
2
GEOLOGIA

2.1 Con tex to Ge o ló gi co Re gi o nal

Na área do pro je to, fo ram es tu da das três gran -
des uni da des ge o tec tô ni cas (figura 2.1):

– Área Cra tô ni ca
– Zona Móvel
– Co ber tu ras Sedi men ta res
A Área Cra tô ni ca com pre en de a Pla ta for ma de

São Luís (Alme i da, 1967 apud Schob be nha us,
1984) ou Crá ton de São Luís (Cor da ni, 1968), ou
ain da, Ter re no Gra ni to-Gre ens to ne do no ro es te do
Ma ra nhão (Pas ta na, 1995). 

O Crá ton de São Luís cons ti tui um do mí nio em
que se dis tin guem pe que nas fa i xas de ro chas do
em ba sa men to (gna is ses, mig ma ti tos, me ta gra ni -
tói des e an fi bo li tos), con jun tos de su pra crus ta is
me ta vul ca no-sedimentares onde pre do mi nam ro -
chas pa ra de ri va das e gra ni to gê ne se com al gum
vul ca nis mo áci do-intermediário as so ci a do.

Vá ri as in ter pre ta ções evo lu ti vas têm sido su ge ri -
das por di fe ren tes au to res, para o Crá ton de São
Luís. Ha sui et al. (1984) de fi ne como sen do uma en -
ti da de ar que a na que so freu re tra ba lha men to crus -
tal du ran te o Pa le o pro te ro zói co. Entre tan to, mes mo 
sen do pe que no o nú me ro de da ta ções ra di o mé tri -
cas aí re a li za das, ne nhu ma as si na tu ra ar que a na
foi, até ago ra, en con tra da (Kle in, 1998).

A Zona Móvel,  que bor de ja a por ção
sul-sudoeste do Crá ton, é cons ti tu í da pelo Cin tu rão
de Ci sa lha men to Gu ru pi. Essa uni da de ge o tec tô ni -
ca tem ge ra do mu i tos de ba tes no que se re fe re à
sua evo lu ção, ida de, po si ci o na men to, in ser ção e
re ti ra da de al gu mas uni da des es tra ti grá fi cas.

O Cin tu rão de Ci sa lha men to Gu ru pi (Cos ta, no
pre lo) é cons ti tu í do por um con jun to de ro chas de
alto, mé dio e ba i xo gra us me ta mór fi cos, de ida de
pa le o pro te ro zói ca, apre sen tan do uma pro nun ci a -
da fo li a ção mi lo ní ti ca NW-SE.

A ter ce i ra uni da de ge o tec tô ni ca, Co ber tu ras Se -
di men ta res, foi des cri ta por Pas ta na (1995), que a
di vi diu  em três uni da des: 1) ba ci as do Meso ao
Neopro te ro zói co (Iga ra pé de Are ia); 2) Ba cia Pa -
leozói ca, re pre sen ta da por se di men to da Ba cia do
Par na í ba; e 3) ba ci as me so-cenozóicas, cons ti tu í -
das por dois gra bens (ba ci as São Luís e Bra gan -
ça-Viseu), se pa ra das pelo Arco do Gu ru pi. A Ba cia
do Par na í ba está se pa ra da da Ba cia de São Luís
pelo Arco Fer rer.

Estes ar cos são as fe i ções es tru tu ra is/ge o fí si cas
mais ex pres si vas de in ter co ne xão com as ba ci as
do Par na í ba, Bra gan ça-Viseu, Ma ra jó e São Luís, e
re pre sen tam duas es tru tu ras po si ti vas ali nha das
nas di re ções NE-SW (ar cos de To can tins e Gu ru pi)
e WNW-ESE (Arco Fer rer).
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Fi gu ra 2.1 – Pro vín ci as ge o tec tô ni cas. No tar o po si ci o na men to das ba ci as meso a ne o pro te ro zói cas
(adap ta do de Pas ta na, 1995).



Góes et al. (1993) pro pu se ram al gu mas hi pó te ses 
para ex pli car a ori gem e o de sen vol vi men to des sas
fe i ções, ba se a das em mo de los e con ce i tos di fe ren -
tes. Entre tan to, to dos es ses con ce i tos ti ve ram como
base o prin cí pio de que a evo lu ção des ses al tos in -
ter ba ci as está li ga da stric tu sen su aos even tos tec -
tô ni cos de rup tu ra do Gond wa na e à for ma ção do
Atlân ti co Sul e Nor te-Equatorial (Ca pu to, 1984).

Cam pos & Lima (1987) ci ta dos em Goés et al.
(1993) su ge rem que a for ma ção do Arco To can tins
é um efe i to de oro ge nia de bor da do Gond wa na.
Admi tem que, no Per mi a no, hou ve um so er gui men -
to a no ro es te da Ba cia do Par na í ba ini ci an do a con -
fi gu ra ção do fu tu ro Arco de To can tins, rom pen do,
in clu si ve, a li ga ção an te ri or que ha via, até en tão,
com a Ba cia do Ama zo nas.

O Arco Fer rer, se gun do o mo de lo pre co ni za do por
Ra bi no witz & La Brec que (1979), ci ta do em Goés et
al. (1993.), te ria sua ori gem re la ci o na da ao pro ces so
de aber tu ra do Atlân ti co Sul, com com pres são na
cos ta nor te bra si le i ra, ca u sa da pos si vel men te pela
ro ta ção an ti-horária da Áfri ca em re la ção à Améri ca
do Sul. Entre tan to, Goés et al. (1993), em tra ba lho de
re in ter pre ta ção dos da dos sís mi cos e ge o ló gi cos da
Ba cia do Par na í ba, pro pi ci a ram um me lhor es cla re ci -
men to so bre a ori gem e evo lu ção dos ar cos de To -
can tins e Fer rer. Tra ta-se, pois, de pro du tos re sul tan -
tes dos pro ces sos tec tô ni cos res pon sá ve is pela rup -
tu ra do Gond wa na e pos te ri or for ma ção dos oce a nos
Atlân ti co Nor te e Equa to ri al, pro pi ci an do a im plan ta -
ção de uma sé rie de ba ci as trans ten si o na is ao lon go
da cos ta equa to ri al bra si le i ra, en tre as qua is, es tão as 
ba ci as de Ma ra jó e São Luís.

2.2 Estra ti gra fia

As co lu nas es tra ti grá fi cas das fo lhas SA.23-V
(se ten tri o nal) e SA.23-Y (me ri di o nal) são apre sen -
ta das, res pec ti va men te, nos qua dros 2.1 e 2.2.
Nes ses qua dros, a or de na ção ver ti cal das uni da -
des é acom pa nha da pelo seu po si ci o na men to no
tem po ge o ló gi co e pela in ter pre ta ção   do  seu  am -
bi en te  se di men tar  ou  tec tô ni co. Sua  po ten ci a li da -
de  mi ne ral, de ter mi na da a par tir dos le van ta men -
tos bi bli o grá fi cos  ou de cam po, cons ta da úl ti ma
co lu na à di re i ta dos qua dros.

