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ESTRATIGRAFIA

As folhas São Luís NE (SA.23-X) e SE
(SA.23-Z) abrangem duas províncias estruturais,
definidas por Almeida et al. (1977): a Província Par-
naíba e a Província Costeira e Margem Continental.

Na área estudada, a Província Parnaíba é repre-
sentada pela sua porção setentrional. Trata-se de
uma bacia intracratônica, que ocupa uma área de
600.000km

2
, preenchida essencialmente por sedi-

mentos terrígenos, tendo mais de 3.000m de colu-
na sedimentar, dos quais 2.500m de sedimentos de
idade paleozóica.

A Província Costeira e Margem Continental, no
âmbito da Folha São Luís, é representada pelas ba-
cias marginais de São Luís e Barreirinhas, implanta-
das durante o rifteamento que provocou a migra-
ção das placas Sul-Americana e Africana.

Estas províncias são separadas pelo soergui-
mento do embasamento cristalino (Cráton de São
Luís), na área, materializado pelo Bloco de Rosário,
situado ao longo do Arco Ferrer-Rosário-Bacaba.

2.1 Cráton de São Luís

O embasamento cristalino que aflora ao norte da
Bacia do Parnaíba foi denominado por Almeida

(1967) de Cráton de São Luís. Estas rochas afloram,
na área estudada, como uma “janela” do embasa-
mento, com aproximadamente 150km

2
, entre os

rios Mearim e Munim, delimitando-se a norte e oes-
te com os depósitos holocênicos da planície flúvio-
marinha e manguezais; a sul, as rochas do emba-
samento são recobertas pela cobertura paleoge-
no-quaternária detrito-laterítica e a leste são sobre-
postas por depósitos pleistocênicos, tanto mari-
nhos como eólicos.

Neste trabalho optou-se por utilizar a denomina-
ção de Suíte Subvulcânica Rosário, em lugar de Su-
íte Intrusiva Rosário, de Rodrigues et al. (1994a),
para estas rochas do embasamento, em virtude da
sua associação com rochas vulcânicas.

2.1.1 Suíte Subvulcânica Rosário – PPr

Esta suíte aflora nas cercanias da cidade de Ro-
sário no Estado do Maranhão e é constituída por um
conjunto de rochas magmáticas, caracterizadas
petrograficamente como quartzo dioritos, tonalitos,
granodioritos e andesitos, com predominância dos
termos tonalíticos. As análises petrográficas destas
rochas mostram uma grande similaridade minera-
lógica, restringindo-se às proporções variáveis de
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minerais máficos e félsicos. Os litótipos desta suíte
encontram-se deformados, exibindo foliação evi-
denciada principalmente pela orientação dos mi-
nerais máficos, com trend N40� -55� W e mergulho
de 45� -85� para SW. Ocorrem tipos texturais isotró-
picos que podem representar corpos tardi a
pós-tectônicos.

Rodrigues et al. (1994a) correlacionaram estas ro-
chas com a Associação Anorogênica Tromaí. Recen-
temente, Almeida e Martins (no prelo) substituíram a
denominação Associação Anorogênica Tromaí por
Suíte Tromaí, termo utilizado por Costa et al. (1977).

A idade atribuída a esta suíte é de 2,0Ga, por cor-
relação com as datações K/Ar e Rb/Sr determina-
das na Suíte Tromaí, a qual é considerada como re-
presentativa de uma fase magmática em período
tardi-geossinclinal Gurupi.

2.2 Bacias Sedimentares do Parnaíba, São Luís
e Barreirinhas

2.2.1 Bacia do Parnaíba

A Bacia do Parnaíba tem seu arcabouço influen-
ciado por feições estruturais do embasamento cris-
talino. Limita-se a leste, nordeste e sudoeste com
rochas de idade pré-cambriana; ao norte é separa-
da das bacias marginais de São Luís e Barreirinhas
pelos arcos Ferrer-Rosário-Bacaba e Urbano San-
tos; a oeste separa-se do Cráton Amazônico pela
Faixa Tocantins-Araguaia; e, ao sul separa-se da
Bacia do São Francisco pelo arco homônimo.

A coluna sedimentar da bacia apresenta uma es-
pessura da ordem de 3.400m e pode ser dividida
em cinco seqüências deposicionais, denominadas
de seqüências siluro-ordoviciana (I), devoniana (II),
carbonífero-triássica (III), jurássica (IV) e cretácica
(V) (figura 2.1), separadas por discordâncias regio-
nais e correlacionáveis a eventos tectônicos de na-
tureza global (Soares et al., 1978; Góes et al., 1993
e Góes & Feijó, 1994).

