plagioclásio e cloritização de biotita e anfibólio. Afloramentos (A) 
EK122, (B) EK124, (C) EK135, (D) EK173.
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Figura 8.7 – Ocorrências de minerais e rochas para uso na construção civil. (A) Afloramento EL78 com argilito esmec-
títico (no detalhe) do Grupo Serra Grande. (B) Afloramento EL85 de arenito ferruginoso do Grupo Barreiras utilizado 
como pedra de construção. No detalhe, forma de afloramento, com blocos preservados na cobertura intempérica. (C) 
Afloramento EL15 mostrando estoque de seixo em mina localizada nas margens da rodovia MA-306. (D) Produção 
artesanal de tijolos com argila da várzea do igarapé Pimentinha (canto inferior direito da foto).

8.2.4. Seixo, areia e argila

Minas e ocorrências de seixo e areia foram loca-
lizadas na porção nordeste e sudeste da Folha Centro 
Novo do Maranhão (Fig. 8.7C), ao longo da rodovia 
MA-306, e abastecem os municípios próximos. Esses 
jazimentos estão associados a coberturas fanerozoicas 
ligadas ao Grupo Barreiras. 

Argila para cerâmica vermelha é explorada na 
planície de inundação do igarapé Pimentinha, a oeste 
da cidade de Centro do Guilherme no extremo sudes-
te da folha (Fig. 8.1). Tijolos são produzidos de forma 
artesanal (Fig. 8.7D) por cooperativa de trabalhadores 
para consumo próprio, não havendo informações so-
bre o montante da produção.

8.3. POTENCIAL PARA OUTROS DEPÓSITOS

8.3.1. Indícios mineralométricos 

8.3.1.1. Gahnita

Grãos de gahnita foram encontrados em várias 
amostras de concentrados de bateia (Capítulo 7). A 
gahnita, espinélio de zinco (ZnAl2O4), é um resistato 
que ocorre como acessório em granitos peralumino-
sos, pegmatitos graníticos, em rochas metamórficas 
de médio e alto grau e em alguns depósitos polime-
tálicos, como os de sulfetos maciços vulcanogênicos 
e depósitos sedimentares exalativos ricos em zinco (p. 
ex., MORRIS et al., 1997). Variedades puras podem ter 
uso gemológico.
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As amostras que contém gahnita estão concen-
tradas na porção norte da Folha Centro Novo do Ma-
ranhão e foram extraídas de drenagens que cortam a 
Formação Igarapé de Areia e as unidades sedimenta-
res fanerozoicas. Outros estudos são necessários para 
avaliar o significado da gahnita encontrada na área 
de trabalho. 

8.3.1.2. Diamante

Minerais de interesse à prospecção da rocha 
fonte do diamante (satélites) foram identificados em 
nove amostras de concentrados de bateia obtidos em 
sedimentos ativos de drenagem e em solos (Capítulo 
7). Assim como a gahnita, as amostras foram obti-
das junto ao limite norte da folha, em área de aflora-
mento da Formação Igarapé de Areia, mas também a 
leste, sobre sedimentos fanerozoicos. Nas nove amos-
tras, o mineral de interesse 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. 

Essa amostra e outras do limite norte área traba-
lhada foram coletadas em igarapés que drenam área 

Figura 8.8 – Localização das amostras contendo minerais 
satélite do diamante (losangos amarelos) em relação a 
uma anomalia geofísica dipolar situada no nordeste da 
Folha Centro Novo do Maranhão (ver também Fig. 3.2D)

localizada sobre um dipolo magnético com eixo orien-
tado segundo a direção N60°E (Fig. 8.8), que indica a 
presença de intrusão em subsuperfície. A existência de 
mineralogia kimberlítica sugere que intrusão kimberlí-
tica pode estar associada a essa anomalia.
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Na região do Gurupi são descritos três terrenos 
tectono-estratigráficos: Fragmento Cratônico São 
Luís, Cinturão Gurupi e bacias sedimentares e cober-
turas fanerozoicas. Esses três terrenos estão presentes 
na Folha Centro Novo do Maranhão, sendo que o Cin-
turão Gurupi ocupa quase dois terços da folha.