2.2.1 Gru po Au ri zo na (Cos ta et al., 1975) – APa

A uni da de tem suas áre as de ocor rên cia res tri tas
à zona li to râ nea, prin ci pal men te, no in ter flú vio Tro -

maí/Ma ra ca çu mé, pró xi mo à vila Au ri zo na, a les te da 
ci da de de Luís Do min gues e ao lon go do rio Pi riá.

O Gru po Au ri zo na cons ti tui uma se qüên cia su -
pra crus tal de na tu re za vul ca no-sedimentar, cu jas
pa ra gê ne ses são in di ca ti vas de fá ci es xis to-verde,
lo cal men te evo lu in do para an fi bo li to ba i xo. É cons -
ti tu í do por fi li tos, me ta cherts, quart zi tos e me ta ul tra -
ma fi tos, além de for ma ção fer rí fe ra. Entre tan to,
toda essa se qüên cia pode ou não es tar en tre cor ta -
da por ve i os de quart zo, às ve zes au rí fe ros. É pos sí -
vel que o Gru po Au ri zo na pos sa re pre sen tar uma
se qüên cia do tipo gre ens to ne belt, po den do, en -
tão, ser  cor re la ci o na do  com ou tros seg men tos do
tipo gre ens to ne belt ocor ren tes no Crá ton Ama zô ni -
co, como a Su í te Me ta mór fi ca Vila Nova (Jor ge
João et al., 1979) e o Gru po Sa pu ca ia (Ara ú jo &
Maia, 1991), en tre ou tros.

2.2.2 Kin zi gi to Ma ra ju pe ma  (Pas ta na, 1995) –
         Amj

O Kin zi gi to Ma ra ju pe ma está re pre sen ta do ao
lon go de uma fa i xa com di re ção NW-SE, aflo ran te
no rio Gu ru pi. Cons ti tui um cor po len ti cu lar, for ma -
do por gna is ses kin zi gí ti cos e me ta quart zi tos mus -
co ví ti cos, que fo ram in di vi du a li za dos por suas ca -
rac te rís ti cas pro to lí ti cas me tas se di men ta res e car -
to gra fa dos como uma uni da de des ta ca da, na área
ma pe a da (Pas ta na,1995).

2.2.3 Com ple xo Ma ra ca çu mé (Mou ra, 1936) – 
          Am

O Com ple xo Ma ra ca çu mé tem sua prin ci pal fa i -
xa de ocor rên cia na por ção cen tral da área do pro -
je to,  no ta da men te,  no in ter f lú v io Gu ru -
pi-Maracaçumé, onde suas me lho res ex po si ções
são ob ser va das. As ro chas re la ci o na das a este
com ple xo mos tram-se len ti cu lar men te in ter ca la das 
com ro chas su pra crus ta is do Gru po Gu ru pi.

Essa uni da de é cons ti tuí da por uma se qüên cia de 
gra ni tói des re pre sen ta dos por to na li tos, trond hje mi -
tos,  gra no di o ri tos e an fi bo li tos gna is si fi ca dos, cuja
pa ra gê ne se mi ne ral é in di ca ti va de me ta mor fis mos
com pa tí vel com fá ci es an fi bo li to mé dio a alto.

A as sem bléia mi ne ral é do mi na da por pla gi o clá -
sio/quart zo/bi o ti ta + mi cro cli na + mus co vi ta + epi -
do to + gra na da + ti ta ni ta/zir cão/apa ti ta e opa cos,
em or dem de de crés ci mo de abun dân cia).
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Qu a dro 2.1 (Fo lha SA.23-V)  – Des cri ção das Uni da des.

CRONOESTRATIGRAFIA
LITOLOGIA AMBIÊNCIA POTENCIALIDADE

 MINERALERA PER. ÉPOCA

F
A
N
E
R
O
Z
Ó
I
C
O

C
E
N
O
Z
Ó
I
C
O

Q
U
A
T
E
R
N
Á
R
I
O

H
O
L
O
C
E
N
O

Cobertura
Holocênica Qh

Sedimentos inconsolidados, recentes, constituídos
de supramaré lamosa, arenitos fluviais e eólicos na
região costeira. No continente, termos pelitos,
arenitos e cascalhos fluviais.

Sistemas continentais
aluvial e lacustre, e
costeiros relacionados a
planícies de maré e
estuários

Ouro,  areias, cascalhos,
argilas e turfa

P
L
E
I
S
T
O
C
E
N
O

Sedimentos
Pós-Barreiras Qpb

Sedimentos inconsolidados areno-argilosos e
argilo-arenosos, amarelados e avermelhados, com
clastos associados e blocos de arenitos
ferruginosos.

Sistema continental Argilas, areias  e cascalhos

T
E
R
C
I
Á
R
I
O

P
L
I
O
C
E
N
O

Grupo Barreiras Tb

Arenitos com estratificação cruzada acanalada e
tabular, conglomerados e pelitos laminados.
Arenitos com tidal bundles e pelitos com restos
vegetais.

Sistema  fluvial/leques alu-
viais, lagos e planície de
maré

Argilas, areias e cascalhos.

M
I
O
C
E
N
O

Formação
Pirabas Tp Calcário fossilífero, às vezes com folhelhos e

margas associados. Sistema marinho
Calcário para indústria de
cimento e para corretivo de
solos

M
E
S
O
Z
Ó
I
C
O

C
R
E
T
Á
C
E
O

Formação Itapecuru Ki
Arenitos grossos a conglomeráticos, arcosianos,
apresentando estratificação cruzada e camadas de
pelitos avermelhados.

Leques aluviais/sistema
fluvial entrelaçado/lagos Argila para cerâmica vermelha

P
A
L
E
O
Z
Ó
I
C
O

D
E
V
O
N
I
A
N
O

S
I
L
U
R
I
A
N
O

Grupo Serra Grande SDsg
Conglomerados suportados por uma matriz
argilosa, arenitos com estratificação cruzada
acanalada e tabular, pelitos laminados.

Leques aluviais/fluvial es-
tratificação e planície de
maré/marinho plataformal

E
O
P
A
L

Arenito Guamá EPg Arenito silicificado de cor branca, fossilífero,
granulometria média a grossa. Sistema marinho Calçamento de ruas

E
O
Z
Ó
I
C
O

Formação Pirá EPp Grauvacas, arenitos arcosianos, subarcóseos, e
pelitos associados. Agregado leve
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Qu a dro 2.1 (Fo lha SA.23-V) – Des cri ção das Uni da des (con ti nu a ção).