A Seqüência I corresponde ao Grupo Serra Gran-
de (formações Ipu, Tianguá, Jaicós). Trata-se de um
ciclo transgressivo-regressivo completo, representa-
tivo da primeira manifestação marinha na bacia. O
início da sedimentação ocorreu em conseqüência da
atuação de um megassistema de fraturas, associado
com a contração térmica ocorrida no final da Oroge-
nia Brasiliana e o seu término é atribuído aos reflexos
da Orogenia Caledoniana da Cordilheira Andina, pro-
vavelmente entre o Siluriano e o Devoniano. Esta se-
qüência não aflora na área objeto deste trabalho.

A Seqüência II corresponde ao Grupo Canindé
(formações Itaim, Pimenteiras, Cabeças, Longá e
Poti) e indica uma nova fase de subsidência e ex-
pansão da bacia, resultando na implantação de um
novo ciclo transgressivo-regressivo, refletindo as
oscilações do nível do mar e representando sua
maior ingressão marinha. O final da sedimentação
é atribuído ao soerguimento provocado pelos refle-
xos da Orogenia Eo-Herciniana, da Cordilheira dos
Andes.

A Seqüência Carbonífero-Triássica (Seqüência
III) corresponde ao Grupo Balsas (formações Piauí,
Pedra de Fogo, Motuca e Sambaíba) e marca mu-
danças estruturais e ambientais profundas na ba-
cia. Seus principais eixos deposicionais, antes con-
trolados por expressivas zonas de fraqueza de di-
reção nordeste e noroeste, deslocaram-se em dire-
ção ao centro da bacia e os mares abertos com am-
pla circulação e clima temperado (Caputo, 1984)
passaram para mares de circulação restrita e clima
quente. Aqui também se tem um novo ciclo trans-
gressivo-regressivo, no entanto sob condições de
mar raso e restrito, caracterizando uma sedimenta-
ção controlada por condições severas de aridez,
responsáveis pela deposição de evaporitos e pela
implantação de desertos no início e fim do ciclo. O
término da sedimentação é atribuído a um soergui-
mento generalizado, resultante da Orogenia Gon-
duanide (Zalan, 1991).

A Seqüência Jurássica (Seqüência IV), corres-
ponde ao Grupo Mearim (formações Pastos Bons e
Corda), o qual apresenta-se com distribuição restri-
ta e espessuras bastante reduzidas, marcando uma
deposição exclusivamente continental na bacia.
Sua deposição é creditada ao peso do pacote vul-
cânico resultante do magmatismo básico ocorrido
na bacia durante o Triássico (Formação Mosquito)

A Seqüência Cretácica (Seqüência V), corres-
ponde às formações Grajaú, Codó e Itapecuru; ca-
racterizada por uma nova subsidência da Bacia do
Parnaíba, propiciando um novo ciclo de sedimenta-
ção marinha, resultante de uma rápida transgres-
são, seguida da retirada definitiva do mar, culmi-
nando com uma sedimentação continental e o en-
cerramento do ciclo sedimentar.

A coluna estratigráfica da bacia compreende ro-
chas do Paleozóico, representadas pelas forma-
ções Cabeças, Longá, Poti (Seqüência II) e Piauí
(Seqüência III), envolvendo sedimentos correspon-
dentes a ciclos transgressivo-regresssivos, com
depósitos de origem continental, transicional e ma-
rinho; rochas mesozóicas da Formação Sardinha,
constituída pelas intrusivas básicas, originadas de
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Figura 2.1 – Coluna estratigráfica generalizada da Bacia do Parnaíba, modificada de Góes et al. (1990).



eventos magmáticos do Eocretáceo e sedimentos
das formações Codó e Itapecuru (Seqüência V); a
primeira de origem lagunar associada a bacias res-
tritas evaporíticas e a segunda de origem transicio-
nal (deltaico e planície de maré), recobertos pelos
sedimentos das formações superficiais do Ceno-
zóico (figura 2.2).

2.2.1.1 Grupo Canindé

Na área trabalhada o Grupo Canindé compreen-
de as formações Cabeças, Longá e Poti. As duas
primeiras têm idade devoniana e a última carboní-
fera. O grupo se sobrepõe discordantemente sobre
o Grupo Serra Grande, que não aflora na área, e é
sobreposto pelo Grupo Balsas, através de um con-
tato normal (Góes et al., 1990).