O Fragmento Cratônico São Luís, na Folha Centro 
Novo do Maranhão, é basicamente representado pela 
Suíte Intrusiva Tromaí, unidade de maior expressão 
aflorante em toda a área cratônica. A evolução desse 
fragmento cratônico - e a Suíte Intrusiva Tromaí aqui 
descrita se encaixa nessa evolução - foi descrita mais 
recentemente por Klein et al. (2008a, 2008b, 2009) 
para a porção norte do fragmento. Segundo essa in-
terpretação, o Fragmento Cratônico São Luís faz parte 
de um orógeno com evolução no Riaciano, entre 2240 
e 2050 Ma, em que sequências supracrustais e grani-
tóides cálcico-alcalinos são relacionados a uma fase 
acrescionária a transicional da orogenia, desenvolvida 
em ambiente de subducção (arcos de ilha a arco con-
tinental); granitóides peraluminosos relacionam-se a 
uma fase colisional, melhor representada no Cinturão 
Gurupi, e granitóides evoluídos e rochas vulcânicas 
mais jovens, compõem fases tardi- a pós-orogênicas. 
Há, ainda, fortes evidências geológicas e geocrono-
lógicas de que o Fragmento Cratônico São Luís faça 
parte de uma unidade geotectônica muito maior, o 
Cráton Oeste Africano. O desmembramento se deu 
por ocasião da quebra continental ocorrida no Meso-
zóico que gerou América do Sul e África (HURLEY et 
al., 1967, KLEIN; MOURA, 2008 e suas referências).

O Cinturão Gurupi é um orógeno neoprotero-
zoico de orientação NNW-SSE desenvolvido na borda 
sul-sudoeste do Fragmento Cratônico São Luís-Cráton 
Oeste Africano. A parte tectonizada da Suíte Intrusiva 
Tromaí e a Formação Chega Tudo apresentam idades, 
assinatura isotópica do Nd e características geoquí-
micas indicativas de evolução ligada a arco de ilhas/

bacias marginais. Esses conjuntos litológicos, junta-
mente com a Formação Igarapé de Areia, além de 
unidades menores, representam o retrabalhamento 
da borda desse fragmento cratônico e constituem o 
domínio externo do orógeno neoproterozoico. 

O embasamento do cinturão, na Folha Centro 
Novo do Maranhão, é representado pelo maciço que 
engloba o Complexo Itapeva, formado dominante-
mente por ortognaisses e metatonalitos, com quanti-
dades subordinadas de paragnaisses e xistos de fácies 
anfibolito, intrudidos pelos granitos peraluminosos 
Maria Suprema e Moça. Essas unidades, formadas no 
Riaciano, têm sua evolução, pelo menos temporal, re-
lacionada à orogenia descrita acima para o Fragmento 
Cratônico São Luís. Não está claro se o maciço é au-
tóctone ou alóctone, mas é aqui interpretado como 
remanescente de margem continental/zona colisional 
contra a qual os arcos de ilha riacianos foram amal-
gamados. Os granitos peraluminosos materializam 
essa colisão em torno de 2100 Ma, período que serve 
também como inferência para a idade do metamor-
fismo paleoproterozoico. Entende-se ser dessa fase a 
gnaissificação e dobramento do Complexo Itapeva. A 
Formação Igarapé de Areia, clástica, de idade inferior 
a 2100 Ma, é de contexto tectônico ainda duvidoso e 
foi interpretada como bacia de margem passiva com 
base em dados geoquímicos (TEIXEIRA et al., 2007). 
Apesar de os dados deste estudo concordarem com 
os de Teixeira et al. (2007), o ambiente de margem 
passiva não parece ser consistente com sua associa-
ção com a Formação Chega Tudo, ligada a ambiente 
orogênico.

Esse fragmento continental, essencialmente pa-
leoproterozoico, serviu de plataforma estável para o 
desenvolvimento de uma possível margem passiva 
que evoluiu para margem ativa (p. ex., COSTA, 2000), 
podendo ter evoluído para bacia oceânica de dimen-
sões não conhecidas (KLEIN et al., 2005a). O Grupo 

9. EVOLUÇÃO GEOLÓGICA
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Gurupi e a Formação Marajupema, de natureza sedi-
mentar clástica, representariam essa bacia marginal. 
A idade dessa abertura é incerta, mas dois elementos 
ajudam nessa interpretação. (1) Idades de zircão de-
trítico e dados de isótopos de Nd em xistos paraderi-
vados (KLEIN et al., 2005a; SOARES, 2009) indicam 
que as unidades Gurupi e Marajupema são mais jo-
vens que 1140 Ma. (2) A intrusão do Nefelina Sieni-
to Boca Nova, que aflora a oeste da área de estudo, 
em 732 ± 7 Ma, marca a fase de rifte continental 
que precederia a abertura da bacia marginal que re-
cebeu a sedimentação Gurupi-Marajupema (KLEIN et 
al., 2005a). A evolução para margem ativa e/ou bacia 
oceânica pode encontrar alguma sustentação na pre-
sença do Anfibolito Cocal, cujos dados isotópicos e 
químicos preliminares apontam para idade de crista-
lização inferior a 850 Ma e ambiente orogênico para 
sua formação, respectivamente. Portanto, a evolução 
do Cinturão Gurupi ocorreu possivelmente no Toniano 
e Ediacarano.