P
R
O
T
E
R
O
Z
Ó
I
C
O

P
R
É
-
C
A
M
B
R
I
A
N
O

N
E
O
P
R
O
T
E
R
O
Z
Ó
I
C
O

Suíte Brasiliana

Nc
Granito Cantão – Biotita monzogranito, leucocrá-
tico, cinza-esbranquiçado. Granulação variando de
média a grossa.

Plutônico Brita

Nj

Granito Jonasa – Biotita-muscovita sienogranito
associado   a diques  sin-plutônicos,   pegmatitos    e
aplitos portadores  de berilo,  granada,  turmalina   e
sulfetos.

Plutônico Brita

Njp

Granito Japiim – Biotita granodiorito porfirítico,
biotita-muscovita sieno-monzogranito, muscovita
leucossienogranito, aplitos e pegmatitos interca-
lados.

Plutônico Brita

No
Granito Ourém – Biotita-muscovita sienogranito,
associado a diques sin-plutônicos, pegmatitos e
aplitos.

Plutônico Brita

Ny Granito Ney Peixoto – Rochas sienograníticas a
duas micas, cor cinza, granulação média a grossa. Plutônico Brita

N
E
O

A

M
E
S
O
P
R
O
T.

Formação Viseu MNv

Conglomerados com matriz arenosa, arenitos
arcosianos, cinza-amarelados com estratificação
cruzada acanalada e pelitos avermelhados.
Conjunto cortado por vênulas e veios de quartzo.

Leques aluviais/fluvial en- 
trelaçado, lagos

Formação Igarapé de Areia MNia

Arenitos arcosianos médios a grossos, conglo-
merados, arenitos arcosianos finos a médios, com
estratificação cruzada acanalada e tabular e pelitos
laminados subordinados. Conjunto cortado por
vênulas e veios de quartzo.

Leques aluviais/fluvial en- 
trelaçado, lagos

P
R
O
T
E
R
O
Z
Ó
I
C
O

R
E
T
R
A
B
A
L
H
A
D
O

N
O

B
R
A
S
I
L
I
A
N
O

S
U
Í
T
E

A
L
C
A
L
I
N
A

B
O
C
A

N
O
V
A     (1)

G
R
U
P
O

G
U
R
U
P
I

(2)

Pgp

Formação Rio Piritoró – seqüência metassedimen-
tar composta de sericita filitos, filitos carbonosos,
pirofilita filitos, sericita quartzitos, metagrauvacas e
metassiltitos, em baixo grau metamórfico.

Cinturão de Cisalhamento Ouro, fosfatos
Pgjr

Formação Jaritequara – seqüência  metassedimen-  
tar de baixo grau metamórfico, composta de
biotita-muscovita xistos, granada-cloritóide-musco-
vita-biotita xistos, xistos granatíferos e filonitos.

Pgvc

Formação Vila Cristal – seqüência metassedimen-
tar, de médio grau metamórfico composta  de xistos
gnaissóides, epidoto-biotita xistos, granada-biotita-
hornblenda xistos, xistos microclinizados, xistos a
cordierita, biotita quartzitos. Apresentando evidên-
cias de migmatização.

Pbn
Nefelina sienito-gnaisse: biotita litchfieldito gnais-
sóide, cor cinza a levemente caramelado,
granulação média a grossa.

Plutônico Indústria de cerâmica branca

Suíte intrusiva Tracuateua Ptc

Granito Tauari

Granito
Mirasselva

Granito
Tracuateua

Biotita-muscovita sienogranitos,
associados a diques sin-plutô-
nicos, pegmatitos e aplitos. A
proporção de muscovita é supe-
perior a biotita.

Plutônico Brita

Suíte Tromaí

Pta

Granito Areal (a) – são rochas graníticas
peraluminosas, cálcio-alcalinas de alto potássio,
formadas a partir da fusão parcial das rochas
tonalíticas. Terreno

Granito-greenstone Ouro

Ptcm

Tonalito Cândido Mendes (cm) –  são corpos de
granitóides de dimensões batolíticas, composição
ácida. Predominam as variedades tonalíticas e
trondhjemíticas. 

A
R
Q
U
E
O
Z
Ó
I
C
O

A     P
R     A
Q     L
U     E
E     O
A     P
N     R
O     O
        T
        E
        R.

Grupo Aurizona APa

Seqüência metavulcano-sedimentar tipo greensto-
ne belt, na qual predominam xistos de naturezas
diversas, filitos e quartzitos, metamorfizados  em
fácies xisto-verde a anfibolito baixo. Presença de
veios de quartzo, por vezes auríferos.

Terreno
Granito-greenstone Ouro, fosfatos
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Qu a dro 2.2 (Fo lha SA.23-Y) – Des cri ção das Uni da des.

CRONOESTRATIGRAFIA

LITOLOGIA AMBIÊNCIA POTENCIALIDADE
 MINERAL

ERA PER. ÉPOCA

F
A
N
E
R
O
Z
Ó
I
C
O

C
E
N
O
Z
Ó
I
C
O

Q
U
A
T
E
R
N
Á
R
I

O

H
O
L
O
C
E
N
O

Cobertura
Holocênica Qh

Sedimentos inconsolidados, recentes, constituídos de
supramaré lamosa, arenitos fluviais e eólicos na região costeira.
No continente, termos pelitos, arenitos e cascalhos.

Sistemas
continentais e
lacustre
aluvial, e cos-
teiros relacio-
nados a planí-
cies de maré e 
estuário

Ouro, areias, cascalhos, argilas e
turfa

P
L
E
I
S
T
O
C
E
N
O

Sedimentos
Sub-
Recentes 

Qp Pelitos maciços esverdeados, com restos fósseis de raízes;
arenito fino, friável, esbranquiçado; sedimentos carbonosos.

Sistema fluvial 
e planície de
inundação

Sedimentos
Pós-Barreiras Qpb Sedimentos inconsolidados areno-argilosos e argilo-arenosos,

com clastos associados e blocos de arenitos ferruginosos.
Sistema
continental Argilas, areias e cascalhos

T
E
R
C
I
Á
R
I

O

P
L
I

O
C
E
N
O

Grupo
Barreiras Tb

Arenitos com estratificação cruzada acanalada e tabular,
conglomerados e pelitos laminados. Arenitos com tidal bundies
e pelitos com restos vegetais.

Sistema
fluvial/leques
aluviais, lagos
e planície de
maré

Argilas, areias e cascalhos

M
I

O
C
E
N
O

Cobertura
laterítico-
bauxítica

Tc Arenitos amarelados e conglomerado laterítico aluminoso.
Sistema
fluvial/leques
aluviais

Bauxita

TKi Arenitos brancos com estratificação cruzada tangencial, siltitos
e argilitos vermellos e brancos de caulim.