Formação Cabeças – Dc

Esta unidade estratigráfica quando definida por
Plummer (1946) foi caracterizada por uma seqüên-
cia predominantemente arenosa que aflora na Vila
de Cabeças (norte de Picos, PI) e foi dividida em
três membros: Passagem, Oeiras e Ipiranga.

Blankennagel (1952) não considerou a subdivi-
são da Formação Cabeças proposta por Plummer
(1946), fato ratificado por Lima e Leite (1978) e ado-
tada neste trabalho.

A Formação Cabeças ocorre nas proximidades
da cidade de Esperantina (PI), ao longo do leito do
rio Longá, no extremo-sudeste da área trabalhada.
Suas melhores exposições estão na Cachoeira do
Urubu (Parque Ecológico Cachoeira do Urubu-PI) e
no sítio Tapuio, 5km a oeste de Esperantina.

Na área não aflora a Formação Pimenteiras que é
sotoposta à Formação Cabeças (contato inferior
não é observado) e a relação de contato com a For-
mação Longá, sobreposta, é materializada pela
mudança brusca da litologia e dos processos de-
posicionais.

Litologicamente a Formação Cabeças é repre-
sentada por arenitos finos, róseo-avermelhados,
grãos subarredondados, silicificados, aflorando
sob a forma de blocos isolados de aspecto ruinifor-
me, exibindo externamente disjunções poligonais
(dando um aspecto de “casco-de-tartaruga”) e in-
ternamente estratificação plano-paralela (foto 1).
No Parque Ecológico da Cachoeira do Urubu, esta
formação ocorre em grandes bancos de arenitos
com até 6m de espessura, constituindo ciclos de
thickenning up (foto 2), sobrepostos por camadas
de arenitos semelhantes aos descritos anterior-

mente, mostrando internamente estratificação sig-
moidal. Notou-se em alguns afloramentos a presen-
ça de icnofósseis, provavelmente pertencentes à
icnofácies Scolithos.

As estruturas sedimentares encontradas na For-
mação Cabeças indicam sua deposição em águas
rasas e aprofundamento da lâmina d’água, com
progradação dos sedimentos. A deposição em
água rasa, em um ambiente de intermaré é eviden-
ciada pela presença dos icnofósseis. Este fato tam-
bém é comprovado pela presença de estratifica-
ções cruzadas sigmoidais entre planos de estratifi-
cação , estrutura interpretada como sigmóides de
maré. A progradação dos sedimentos é interpreta-
da a partir dos ciclos thickenning up, também ob-
servados.

Assim é sugerido um ambiente deltaico para de-
posição da Formação Cabeças, com influência de
marés.

Brito & Santos (1965), a partir da descrição de
microfósseis do gênero Pseudolunulídia, posicio-
naram a Formação Cabeças no Devoniano Médio,
fato corroborado por Lima & Leite (1978) com base
na associação de polinomorfos do Struniano e Fa-
meniano, atribuindo idades meso e neodevoniana
para esta formação.

A Formação Cabeças é correlacionada com os
intervalos médio e superior da Formação Curuá, e
com o intervalo superior da Formação Oriximiná da
bacia amazônica; e com a Formação Inajá da Bacia
do Jatobá, no Nordeste do Brasil. Crow (1952, in
Caputo, 1984) e Bar & Riegal (1974, in Caputo,
1984), correlacionaram a Formação Cabeças com
as camadas de arenitos vermelhos Takoradi, da
Série Sekondian da Bacia Accra (Gana).

Formação Longá – DCl

A Formação Longá foi descrita inicialmente por
Albuquerque & Dequech (1946) para caracterizar fo-
lhelhos cinza-escuros que afloram no vale do rio Lon-
gá, nas cercanias da cidade de Campo Maior (PI).

Campbell (1949) denominou de Formação Longá
os folhelhos com intercalações de siltitos e correlacio-
náveis com as camadas Itaueiras de Plummer (1946).

Mesner e Wooldridge (1964) descreveram a For-
mação Longá como uma unidade estratigráfica for-
mada por folhelhos cinza-escuros, finamente lami-
nados, betuminosos e siltitos micáceos, com leitos
contorcidos e tubos de vermes.

