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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão geológica das folhas São Luís NE e
São Luís SE permitiu estabelecer uma versão atuali-
zada da cartografia geológica da área, principal-
mente na sua porção sedimentar, que foi tratada à
luz dos modernos conceitos dos sistemas deposi-
cionais. Do ponto de vista de avanços dos conheci-
mentos, deve-se destacar os seguintes pontos re-
levantes:
1) A compartimentação de diversas províncias es-

truturais, com apoio de dados geofísicos, consi-
derando-se o alto grau de intemperismo químico
da área e o extenso recobrimento por formações
superficiais: dessa forma foi possível reconhecer
os limites do Cráton de São Luís com a Faixa Gu-
rupi e a presença do Maciço de Granja sob a co-
bertura fanerozóica; este embasamento, entre-
tanto, só aflora em uma área reduzida, o Alto de
Rosário, que materializa o Arco mesozóico Fer-
rer-Rosário-Bacaba; trata-se de uma suíte sub-
vulcânica félsica-intermediária, de provável ida-
de paleoproterozóica; a cobertura sedimentar
fanerozóica inclui a parte noroeste da Província
Parnaíba e parte da Província Costeira e Margem
Continental, representada pelas bacias margi-
nais de São Luís e de Barreirinhas; entretanto a
cobertura dominante é representada por forma-

ções superfíciais cenozóicas, que ocupam mais
de 80% das folhas;

2) A precisa delimitação da Bacia do Parnaíba, a
qual está representada pelo estágio de sinéclise
gondwânica, aflorante principalmente na parte
sudeste da folha: a bacia possui uma coluna pre-
dominantemente si l iciclást ica, devonia-
na-carbonífera, com sedimentos marinhos, pas-
sando a um sistema deltaico em um ambiente de
intermaré e, posteriormente para turbiditos dis-
tais, retornando para sedimentos de fácies del-
taica e planície de maré; ocorrem ainda restritos
vulcanitos básicos mesozóicos, precedendo o
estágio rifte da evolução atlantiana, representa-
da por sedimentos cretácicos de mar restrito e
lagunar e de planície sublitorânea;

3) A delimitação das bacias de São Luís e Barreiri-
nhas, já caracterizada por investigações anterio-
res, tendo sido aprimorada através da reinterpre-
tação dos dados de sísmica e aeromagnetome-
tria disponíveis, haja vista que as mesmas são
quase que totalmente recobertas por formações
superficiais;

4) A reinterpretação do arcabouço tectônico pré-
cenozóico, com definição precisa dos arcos tec-
tônicos delimitadores da bacia, o reconhecimen-
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to de novas estruturas extensionais e sua influên-
cia na deposição da pilha sedimentar;

5) O aprimoramento da cartografia das coberturas
cenozóicas e das formações superficiais, de
modo a permitir um fiel diagnóstico da dinâmica
dos sedimentos eólicos continentais e marinhos,
aluviais, de manguezais, que constituem a base
geológica do ecossistema costeiro e litorâneo do
Maranhão;

6) Do ponto de vista dos recursos minerais, foi real-
çada a potencialidade da área pré-cambriana
para extração de bens minerais para utilização na
construção civil (rochas e minerais industriais); do

potencial da cobertura fanerozóica também para
rochas e minerais industriais, bem como para
água mineral. Em particular, deve-se destacar a
potencialidade da cobertura intempérica para ar-
gilas, sobretudo do Paleogeno-Neogeno, com
grandes possibilidades para delimitação de re-
servas de argilas nobres;

7) Por fim, deve-se destacar o potencial da área
para o turismo ecológico, em função da preser-
vação de algumas áreas que constituem verda-
deiros paraísos ecológicos, já demonstrada pela
presença de alguns parques nacionais de pre-
servação ambiental.
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