Sistema fluvial CaulimM
E
S
O
Z
Ó
I
C
O

C
R
E
T
Á
C
E
O

Formação Ipixuna

Formação Itapecuru Ki Arenitos grossos a conglomeráticos, arcosianos, apresentando
estratificação cruzada e camadas de pelitos avermelhados.

Leques
aluviais/
sistema fluvial
entrelaçado/
lagos

Argila para cerâmica vermelha

P
A
L
E
O
Z
Ó
I
C
O

D
E
V
O
N
I
A
N
O

S
I
L
U
R
I
A
N
O

Grupo Serra Grande SDsg
Conglomerados suportados por uma matriz argilosa, arenitos
com estratificação cruzada acanalada e tabular, pelitos
laminados.

Leques
aluviais/fluvial
entrelaçado e
planície de
maré/marinho
plataformal
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Qu a dro 2.2 (Fo lha SA-23-Y) – Des cri ção das Uni da des (con ti nu a ção).

P
R
O
T
E
R
O
Z
Ó
I
C
O

P
R
É
-
C
A
M
B
R
I
A
N
O

N
E
O
P
R
O
T.

Suíte Brasiliana Njp
Granito Japiim – Biotita granodiorito porfirítico, biotita-muscovita 
sieno-monzogranito, muscovita leucossienogranito, aplitos e
pegmatitos associados.

Plutônico Brita

N    M
E   E     
O   S
     O
A   P
     R
     O
     T.

Formação Igarapé de
Areia MNia

Arenitos arcosianos médios a grossos, conglomerados, arenitos 
arcosianos finos a médios, com estratificação cruzada
acanalada e tabular e pelitos laminados subordinados. Conjunto 
cortado por vênulas e veios de quartzo.

Leques
aluviais/ fluvial 
entrelaçado,
lagos

P
A
L
E
O
P
R
O
T
E
R
O
Z
Ó
I
C
O

Granito Maria Suprema Pms

Sienogranitos e tonalitos intensamente deformados,
apresentando-se como corpo lentiforme orientado segundo
NW-SE e intercalado nas litologias do Complexo Maracaçumé.
As características texturais e estruturais sugerem uma formação 
por anatexia crustal em fase sincolisional ou sincisalhamento
onde a presença de muscovita e andaluzita são indicativas de
uma paraderivação.

Plutônico Brita

Tonalito Itamoari Pi

Tonalitos e trondhjemitos intensamente retrabalhados
tectonicamente, orientados segundo NW-SE, em concordância
com o Cinturão de Cisalhamento Gurupi. Esta unidade
representa o equivalente retrabalhamento da “Suíte Tromaí”.

R
E
T
R
A
B
A
L
H
A
D
O

N
O

B
R
A
S
I
L
I
A
N
O

S
U
Í
T
E

A
L
C
A
L
I
N
A

B
O
C
A

N
O
V
A

G
R
U
P
O

G
U
R
U
P
I

(2)

Pgp

Formação Rio Piritoró – seqüência metassedimentar composta
de sericita-filitos, filitos carbonosos, pirofilita filitos, sericita
quartzitos, metagrauvacas e metassiltitos, em baixo grau
metamórfico.

Cinturão de
Cisalhamento Ouro, fosfatosPgjr

Formação Jaritequara – seqüência  metassedimentar de baixo
grau metamórfico, composta de biotita-muscovita xistos,
granada-cloritóide-muscovita-biotita xistos, xistos granatíferos e 
filonitos.

Pgvc

Formação Vila Cristal – seqüência metassedimentar, de médio
grau metamórfico composta  de xistos gnaissóides,
epidoto-biotita xistos, granada-biotita-homblenda xistos, xistos
microclinizados, xistos a cordierita, biotita quartzitos.
Apresentando evidências de migmatização.

(1) Pbn Nefelina sienito-gnaisse-biotita litchfieldito gnaissóide, cor cinza
a levemente caramelado, granulação média a grossa. Plurônico Indústria de cerâmica branca

Suíte Tromaí Ptcm
Tonalito Cândido Mendes  –  são corpos de granitóides de
dimensões batolíticas, composição ácida. Predominam as
variedades tonalíticas e trondhjemíticas. 

Terreno
Granito-
greenstone

Ouro

A
R
Q
U
E
O
Z
Ó
I
C
O

A
R
Q
U
E
A
N
O

Complexo Maracaçumé Am
Tonalitos, trondhjemitos, granodioritos e anfibolitos
gnaissificados e migmatizados, metamorfizados e deformados
em regime de cisalhamento dúctil.

Kinzigito Marajupema Amj
Rochas paraderivadas, representadas por gnaisses kinzigíticos
e metaquartzitos muscovíticos, geralmente formando corpos
lenticulares.



2.2.4 Suíte Tro maí (Cos ta et al., 1977)

Esta de no mi na ção subs ti tui a Asso ci a ção
Ano ro gê ni ca Tro maí dos au to res ci ta dos aci ma. 
A Su í te Tro maí é cons ti tu í da pelo To na li to Cân di -
do Men des (Ptcm) e pelo Gra ni to Are al (Pta); tem 
uma am pla dis tri bu i ção na por ção se ten tri o nal
da área do pro je to, prin ci pal men te no ba i xo cur -
so dos rios Gu ru pi e Ma ra ca çu mé, es ten den -
do-se para nor te, até a fa i xa li to râ nea.

O To na li to Cân di do Men des está bem ca rac te -
ri za do no in ter flú vio Gu ru pi-Maracaçumé, com
boas ex po si ções nas pro xi mi da des da ci da de
de Cân di do Men des. Cons ti tui-se de gra ni tói -
des, com pre do mi nân cia de to na li tos e trond hje -
mi tos.

O Gra ni to Are al está lo ca li za do no se tor nor des te 
da área do pro je to, apre sen ta  um for ma to ova lar, e
é cons ti tu í do por ro chas gra ní ti cas pe ra lu mi no sas,
cal ci al ca li nas de alto po tás sio, for ma das pro va vel -
men te a par tir da fu são par ci al das ro chas to na lí ti -
cas (Pas ta na, 1995).

2.2.5 Su í te Intru si va Tra cu a te ua (Cos ta,
     no pre lo) – Ptc

A Su í te Tra cu a te ua agru pa cor pos ma ci ços de
gra ni tói des in tru si vos de no mi na dos Tra cu a te ua, Mi -
ras sel va e Ta u a ri, lo ca li za dos nas pro xi mi da des dos
lo ca is ho mô ni mos, na Re gião Bra gan ti na, nor des te
do Esta do do Pará.