Mabesoone (1977) descreveu esta unidade como
pertencente a uma fácies especial de ambiente de
maré, em fase regressiva, do Devoniano Superior.
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Figura 2.2 – Coluna estratigráfica da Bacia do Parnaíba nas folhas São Luís NE e SE, adaptada de Góes et al. (1990).
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Lima & Leite (1978) concordaram com Campbell
(1949), dizendo, entretanto, que na parte interme-
diária das camadas de folhelhos ocorrem intercala-
ções de arenitos e siltitos cinza-claros a esbranqui-
çados e laminados; proposição adotada neste tra-
balho.

A Formação Longá ocorre a sudeste e principal-
mente a norte da cidade de Esperantina-PI e a oes-
te da cidade de Matias Olímpio-PI. Seus melhores
afloramentos encontram-se na localidade de Boa
Vista, nas proximidades da cidade de Morro do
Chapéu do Piauí.

O contato inferior com a Formação Cabeças
dá-se através de mudança brusca de litologia, o
mesmo ocorrendo na relação de contato com a uni-
dade que a sobrepõe, a Formação Poti.

Esta unidade é constituída por delgadas interca-
lações de camadas de arenitos com espessura va-
riando de 3 a 10cm, separadas por níveis de silte
e/ou argila com 1 a 2cm de espessura. Os arenitos
geralmente apresentam estratificação pla-
no-paralela, mostrando gradação normal e bases
abruptas; às vezes laminação cruzada e marcas
onduladas assimétricas, indicando transporte para
sudoeste.

Na rodovia PI-117, que liga as cidades de Bata-
lha e Esperantina, a 12,5km desta última, foram ob-
servadas camadas de siltito com cerca de 1cm de
espessura e estratificação plano-paralela, separa-
das por pelitos. Superposto ao afloramento ocorre
um hardground com fendas de dessecação e icno-
fósseis, que se apresentam como traços curvos de
largura milimétrica, com relevo positivo.

Os ciclos com base abrupta e gradação (fotos 3
e 4) caracterizam turbiditos que são depósitos de
correntes carregadas de sedimentos. No caso pre-
sente, os turbiditos são de baixa densidade, ou
seja, turbiditos distais.

A presença de hardground indica um ambiente
onde os processos deposicionais e erosionais fi-
cam em equilíbrio. Tais ambientes são propícios à
fixação de organismos, o que é indicado pela pre-
sença de icnofósseis, que aliado a presença de
fendas de dessecação indica exposição subaérea
e assim um ambiente de inter a supramaré.

Kegel (1953), estudando rochas da Formação
Longá da borda leste da serra de Campo Maior, en-
controu uma fauna de lamelibrânquios, característi-
cos da parte inferior do Devoniano Superior.

Cruz et al. (1973), através de estudos bioestrati-
gráficos regionais, indicam que as divisões estrati-
gráficas estabelecidas pela palinologia nas unida-
des Longá e Poti, colocam a primeira no intervalo

compreendido entre o Devoniano Superior e o An-
dar Viseano, do Carbonífero Inferior.

Lima & Leite (1978) em análises paleontológi-
cas identificaram em componentes microfaunísti-
cos e macrofaunísticos, associações representa-
tivas de um mesmo intervalo de tempo para a se-
dimentação Longá, nos flancos leste e sudoeste
da bacia, sendo datados do Neodevoniano/Eo-
carbonífero.

A Formação Longá é correlacionada a seções
superiores das formações Ponta Grossa e Curuá,
das bacias do Paraná e do Amazonas, respectiva-
mente.

Formação Poti – Cpo

A Formação Poti foi definida por Lisboa (1914)
para designar os folhelhos carbonáceos que aflo-
ram no vale do rio Poti, no Estado do Piauí. Posteri-
ormente, Oliveira & Leonardos (1943), Campbell
(1949) e Lima & Leite (1978), confirmaram a defini-
ção inicial, posicionando-a estratigraficamente en-
tre as formações Longá e Piauí.

Na área, a Formação Poti ocorre principalmente
nas margens do rio Parnaíba, ao sul da cidade de
Nova Santa Quitéria-MA. Aflora também de manei-
ra descontínua, formando corpos isolados, justa-
postos ou não à Formação Longá, com a qual faz
contato gradacional; a sul da cidade de Esperanti-
na-PI e no extremo-oriental da área.

Ela consiste em arenitos finos com ondulações
truncadas (hummocky) e laminações pla-
no-paralelas, além de intercalações de arenitos e
folhelhos contendo estruturas wavy e linsen, mos-
trando marcas onduladas, caracterizando o retra-
balhamento por ondas, devido provavelmente a
tempestades. Em alguns afloramentos, as marcas
onduladas indicam paleocorrente para sudoeste
(220

o
/ 230

o
Az).