A litogênese neoproterozóica conhecida até este 
estudo era limitada a dois corpos plutônicos de dis-
tribuição restrita, o Nefelina Sienito Boca Nova, que 
representa uma intrusão pré-orogênica, e o granito 
peraluminoso Ney Peixoto, que intrudiu em 549 ± 4 
Ma (PALHETA, 2001) e representaria uma fase colisio-
nal neoproterozoica (PALHETA, 2001; VILLAS; SOUSA, 
2007). Neste estudo foram identificados o Anfibolito 
Cocal e o Metamicrotonalito Caramujinho (624 ± 16 
Ma), ambos de dimensões reduzidas e de significado 
ainda incerto. Não se sabe, por exemplo, se assinatura 
química de arco do metamicrotonalito reflete seu am-
biente de formação ou o da fonte magmática, dada a 
sua origem claramente crustal.

As idades do metamorfismo e da deformação 
que afetaram as rochas do Cinturão Gurupi durante 
eventos termo-tectônicos no Neoproterozoico tam-
bém não estão definidas claramente. Dados isotópi-
cos pelos métodos Rb-Sr em rocha total e K-Ar em 
minerais mostram idades variáveis entre 466 Ma e 
618 Ma (referências primárias em KLEIN et al., 2005a). 
Considerando que o Microtonalito Caramujinho está 
metamorfizado e que o Granito Ney Peixoto é con-
siderado um corpo sintectônico, mas não metamor-
fizado (VILLAS; SOUSA, 2007), estima-se a idade do 
metamorfismo entre 624 e 549 Ma. A zona de cisa-
lhamento transcorrente Tentugal, que serve de limite 
estrutural entre a área cratônica e o Cinturão Gurupi, 
teve sua evolução no Neoproterozoico (podendo tam-
bém representar reativação de grande estrutura mais 
antiga) e foi a principal responsável pela acomoda-
ção da deformação nessa era. A imbricação tectônica 

observada pode também estar associada, pelo menos 
em parte, a esse momento da evolução geológica.

A metalogenia aurífera, importante na área estu-
dada, também não tem idade definida. Os depósitos 
encontram-se hospedados em rochas riacianas, poste-
riormente afetadas pelo tectonismo neoproterozoico. 
É interpretação corrente e também usada neste traba-
lho, a de que os depósitos formaram-se no Riaciano 
e podem ter sido modificados/remobilizados no Neo-
proterozoico.

Após a orogenia que soergueu o Cinturão Guru-
pi, restauraram-se as condições térmicas da litosfera, 
com consequente contração, adensamento das ro-
chas e, como produto final, subsidência térmica que 
deu início à depressão intracratônica da Bacia do Par-
naíba (GÓES et al., 1993). Nesta depressão inicial foi 
depositado o Grupo Serra Grande, que neste trabalho 
é representado pelo Arenito Guamá, fácies distal da 
Formação Ipu. Na Folha Centro Novo do Maranhão as 
rochas aflorantes indicam fácies continental (fluvial?), 
apesar de Truckenbrodt e Alves (1982) identificarem 
ambiente deposicional marinho raso (foreshore e sho-
reface) para o Arenito Guamá na região de Irituia e 
São Miguel do Guamá, no Pará. A continuação dos 
processos termomecânicos associados à carga sedi-
mentar promoveu a expansão da área deposicional, 
permitindo, assim, a posterior deposição das grandes 
sequências Devoniana, Permocarbonífera, Juro-Triássi-
co e Cretácea da Bacia do Parnaíba, não aflorantes na 
Folha Centro Novo do Maranhão.

No intervalo Oligo-Mioceno ocorreu a sedimen-
tação da sequência Pirabas/Barreiras na região nor-
deste do Estado do Pará (OLIVERA; SILVA, 2011), a 
última presente na área de estudo. Para Arai (2006), a 
deposição da Sequência Pirabas/Barreiras Inferior ini-
ciou-se com a subida eustática ocorrida no intervalo 
Aquitaniano – Serravaliano (Eomioceno ao Mesomio-
ceno). No Mioceno Superior, após a reconhecida dis-
cordância tortoniana, teria ocorrido nova transgres-
são e deposição do Barreiras Superior, em ambiente 
predominantemente de canal de maré, com tendên-
cia progressivamente mais continental para o topo 
(ROSSETTI, 2006). Na área mapeada aflora somente a 
fácies continental (fluvial?) do Barreiras Superior, que 
é posteriormente truncada pelos sedimentos coluvio-
nares e fluviais do Pleistoceno, correlacionados aos 
sedimentos Pós-Barreiras.