São gra ni tói des a duas mi cas, onde  a pro por ção 
de mus co vi ta é ma i or que a da bi o ti ta.

To dos os cor pos es tão re co ber tos par ci al -
men te por se di men tos ter ciá ri os do Gru po Bar -
re i ras.

2.2.6 Su í te Alca li na Boca Nova 
         (Jor ge João, 1980) – Pbn

A Su í te Alca li na Boca Nova (Ne fe li na Si e ni to
Boca Nova) ocor re à mar gem di re i ta do rio Gu a -
má, nas pro xi mi da des da vila Boca Nova, nos mu -
ni cí pi os de Ca pi tão Poço e Gar ra fão do Nor te.

Pe tro gra fi ca men te esta uni da de está re pre sen -
ta da por um bi o ti ta lit chfi el di to gna is sói de, in ci pi -
en te men te mig ma ti za do e cujo ban da men to tec tô -
ni co-composicional, pro va vel men te, foi ge ra do
em re gi me de ca val ga men to oblí quo (Cos ta, no
pre lo).

2.2.7 Gru po Gu ru pi (Fran cis co et al., 1971)

O Gru po Gu ru pi está re pre sen ta do ao lon go
de uma  fa i xa de trend NW/SE, com ex ten são
apro xi ma da de 160km e lar gu ra va ri an do de 2 a
10km.

Fran cis co et al. (1971) no iní cio da dé ca da
de 70, em pre ga ram pela pri me i ra vez a de no -
mi na ção de Gru po Gu ru pi para a se qüên cia
com pos ta por fi li tos, quart zi tos e xis tos, de ida -
de pré-cambriana.

No pre sen te tra ba lho, man tém-se a de no mi na -
ção de Gru po Gu ru pi para um con jun to de ro chas
su pra crus ta is, em ge ral cor ta das por ve i os de
quart zo va ri an do de di men sões cen ti mé tri cas a
mé tri cas, sob a for ma de bou dins, ge ral men te pa ra -
le los a sub pa ra le los ao trend prin ci pal da uni da de.

Inte gram o Gru po Gu ru pi, as se guin tes uni da des:
a) For ma ção Vila Cris tal (Cos ta, no pre lo) –

Pgvc: en glo ba ro chas cons ti tu í das por me ta -
mor fi tos de fá ci es xis to-verde alto a an fi bo li to
ba i xo, re pre sen ta da por xis tos gna is sói des de
com po si ção gra u va que a na, ri cos em bol sões e
fa i xas peg ma tí ti cas, por ve zes de se nhan do fe i -
ções de pinch-and-swell.

b) For ma ção Ja ri te qua ra (Cos ta, no pre lo) –
Pgjr: é cons ti tu í da por mi ca xis tos quart zo sos
com ban das me ta mór fi cas, re pre sen ta das por
me ta pe li tos e me tap sa mi tos em fá ci es xis -
to-verde mé dio a alto.

c) For ma ção Rio Pi ri to ró (Cos ta, no pre lo) –
Pgp: é repre sen ta da por fi li tos de ban da
metamór fi ca de mu i to ba i xo grau, em fá ci es
x isto-verde ba i xo, re pre sen ta das por
quartzo-sericita fi li tos, fi li tos car bo no sos, além de 
oca si o na is me tas sil ti tos, me ta gra u va cas e se ri ci -
ta quart zi tos.

2.2.8 To na li to Ita mo a ri (Pas ta na, 1995) – Pi

O To na li to Ita mo a ri ocor re na por ção cen tral
da fo lha,  em uma fa i xa de trend NW-SE, com cer -
ca de 75km de com pri men to e lar gu ra em tor no
de 6km, bem ca rac te ri za da nos in ter flú vi os Ma ra -
ca çu mé/Gu ru pi/Gu ru pi-Mirim.

Seus li tó ti pos prin ci pa is são to na li tos e
trond hjemi tos, com re gis tro de in ten so re tra ba lha -
men to tec tô ni co, res pon sá vel por trans for ma -
ções mi ne ra is par ci a is e/ou to ta is, ca rac te ri za -
das pela clo ri ti zação da horn blen da e epi do ti -
za ção dos pla gi o clá si os.

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil
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2.2.9 Gra ni to Ma ria Su pre ma (Pas ta na, 1995) –
          Pms

O Gra ni to Ma ria Su pre ma tem sua ocor rên cia
res tri ta à por ção cen tral da área do pro je to, e as
suas me lho res ex po si ções si tu am-se na ca cho e i ra
ho mô ni ma, no mé dio cur so do rio Gu ru pi.

Esta uni da de apre sen ta uma for ma ni ti da men te
len ti cu lar, sub con cor dan te a con cor dan te com a
es tru tu ra ção re gi o nal do Com ple xo Ma ra ca çu mé, e 
ori en ta ção se gun do um trend NW-SE.

Por suas ca rac te rís ti cas mi ne ra ló gi cas e tex tu ra is, 
além de si mi la ri da de quan to ao em pla ce ment, o
Gra ni to Ma ria Su pre ma pa re ce ser cor re la ci o ná vel
à Su í te Pla quê (Ara ú jo et al., 1988), re de fi ni da por
Ara ú jo & Maia (1991), para Gra ni to Estra tói de Pla -
quê, ocor ren te na por ção sul do Crá ton Ama zô ni co.

2.2.10 For ma ção Iga ra pé de Are ia
           (Abreu et al., 1980) – MNia

A For ma ção Iga ra pé de Are ia tem uma ra zoá vel
fa i xa de ocor rên cia, na por ção cen tral da área do
pro je to; sua me lhor ex po si ção acha-se lo ca li za da
pró xi mo à vila de Iga ra pé de Are ia.

Esta for ma ção é cons ti tu í da, pre do mi nan te men -
te, por are ni tos ar co si a nos mé di os a gros sos e con -
glo me ra dos,  bem ca rac te ri za dos a sul da vila Iga -
ra pé de Are ia, além de pe li tos su bor di na dos.

Os con glo me ra dos são de ar ca bou ço aber to,
cons ti tu í dos de se i xos cen ti mé tri cos e grâ nu los de
quart zo e feld spa to (su bor di na da men te), su por ta -
dos por uma ma triz are no/fer ru gi no sa. Os se i xos
mos tram uma es tru tu ra ção in ci pi en te, com su tis evi -
dên ci as de trun ca men to, re la ci o na da a uma  pro vá -
vel es tra ti fi ca ção cru za da aca na la da (fi gu ra 2.2).