Em um afloramento no extremo-oriental da área,
na rodovia PI-213, que liga as cidades de Esperan-
tina e Rosário, observou-se que os arenitos desta
formação possuem marcas onduladas de topo pla-
no e ladderback ripples (foto 5).

Na cidade de Nossa Senhora dos Remédios-
PI, a Formação Poti é constituída por arenitos ver-
melhos e siltitos esbranquiçados, onde se observa
o topo das camadas marcado por onda assimétrica
de cristas retas (foto 6), com indicação de trans-
porte para noroeste, marcas de onda de interferên-
cia e identificou-se um icnofóssil que, segundo Ri-
beiro et al. (1998), trata-se possivelmente de um
traço meandriforme de Helminthóida.
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As estruturas sedimentares (wavy, linsen, marcas
onduladas de topo plano e ladderback ripples), en-
contradas nos sedimentos da Formação Poti, indi-
cam sua deposição em planície de maré, possivel-
mente na sua porção média. E o retrabalhamento de
seus sedimentos por ondas sugere que esta planí-
cie de maré foi localmente afetada por tempestades.

Aguiar (1971), baseando-se em análises de mi-
cro e macrofósseis, posiciona a Formação Poti no
Eocarbonífero (Mississipiano).

A Formação Poti, baseado nas similaridades lito-
lógica e palinológica, é correlacionada à Formação
Faro, da Bacia Amazônica e à Formação Inajá da
Bacia Tucano-Jatobá.

2.2.1.2 Grupo Balsas

O Grupo Balsas foi proposto por Góes (1990,
1993) para reunir o complexo clástico-evaporítico,
sobreposto em discordância ao Grupo Canindé e
sotoposto, também em discordância, às formações
Mosquito (leste da bacia), Grajaú, Codó e Itapecu-
ru (norte e nordeste da bacia), Urucuia (sul da ba-
cia) e ao Grupo Mearim na parte central. É constituí-
do por quatro formações: Piauí, Pedra de Fogo, Mo-
tuca e Sambaíba, ocupando o intervalo compreen-
dido entre o Neocarbonífero (Formação Piauí) e o
Paleotriássico (Formação Sambaíba).

Na área trabalhada, o Grupo Balsas é represen-
tado apenas pela Formação Piauí.

Formação Piauí – Cpi

A Formação Piauí foi definida por Small (1914)
que utilizou o termo Série Piauí para designar a se-
qüência paleozóica completa da Bacia do Parnaí-
ba. Posteriormente, estudos regionais de Oliveira &
Leonardos (1934, apud Santos et al., 1984) e de
Duarte (1936) restringiram o termo “série” para re-
presentar somente as camadas carboníferas do
Pensilvaniano.

A Formação Piauí ocorre na margem esquerda
do rio Parnaíba, no extremo-sul da Folha São Luís
SE. Seus melhores afloramentos foram encontra-
dos entre as cidades de Buriti e Duque Bacelar,
fora do limite sul da área.

Litologicamente, a Formação Piauí, no âmbito
das folhas estudadas, é constituída de arenitos, sil-
titos e folhelhos; apresentando geometria tabular
com baixa lenticularidade e mostrando grande per-
sistência lateral. Os arenitos são de granulometria
fina a média com matriz caulínica, onde predomi-
nam estratificações plano-paralelas e cruzadas de

baixo ângulo, do tipo herring bone. Nos siltitos e fo-
lhelhos observam-se marcas onduladas com topo
plano, indicando transporte para oeste.

Este conjunto de rochas indica que trata-se de
depósitos de praia (zona litorânea), em regime de
fluxo superior, associado a depósitos de planície
de maré.

Campanha & Rocha Campos (1979), estudando a
microfauna de conodontes em calcários do topo da
Formação Piauí, chegaram à conclusão que esta for-
mação é datada do Pensilvaniano Inferior a Médio.

Anelli (1993), estudando os pelecípodes desta
formação, admite que a assembléia encontrada foi
formada no Neopaleozóico, com distribuição geo-
lógica correspondente a todo o Pensilvaniano.

A Formação Piauí é correlacionada com a For-
mação Monte Alegre da Bacia do Amazonas e com
o Grupo Aquidauana da Bacia do Paraná.

2.2.1.3 Grupo Mearim

O Grupo Mearim foi proposto por Lisboa (1914) e
posteriormente por Aguiar (1969) para englobar as
formações Mosquito, Pastos Bons, Corda e Sardinha,
ocupando o intervalo compreendido entre o Neotriás-
sico (Formação Mosquito) e o Eocretáceo (Formação
Sardinha). O Grupo Mearim é representado na área
trabalhada apenas pela Formação Sardinha.