A evolução sedimentar prossegue até os dias 
atuais com a deposição dos sedimentos clásticos in-
consolidados modernos (holocênicos) relacionados às 
planícies aluvionares atuais dos rios Gurupi e Maraca-
çumé e dos igarapés de pequeno porte.
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10.1. Conclusões

O levantamento geológico efetuado na escala 
1:100.000, combinado com aerogeofísica de alta re-
solução e apoio de dados petrográficos, litogeoquí-
micos, geocronológicos e isotópicos, além de infor-
mações disponíveis na literatura, permitiram avanço 
significativo na cartografia geológica da Folha Centro 
Novo do Maranhão e no entendimento da estratigra-
fia e evolução geológica de suas unidades constituin-
tes, bem como de aspectos relacionados à metalogê-
nese do ouro e outros recursos minerais.

Além da reavaliação da cartografia, conceito e 
idade de várias unidades, seis novas unidades foram 
identificadas neste trabalho: Anfibolito Muriá (2150 
Ma), Gabro Ubinzal, Granito Moça (2099 Ma), Anfi-
bolito Cocal (<850 Ma), Metamicrotonalito Caramu-
jinho (624 Ma) e Microgabro Linha 45 (~200 Ma), 
além de unidades já conhecidas, mas não considera-
das no âmbito da folha em trabalhos anteriores, como 
o Arenito Guamá, o Diabásio Laranjal e os Sedimentos 
Pós-Barreiras.

No Complexo Itapeva, unidade mais antiga da 
área (2167 Ma), pertencente ao embasamento do 
Cinturão Gurupi e anteriormente descrita como cons-
tituída unicamente por ortognaisses, percebeu-se a 
existência de metatonalitos e paragnaisses, que não 
puderam ser individualizados na escala de trabalho, 
e de corpos de xistos de fácies anfibolito, compatível 
com a fácies metamórfica do complexo.

A Suíte Intrusiva Tromaí, bem descrita e subdivi-
dida em trabalho anterior ao norte da folha enfocada, 
não permitiu, aqui, o mesmo detalhamento. Necessita 
de estudos cartográficos de maior detalhe, com maior 
apoio de geoquímica, geocronologia e geologia isotó-
pica. Em razão de algumas ambigüidades observadas 
no estudo litogeoquímico e na diferença de idade de 
~20 Ma mostrada pela geocronologia, é possível que 

pulsos magmáticos distintos estejam englobados na 
suíte.

A relação entre o Gabro Ubinzal e a Formação 
Chega Tudo, se tectônica ou intrusiva, não pode ser 
definida em razão da inexistência de bons afloramen-
tos para caracterização da unidade básica. 

A Formação Igarapé de Areia, anteriormente tra-
tada como unidade não afetada pelo cisalhamento 
relacionado à Zona de Cisalhamento Tentugal, mos-
trou-se claramente afetada por esse cisalhamento, es-
tando deformada juntamente com a Formação Chega 
Tudo.

A porção indivisa do Grupo Gurupi necessita de 
trabalho cartográfico de maior detalhe. Em razão da 
inexistência de afloramentos nos trechos percorridos 
durante este trabalho, somente rochas alteradas fo-
ram encontradas, impedindo a caracterização litoló-
gica dessa porção (sul da folha) e sua relação com as 
formações constituintes do grupo. Do mesmo modo, 
a Formação Marajupema, mantida neste trabalho, 
pode constituir parte do Grupo Gurupi. Essa definição 
também necessita de trabalho adicional de cartogra-
fia, com forte apoio de estudo de proveniência. Ainda 
com relação ao Grupo Gurupi indiviso, o significado 
tectônico do Anfibolito Cocal permanece incerto, 
visto que suas encaixantes são justamente as rochas 
alteradas do Grupo Gurupi. A química indicativa de 
ambiente orogênico parece contrastar com o que é 
atribuído ao Grupo Gurupi em termos de ambiente 
tecônico (margem passiva). Entretanto, imbricamento 
tectônico poderia explicar a discrepância.

As duas gerações de diabásios precisam de maior 
investigação isotópica e geocronológica para confir-
mar a separação efetuada com base em dados lito-
geoquímicos. A geocronologia Ar-Ar pode confirmar 
a relação desse magmatismo com a Província Magmá-
tica do Atlântico Central.

10. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
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A geoquímica prospectiva evidenciou associa-
ções anômalas em sedimentos de corrente para um 
ou mais elementos do conjunto Au-Ag-As-Sb-Se-Bi, 
bastante compatíveis com a existência de grande nú-
mero de ocorrências auríferas na área. Também reve-
lou as associações anômalas Mo-Cu-Zn-Pb, de filiação 
claramente granítica, e Cr-Ni-Co, claramente relacio-
nada com magmatismo máfico-ultramáfico, cujo sig-
nificado precisa ser investigado. É digno de nota que 
grande número dessas associações anômalas se con-
centra na porção noroeste da área trabalhada.

Foram também identificadas na prospecção geo-
química, em concentrados de bateia de sedimentos 
de drenagem e em solo, várias estações de amostra-
gem com presença de granada e ilmenta kimberlíti-
cas. Essas estações localizam-se no nordeste da folha, 
em área que drena local coincidente com anomalia 
magnética bipolar expressiva.

O ouro confirmou ser o recurso mineral mais 
abundante, com mais de 120 registros efetuados 
no projeto. A classe de depósitos orogênicos melhor 
ajusta as características geológicas e genéticas descri-
tas para os depósitos epigenéticos. Foi descrita nes-
te projeto, a partir de informações e testemunhos de 
sondagens obtidos com mineradoras, a existência de 
depósitos do tipo paleoplacer associados às rochas si-
liciclásticas da Formação Igarapé de Areia. É sugerida 
a semelhança desses depósitos com os de Tarkwa no 
Cráton Oeste-Africano.

Por último, os sedimentos fanerozoicos mostram 
bom potencial para extração de materiais de uso dire-
to na construção civil. 

10.2. Recomendações

A representação cartográfica de algumas unida-
des necessita trabalhos adicionais em escala de maior 
detalhe. Essas unidades incluem o Gabro Ubinzal, 
Anfibolito Muriá, Anfibolito Cocal e Metamicrotona-

lito Caramujinho. Também a porção do Grupo Gurupi 
aqui mantida como indivisa, merece esse detalhamen-
to.

Algumas unidades magmáticas necessitam de 
caracterização geocronológica para definir seu po-
sicionamento temporal. Essas unidades são o Gabro 
Ubinzal, Anfibolito Cocal e os diques básicos do Dia-
básio Laranjal e do Microgabro Linha 45. A unidade 
de xistos paraderivadas incluída no Complexo Itapeva 
também requer caracterização geocronológica para 
definir seu posicionamento temporal e sua individu-
alização.

A associação geoquímica anômala Cr-Co-Ni 
identificada na porção noroeste da folha precisa ser 
investigada no que concerne à sua origem. Tanto a 
presença de rochas básicas-ultrabásicas (não identifi-
cadas no mapeamento geológico, mas em área bas-
tante alterada) como o próprio ambiente laterítico 
podem ser responsáveis pela anomalia. 

A região nordeste da folha, em razão da pre-
sença de anomalia geofísica bipolar associada com 
a presença de minerais kimberlíticos em superfície, 
merece especial investigação. Recomenda-se modela-
mento geofísico (possivelmente associado com geo-
física terrestre) para definir a profundidade da fonte 
magnética e detalhamento da malha de amostragem 
geoquímica.

Para dar mais suporte à interpretação da metalo-
genia do ouro, outros depósitos/ocorrências merecem 
estudos metalogenéticos. É crítico para a ratificação 
do modelo vigente, a definição da idade (ou idades) 
de deposição do minério.

Modelamento geofísico regional, sobretudo na 
área de abrangência da Zona de Cisalhamento Ten-
tugal e de suas estruturas subsidiárias, é indicado, 
juntamente com detalhamento estrutural, para ela-
boração de esboço da arquitetura das estruturas em 
sub-superfície, pois estas foram as responsáveis pela 
migração dos fluidos hidrotermais mineralizadores.
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atributo unidade quantidade

área mapeada km2 3000

caminhamento geológico (a pé, carro, barco) km 751

afloramentos descritos afloramento 516

recursos minerais cadastrados registro 148

amostras de rocha amostra 353

amostras de solo amostra 37

análises petrográficas seção delgada 200

análises litogeoquímicas (ICP-MS) amostra 74

análises geoquímicas de sedimentos de corrente amostra 280

análises mineralógicas em concentrados de bateia amostra 107

análises U-Pb zircão (LA-ICP-MS) amostra 3

análise U-Pb em zircão (SHRIMP) amostra 1

análises Sm-Nd em rocha total amostra 7

1 - SÚMULA DOS DADOS FÍSICOS DE PRODUÇÃO

ANEXO