De vi do às se me lhan ças de suas ca rac te rís ti cas
li to ló gi co-estruturais, a For ma ção Iga ra pé de Are ia
é cor re la ci o ná vel à For ma ção Vi seu, que ocor re na
por ção se ten tri o nal da área do pro je to. Estas uni da -
des es tão cir cuns cri tas a ba ci as apa ren te men te
iso la das en tre si, mas fo ram agru pa das, ten ta ti va -
men te, em uma úni ca uni da de ge o tec tô ni ca, de no -
mi na da in for mal men te de “Ba ci as do Meso a Ne o -
pro te ro zói co”.

2.2.11 For ma ção Vi seu (Abreu et al., 1980) –
           MNv

A For ma ção Vi seu ocor re em uma fa i xa res tri ta,
lo ca li za da na por ção nor te da área do pro je to, prin -

ci pal men te no in ter flú vio Gu ru pi/Pi riá. Suas me lho -
res ex po si ções en con tram-se ao lon go da ro do via
PA-242 (Bra gan ça-Viseu) e en tre a lo ca li da de de -
no mi na da Cur va e a ci da de de Vi seu. 

Esta for ma ção é cons ti tu í da, pre do mi nan te men -
te, por con glo me ra dos su por ta do por uma ma triz
de are ni to ar co si a no de gra nu lo me tria mé dia a
gros sa, apre sen tan do es tra ti fi ca ção cru za da aca -
na la da e ta bu lar, além de pe li tos la mi na dos (fi gu ra
2.3).

2.2.12 Su í te Bra si li a na (Cos ta, no pre lo)

A Su í te Bra si li a na é cons ti tu í da pe los gra ni tói des
sin tan gen ci a is, tipo Ou rém e Jo na sa; gra ni tói des
sin trans cor ren tes, tipo Ja pi im; gra ni tói des tar di a
pós-tangenciais, tipo Ney Pe i xo to e Can tão.

a) O Gra ni to Ou rém (No) ocor re no rio Gu a má,
em fren te à ci da de de Ou rém, es ten den do-se para
sul. Tra ta-se de gra ni to sin tan gen ci al a duas mi cas,
onde a pro por ção de mus co vi ta é mu i to ma i or que a 
da bi o ti ta. De um modo ge ral, apre sen ta quart zo,
pla gi o clá sio, mi cro cli na, mus co vi ta, bi o ti ta e aces -
só ri os.

b) O Gra ni to Jo na sa (Nj) é um cor po com área de
apro xi ma da men te 4km2 aflo ran te, lo ca li za do no
lado nor te e dis tan te cer ca de 6km da es tra da que
liga a ci da de de Ou rém a Ca pi tão Poço. Não foi
pos sí vel, no cam po, ob ser var o con ta to com ou -
tras uni da des, em vir tu de do re fe ri do cor po en con -
trar-se re co ber to por se di men tos do Gru po Bar re i -
ras. São ro chas de co lo ra ção cin za, tex tu ra gra no -
blás ti ca a le pi do blás ti ca, de com po si ção à base
de pla gi o clá sio, quart zo, bi o ti ta, mus co vi ta e opa -
cos.

c) O Gra ni to Ja pi im (Njp) ex põe-se a sul da vila
de Ja pi im, indo até a vila Cris tal, acom pa nhan do o
cur so do rio Pi riá. Tra ta-se de um cor po de di men -
sões ba to lí ti cas, cuja lar gu ra che ga a atin gir cer ca
de 25km, por apro xi ma da men te 30km de com pri -
men to. Esta uni da de acha-se re pre sen ta da por um
cor po li to lo gi ca men te di ver si fi ca do, for ma do, prin -
ci pal men te, pe las fá ci es bi o ti ta gra no di o ri to por fi rí -
ti co, bi o ti ta-muscovita si e no-monzogranito, mus co -
vi ta le u cos si e no gra ni to, além de uma com ple xa e
den sa rede de apli tos e peg ma ti tos as so ci a dos.
Pe las suas ca rac te rís ti cas es tru tu ra is e com po si -
ciona is, por es tar in se ri da em um con tex to de re gi -
me trans cor ren te li ga do ao Cin tu rão de Ci sa lha -
men to Gu ru pi, esta uni da de é aqui po si ci o na da no
Ne o pro te ro zói co, fa zen do par te da Su í te Bra si li a na
(Cos ta, no pre lo).
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d) O Gra ni to Ney Pe i xo to (Ny) é en con tra do na
mar gem es quer da do rio Gu a má, na pe dre i ra ho -
mô ni ma; tra ta-se de ro cha si e no gra ní ti ca a duas
mi cas, de co lo ra ção cin za, exi bin do ori en ta ção dos 
mi ne ra is mi cá ce os. Os es tu dos re a li za dos por Hur -
ley et al. (1967); Alme i da et al. (1968); Wan der ley Fi -
lho (1980) e Vil las (1982), em bo ra com al gu mas re -
ser vas, le vam a po si ci o nar o Gra ni to Ney Pe i xo to no 
Meso a Ne o pro te ro zói co.

e) O Gra ni to Can tão (Nc) ocor re a cer ca de 6km
do lado sul da BR-316, nos ar re do res da vila Can -
tão, em for ma de stock  oval com re le vo re ba i xa do e 
cer ca de 70km2 de área, ex pon do-se na for ma de
la je i ros e me ga blo cos iso la dos. Este gra ni to en con -
tra-se in tru di do em li to lo gi as do Gru po Gu ru pi, sen -
do en con tra do em seu in te ri or xe nó li tos de ro chas
da que la uni da de. O Gra ni to Can tão é uma ro cha
fél  s i  ca, le u co crá t i  ca, de co lo ra ção cin -

– 14 –
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Fi gu ra 2.3 – Co lu na es tra ti grá fi ca es que má ti ca da For ma ção Vi seu (Pas ta na, 1995).



za-esbranquiçada, isó tro pa, tra tan do-se de um fa -
ne ri to ho lo cris ta li no. A fal ta de in for ma ções e da dos 
ge o cro no ló gi cos e a au sên cia de fo li a ções tec tô ni -
cas nes se gra ni tói de, con duz à su po si ção de que
essa in tru são seja ti pi ca men te pós-tectônica e,
con se qüen te men te, a mais nova em re la ção aos
ou tros gra ni tói des da Su í te Intru si va Bra si li a na, cujo 
va lor de re fe rên cia são as ida des do Gra ni to Ney
Pe i xo to (fo li a do), va ri an do en tre 534 e 470Ma (Cos -
ta, no pre lo).

2.2.13 For ma ção Pi riá (Cos ta et al., 1975) – EPp

A For ma ção Pi riá aflo ra pró xi mo à ci da de de
San ta Lu zia do Pará, em “mi cro ba ci as” iso la das.
Suas ma i o res e me lho res ex po si ções são ve ri fi ca -
das ao lon go do rio Pi riá, que em pres ta seu  nome à
uni da de, prin ci pal men te no tre cho en tre a ju san te
da Ca cho e i ra do Ja pi im e a mon tan te da Ca cho e i ra
Ita pa i um.