Formação Sardinha - Rochas Intrusivas
Básicas – Ks

As rochas intrusivas básicas que ocorrem na Ba-
cia do Parnaíba são classificadas petrograficamen-
te como diabásios. Na área correspondem ao vul-
canismo Sardinha do Cretáceo Inferior.

A Formação Sardinha foi denominada por Aguiar
(1969) para definir os basaltos que afloram a sudo-
este da cidade de Barra do Corda, próxima à Aldeia
Sardinha, e mapeados anteriormente por Moore
(1961). Aguiar (op. cit.) posicionou estratigrafica-
mente a Formação Sardinha acima da Formação
Corda e abaixo da Formação Itapecuru.

Cunha & Carneiro (1972) posicionaram os basaltos
Sardinha acima da Formação Grajaú e abaixo da For-
mação Codó. Eles correlacionaram em linha de tem-
po às soleiras de diabásio intrudidas nas unidades
Pastos Bons e Grajaú, região de Colinas - Mirador.

A Formação Sardinha ocorre no extremo-sudes-
te da Folha São Luís SE, nas cercanias das cidades
de Esperantina e Luzilândia, onde constituem len-
tes ou soleiras, geralmente interpostas entre as uni-
dades estratigráficas Cabeças e Longá ou Longá e

SA.23-X e SA.23-Z (São Luís NE/SE)
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Poti. Não se observou a relação de contato com es-
tas formações, delimitando-se seus corpos através
de interpretações de fotografias aéreas e imagens
de satélite. Foram observados também diques de
direção NW-SE e NE-SW, não mapeáveis na escala
deste trabalho.

Litologicamente, a Formação Sardinha, na área
trabalhada, é constituída essencialmente por dia-
básio e, raramente, gabro. Eles foram intrudidos
sob condições subaéreas e têm características se-
melhantes aos da Formação Mosquito, também de-
finida por Aguiar (1969), às quais atribui-se idade
juro-triássica.

O vulcanismo básico é testemunho da atividade
tectônica que atuou na plataforma brasileira. É de
natureza episódica e está associado ao amplo
magmatismo básico que se estendeu por todo o
Continente Gondwana.

A Formação Sardinha de idade eocretácica é
considerada correlacionável à Formação Serra Ge-
ral, da Bacia do Paraná.

2.2.1.4 Formação Codó – Kc

O termo Formação Codó foi utilizado inicialmente
por Campbell (1949) para denominar a unidade es-
tratigráfica constituída de folhelhos betuminosos,
calcários, lentes e concreções de gipsita, que ocor-
rem acima da Formação Corda e sob a Formação
Itapecuru.

Mesner & Wooldridge (1964) atribuíram idade
cretácica e paleoambiência lagunar para a Forma-
ção Codó e subdividiram-na em três membros: in-
ferior, constituído de folhelhos pretos e betumino-
sos, com intercalações de lâminas de calcários fos-
silíferos; médio, constituído de arenitos com fósseis
marinhos; e, superior, de folhelhos cinza com fós-
seis de gastrópodes marinhos.

Resende & Pamplona (1970) relacionaram a se-
dimentação da Formação Codó com a evolução do
Arco Ferrer-Urbano Santos.

Aguiar (1971) concordou com Campbell (1949),
concluindo que os contatos da Formação Codó
com as formações Grajaú (base) e Itapecuru (topo)
são concordantes, mas que, devido às irregularida-
des da Superfície pré-Grajaú, ela pode repousar
sobre unidades mais antigas.

Carneiro (1974) concluiu que as formações Codó
e Grajaú são interdigitadas e seus contatos com a
Formação Corda subjacente são concordantes.

Leite et al. (1975) subdividiram a Formação Codó
em três unidades: inferior, constituída por conglome-
rados e folhelhos pretos e cinza-esverdeados, lami-

nados, com finas intercalações de calcário e no topo
uma camada de gipsita; média, composta de um
conglomerado polimítico, sotoposta por folhelhos
com ostracodes na base e margas com ostracodes,
gastrópodes e lamelibrânquios no topo; superior,
constituída por arenito calcífero, cinza, micáceo e sil-
tito com restos de plantas, ostracodes e gastrópodes.

Para Caputo (1984), a Formação Codó mergulha
para norte em suave discordância angular com as
rochas pré-Codó que mergulham para sul. Ele sub-
dividiu a formação em três partes: basal, lagunar-
evaporítica; média, marinho-lagunar; e superior, la-
custrino-deltaica.

Neste trabalho utiliza-se o termo Formação Codó
como proposto por Campbell (1949) e adotou-se a
subdivisão proposta por Lima & Leite (1978).

Na área trabalhada a Formação Codó ocorre ao sul
da cidade de Chapadinha (Folha São Luís SE), ao
longo do vale do rio Munim. Em nenhum local obser-
vou-se diretamente a natureza do contato com as for-
mações pré-Codó. Na Bacia do Parnaíba, como um
todo, admite-se que o contato da Formação Codó
com as formações mais antigas seja marcado por
discordância angular erosional e o seu contato com a
unidade mais nova (Formação Itapecuru) é admitido
como transicional. Quando esta formação está em
contato com a cobertura terciária (Grupo Barreiras),
seu contato é discordante e erosional, marcado nor-
malmente por um conglomerado desorganizado.

Litologicamente é constituída por folhelhos ver-
melhos, argilosos, calcíferos ou não, e calcilutitos
creme a castanho-claros recristalizados. Estas ro-
chas pertencem à unidade inferior da Formação
Codó e constituem a unidade de fácies denominada
de evaporítica, que possui duas litofácies (quadro
2.1): a primeira de folhelhos avermelhados, argilo-
sos, em parte não calcíferos, de laminação ondula-
da a plano-paralela (fv), e a segunda constituída por
calcilutitos creme a castanho-claros, sacaroidais,
recristalizados e com baixa lenticularidade (cr).

Rodrigues et al. (1994b), em amostras de calcilu-
titos parcialmente recristalizados, semelhantes aos
aqui encontrados, identificaram esporomorfos e
ostracodes do Cretáceo (Aptiano-Albiano), o que
corrobora com o posicionamento da Formação
Codó no Eocretáceo (Aptiano).

Levando-se em consideração a litologia encon-
trada e o conteúdo fóssil da Formação Codó, suge-
re-se um ambiente lagunar de águas rasas que
manteve por algum tempo uma estreita ligação com
o mar, terminando com uma regressão que causou a
deposição da seqüência evaporítica da Formação
Codó que ocorre na área trabalhada.

– 12 –
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A Formação Codó é correlacionável à Formação
Santana, da Bacia do Araripe.

2.2.1.5 Formação Itapecuru – Ki

O termo Itapecuru foi inicialmente utilizado por
Lisboa (1914) que denominou de Camadas Itape-
curu os sedimentos aflorantes nos vales dos rios
Itapecuru e Alpercatas, ao norte da cidade de
Pastos Bons, posicionando-os, com dúvidas, no
Permiano.

Campbell (1949) inicialmente propôs o nome
de Formação Serra Negra para os sedimentos re-
feridos ao Terciário e que ocorrem sotopostos ao
Grupo Barreiras e sobrepostos à Formação
Codó, encontrados na serra homônima. Ele divi-
diu o perfil aflorante em dois pacotes: um basal,
constituído por folhelhos vermelhos e cinzentos,
contendo lentes de arenitos, calcíferos ou não,
distribuídos nas terras baixas em torno das coli-
nas; denominando-o de Camadas Sopé; e outro
superior, formado por arenitos de textura fina a
conglomerática com estratificação cruzada e sil-
tito de cores variegadas, contendo folhelhos ver-
melhos; denominando-o de Camadas Serra. A
unidade basal que se assenta discordantemente
sobre a Formação Corda, foi interpretada como
de fácies subaquosa, e a presença de camadas
calcíferas indicaria a mudança da sedimentação
marinha para sedimentação continental. Posteri-
ormente, Campbell (1949), propôs o termo For-
mação Itapecuru para designar as Camadas Ita-
pecuru de Lisboa (1914), incluindo nesta unida-
de estratigráfica a Formação Serra Negra, pro-
posta anteriormente por ele.

Lima & Leite (1978) adotaram a posição de
Campbell (1949), referindo como Formação Itape-
curu ao conjunto de arenitos de cores variegadas
com estratificação cruzada e plano-paralela, textu-
ra fina a grossa e intercalações de siltito e lamito.
Mencionaram que na porção noroeste da bacia
ocorrem crostas lateríticas e bauxíticas, derivadas
desta unidade. Para eles, a Formação Itapecuru re-

pousa discordantemente sobre a Formação Codó
ou sobre unidades mais antigas.