O con tex to li to ló gi co da “se qüên cia” Pi riá é dado
por uma as so ci a ção pre do mi nan te de ro chas psa -
mí ti cas, prin ci pal men te gra u va cas, ar có se os e su -
bar có se os, em or dem de cres cen te de abun dân cia, 
além de con glo me ra dos, sil ti tos e mar gas.

Em vir tu de dos pou cos da dos ge o cro no ló gi cos
exis ten tes so bre esta uni da de, man tém-se a pro po si -
ção apre sen ta da por Cos ta et al. (1975) que con si de -
ram a For ma ção Pi riá como de ida de eo pa le o zói ca.

2.2.14 Are ni to Gu a má (Acker mann, 1969) – EPg

O Are ni to Gu a má ocor re, pre fe ren ci al men te, na
re gião de São Mi guel do Gu a má, com boas ex po si -
ções na BR-010, rio Gu a má e em es tra das vi ci na is.

São are ni tos cons ti tuí dos prin ci pal men te de
quart zo, bas tan te ho mo gê ne os,  ma ci ços, de co lo -
ração bran ca, gra nu lo me tria mé dia a gros sa e for -
te men te li ti fi ca dos.

Ca pu to & Lima (1984), ba se a dos nas des cri ções 
fe i tas por Truc ken brodt & Alves (1982), cor re la ci o -
nam o Are ni to Gu a má à se qüên cia ba sal do Gru po
Ser ra Gran de (For ma ção Ipu).

2.2.15 Gru po Ser ra Gran de (Kra atz-Koschlau &
         Hu ber, 1900) – SDsg

O Gru po Ser ra Gran de, se gun do Pas ta na et al.
(1993), ocor re na por ção cen tral da área do pro je to. 
É re pre sen ta do pe las se qüên ci as se di men ta res si -

lu ro/de vo ni a nas, por ção ba sal da Ba cia do Par na í -
ba. Suas me lho res ex po si ções si tu am-se nas ri ban -
ce i ras do rio Gu ru pi e ao lon go da BR-316, em cor -
tes da es tra da.

É cons ti tu í do por con glo me ra dos, are ni tos com
es tra ti fi ca ção cru za da aca na la da e ta bu lar, pe li tos
de co lo ra ção va ri an do de mar rom a es ver de a da, e
bre chas in tra for ma ci o na is.

Igre ja (1985), es tu dan do os se di men tos pa le o -
zói cos que ocor rem na BR-316, pró xi mo ao rio Gu -
ru pi, iden ti fi cou uma as sem bléia de mi cro fós se is
per ten cen tes ao Si lu ri a no Su pe ri or, as si na lan do a
pre sen ça de Chi ti no zoa e Acrhi tar cha, tí pi cos de
ma res pe ri gla ci a is.

A por ção me so-cenozóica, pre sen te na área do
Pro je to, está re pre sen ta da pe las ba ci as se di men -
ta res de São Luís (par te oci den tal),  do Par na í ba
(par te nor te) e Bra gan ça-Viseu (fi gu ra 2.4), que são 
par tes in te gran tes da “Pro vín cia Cos te i ra e Mar gem 
Con ti nen tal”, de Alme i da et al. (1977), cujo ar ca -
bou ço es tru tu ral está ge ne ti ca men te li ga do à aber -
tu ra do oce a no Atlân ti co (Ara nha et al., 1990).

As ba ci as de São Luís e Bra gan ça-Viseu re pre -
sen tam gra bens de dis ten são. A atu al fe i ção des -
ses gra bens, em con jun to, é re pre sen ta da por um
seg men to alon ga do de di re ção ge ral NW-SE, com
uma por ção mais lar ga a SE, que cor res pon de à
Ba cia de São Luís, e um es tre i ta men to a NW, cons ti -
tu in do a Ba cia de Bra gan ça-Viseu.

2.2.16 For ma ção Ita pe cu ru (Camp bell, 1950) –
           Ki

O Cre tá ceo, nes sa área, é re pre sen ta do ex clu si -
va men te por se di men tos da For ma ção Ita pe cu ru,
que re co bre, tan to a Ba cia do Par na í ba, como a Ba -
cia de São Luís. Foi de fi ni da como sen do de ida de
cre tá cea su pe ri or, com base em fós se is es tu da dos
por Pri ce (1947).

A For ma ção Ita pe cu ru tem uma am pla dis tri bu i -
ção na área tra ba lha da, cor res pon den do às por -
ções: les te, cen tro e sul da mes ma. Suas me lho res
ex po si ções es tão lo ca li za das em cor tes de es tra -
das, prin ci pal men te ao lon go das BR-316 e
BR-010.

Esta for ma ção é cons ti tu í da, prin ci pal men te, por
are ni tos ar co si a nos de gra nu lo me tria fina a mé dia,
con glo me ra dos; e su bor di na da men te fo lhe lhos cin -
za-esverdeados, mar rons ou aver me lha dos. (fi gu ra
2.5).

A re fe ri da uni da de é cor re la ci o ná vel à por ção in -
fe ri or da For ma ção Alter do Chão, da Ba cia do
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Fi gu ra 2.4 – Fe i ção ge ral dos gra bens de dis ten são me so-cenozóicos, mos tran do uma por ção mais lar ga a 
SE (Ba cia de São Luís) e um es tre i ta men to a NW (Ba cia de Bra gan ça-Viseu) (PETROBRAS, 1990).



Ama zo nas, e à For ma ção Uru cu ia, da Ba cia San -
frans cis ca na, en tre ou tras.

2.2.17 Ter ciá rio

Os se di men tos ter ciá ri os en con tram-se am pla -
men te dis tri bu í dos em toda a área do Pro je to, en tre -
tan to, na par te nor te, acham-se en co ber tos por se -
di men tos re cen tes (Qu a ter ná rio/Ho lo ce no). São re -
pre sen ta dos pe las se guin tes uni da des:

a) For ma ção Ipi xu na (TKi), cu jos se di men tos en -
con tram-se ex pos tos ao lon go da ro do via BR-010
(Be lém-Brasília), des de 60km a sul da ci da de de
São Mi guel do Gu a má, no Esta do do Pará, até 31km 
a nor te da ci da de de Impe ra triz, no Esta do do Ma -
ra nhão, e prin ci pal men te, na Ba cia do Rio Ca pim.
Esta uni da de foi de fi ni da por Fran cis co et al.
(1971),  para de sig nar um con jun to li to ló gi co es -
sen ci al men te are no so, com es tra ti fi ca ção cru za da
tan gen ci al de mé dio/pe que no por te, rico em ca u lim 
de cor bran ca e ar gi li to aver me lha do su bor di na do;
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Fi gu ra 2.5 – Co lu nas es tra ti grá fi cas da fá ci es ma ri nha da For ma ção Ita pe cu ru em Alcân ta ra, MA.



o qual  mos tra,  uma cer ta si mi la ri da de com os se di -
men tos da For ma ção Ita pe cu ru. Góes (1981) su ge -
re um am bi en te flú vio-lacustre para a de po si ção
des tes se di men tos.

b) Co ber tu ra La te rí ti co-Bauxítica (Tc), que en -
con tra-se dis tri bu í da ir re gu lar men te no qua dran te
su do es te da área do pro je to, ocor ren do em for ma
de pla tôs des con tí nu os e nas par tes to po gra fi ca -
men te mais ele va das. 

Os se di men tos so to pos tos às ba u xi tas po dem
per ten cer tan to à For ma ção Ita pe cu ru como à For -
ma ção Ipi xu na (Truc ken brodt et al., 1982). No pri -
me i ro caso, te ri am sido de po si ta dos no Cre tá ceo
Su pe ri or. Enquan to no se gun do caso é pos sí vel que
se jam algo mais no vos e te nham sido de po si ta dos já 
no Ter ciá rio Infe ri or, se gun do Fran cis co et al. (1971).

c) For ma ção Pi ra bas (Tp), cu jos se di men tos aflo -
ram de for ma des con tí nua, na cos ta li to râ nea e nas
re giões de Ca pa ne ma, São João de Pi ra bas e na
Zona Bra gan ti na. Entre tan to, com base em da dos
de son da gem, foi con fir ma da uma am pla dis tri bu i -
ção dos se di men tos des ta for ma ção no nor des te
do Esta do do Pará, en co ber tos por se di men tos do
Gru po Bar re i ras.

Li to lo gi ca men te, pre do mi nam cal cá ri os de com -
po si ção va riá vel, in ter ca la dos, às ve zes, com are ni -
tos e fo lhe lhos.  Sua de po si ção tem sido atri bu í da a
um pa le o am bi en te ma ri nho de águas ra sas e quen -
tes (Oli ve i ra & Pe tri, 1952; Pe tri, 1952; Fer re i ra & Cu -
nha, 1957; Fer nan des, 1984, en tre ou tros).

d) Gru po Bar re i ras (Tb), que  en con tra-se distri -
bu í do, prin ci pal men te, na área no ro es te do pro je to,
ou seja, par te da zona li to râ nea. Suas me lho res ex -
po si ções são ob ser va das em cor tes das es tra das
BR-316 e BR-010, PA-124 e PA-242, en tre ou tras. Li -
to lo gi ca men te, o gru po é cons ti tu í do por are ni tos
mal se le ci o na dos, ar gi li tos, sil ti tos,  e con glo me ra -
dos.

Cos ta et al. (1994), tra ba lhan do na Car ta Ge o ló -
gi ca da Fo lha Sa li nó po lis, in for mam, re su mi da men -
te, que as ca rac te rís ti cas fa ci o ló gi cas per mi tem re -
la ci o nar os se di men tos des te gru po como sen do
de am bi en tes li ga dos a pla ní cie de maré/es tuá -
rio/pla ta for ma in ter na. É opor tu no des ta car que,
com base nas in for ma ções li to es tra ti grá fi cas e pa -
le on to ló gi cas dis po ní ve is, tan to a For ma ção Pi ra -
bas como o Gru po Bar re i ras po dem cons ti tu ir uma
úni ca se qüên cia de po si ci o nal.

Até ago ra não foi ob ser va da ne nhu ma ocor rên -
cia de ba u xi ta as so ci a da aos se di men tos do Gru po
Bar re i ras, que têm sido des cri tos in for mal men te no
li to ral bra si le i ro (Bi ga rel la, 1975) des de o Rio de Ja -
ne i ro até o Ama pá, bem como em vas tas re giões do 
Pará e do Ama zo nas. No Pará, o Gru po Bar re i ras
está res tri to à fa i xa li to râ nea, prin ci pal men te às re -
giões  Bra gan ti na e do Sal ga do. Nes tas zo nas, la te ri -
tas  alu mi no sas  (ba u xi ta) são des co nhe ci das, em -
bo ra exis tam vá ri as ocor rên ci as de la te ri tos fosfá -
ticos, que se gun do Cos ta et al. (1980) e Oli ve i ra
(1980) se ri am da mes ma ida de que as ba u xi tas,
mas  te ri am se de sen vol vi do prin ci pal men te a par tir
de ro chas do Pré-Cambriano.

2.2.18 Qu a ter ná rio

Re la ci o na das ao Qu a ter ná rio, duas se qüên ci as
ple is to cê ni cas são de fi ni das, de no mi na das de Se di -
men tos Sub-Recentes, quan do so bre pos tos à For -
ma ção Ita pe cu ru, e de Se di men tos Pós-Barreiras,
quan do ocor rem so bre a For ma ção Bar re i ras.

Os Se di men tos Sub-Recentes (Qp) es tão lo ca li -
za dos na par te nor des te da área tra ba lha da, com
as me lho res ex po si ções ob ser va das em cor tes da
ro do via MA-106, que liga a ci da de de Pi nhe i ros a
San ta He le na. São re pre sen ta dos por se di men tos
in con so li da dos cons ti tu í dos de are ni tos e pe li tos,
po den do ter cas ca lhos na sua par te in fe ri or (Cos ta
et al., 1975).

Os Se di men tos Pós-Barreiras (Qpb) es tão lo ca li za -
dos na área no ro es te da fo lha, com suas me lho res ex -
po si ções ob ser va das em cor tes das es tra das:
BR-010, PA-322, PA-140. Li to lo gi ca men te, são cons ti -
tu í dos por se di men tos in con so li da dos are -
no-argilosos, co lo ra ção ama re la-avermelhada, com
grâ nu los de quart zo e blo cos de are ni tos fer ru gi no sos.

Ain da no Qu a ter ná rio, são in di vi du a li za dos os
Se di men tos Ho lo cê ni cos (Qh), que cor res pon dem
aos se di men tos in con so li da dos, que ocor rem em
de pó si tos alu vi o na res re la ci o na dos às ca lhas dos
prin ci pa is rios (Gu a má, Tu ri a çu, Gu ru pi, Pin da ré,
Re gião dos La gos, en tre ou tros), bem como, aos
se di men tos da re gião cos te i ra, re la ci o na dos aos
cor dões de pra i as, du nas, man gue za is etc. São
cons ti tu í dos por cas ca lhos, are i as quart zo sas,  ma -
te ri a is síl ti co-argilosos e tur fe i ras.
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