A Formação Itapecuru que ocorre na porção da
Bacia do Parnaíba estudada neste trabalho, com-
preende exatamente a área mapeada por Lovato et
al. (1995). Para estes autores, a Formação Itapecuru
que ocorre na área é semelhante em termos: litológi-
co, faciológico e de ambiente deposicional, ao
Membro Alcântara, da Formação Itapecuru, carto-
grafado por Rodrigues et al. (1994a) na Bacia de
São Luís. Portanto, neste trabalho, essas unidades
foram cartografadas como Formação Itapecuru (Ki).

Para eles, a Formação Itapecuru aflorante na
área é constituída de uma litofácies dominante, à
qual se associam quatro litófacies subordinadas. A
litofácies dominante foi designada de pelitos com
laminação plano-paralela (pp) e as subordinadas
de: pelitos com geometria sigmoidal (ps), pelitos
arenosos com estratificação cruzada de baixo ân-
gulo (pac), argilitos tabulares com intercalações de
calcário (atc) e arenitos finos com grânulos de
quartzo (af). O quadro 2.2 resume as característi-
cas dessas litofácies.

Lovato et al.(1995), levando em consideração
as diversas litofácies desta formação, aflorante na
porção setentrional da Bacia do Parnaíba, sugeri-
ram que a deposição dos seus sedimentos se deu
em um ambiente transicional de provável planície
sublitorânea, fato ratificado neste trabalho. O esta-
belecimento deste ambiente foi resultado da insta-
bilidade tectônica, associada ao rifteamento que
conduziu à abertura do Atlântico Equatorial, possi-
bilitando a evolução de um sistema fluvial oriundo
de oeste, representado nas folhas São Luís NW e
SW (Almeida & Martins, 1999).

Price (1947), identificou vértebras de saurópo-
dos em arenitos da Formação Itapecuru na ilha de
Livramento, em frente à cidade de Alcântara (MA),
que indicaram idade posterior ao Triássico e ante-
rior aos sedimentos Barreiras, do Terciário.

Mesner & Wooldridge (1964) e Miura & Barbosa
(1972), colocaram a Formação Itapecuru no Cretá-
ceo, Andar Albiano.

SA.23-X e SA.23-Z (São Luís NE/SE)
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Quadro 2.1 – Caracterização e interpretação das litofácies da Formação Codó.

UNIDADE DE
FÁCIES LITOFÁCIES LITOLOGIA/

TEXTURA
ESTRUTURAS

SEDIMENTARES GEOMETRIA INTERPRETAÇÃO

E
V

A
P

O
R

ÍT
IC

A

fv Folhelhos vermelhos argilo-
sos.

Laminação ondulada a plano-
paralela.

Tabular Lagunar de água rasa.

cr
Calcilutitos creme a castanho-
claros, sacaroidais, recristali-
zados.

Maciço Baixa lenticularidade Lagunar de água rasa,
restrita.



Co la res & Ara ú jo (1990), ra ti fi ca ram a ida de cre -
tá ci ca para esta for ma ção, ba se an do-se em seu
con te ú do fós sil.

A For ma ção Ita pe cu ru é cor re la ci o na da à For -
ma ção Tu tóia, da Ba cia de Bar re i ri nhas (Mes ner &
Wo ol drid ge, op. cit.) e Uru cu ia, da Ba cia San fran -
cis ca na (Bar bo sa et al., 1966).

2.2.2 Ba ci as de São Luís e de Bar re i ri nhas

A por ção se ten tri o nal da Fo lha São Luís SE e a to -
ta li da de da Fo lha São Luís NE  são co ber tas por se -
di men tos das ba ci as de São Luís e Bar re i ri nhas, im -
plan ta das ao nor te da Si né cli se Pa le o zói ca do Par -
na í ba, como re sul ta do da Re a ti va ção We al de ni a na
da Pla ta for ma Bra si le i ra (Alme i da, 1967). Elas são
ba ci as do tipo rifte fis su ral.

Li mi tam-se ao sul pe los ar cos Fer rer-Rosário-
Ba ca ba e Urba no San tos, de di re ção apro xi ma da
les te-oeste e ao nor te por fa lhas com re je i to ver ti cal
de 2.000 a 4.000m. São se pa ra das pelo Alto de Ro -
sá rio, nas pro xi mi da des da ci da de ho mô ni ma;
cons ti tu í do por to na li tos pré-cambrianos. O li mi te
oci den tal da Bacia de São Luís é o Alto To can tins,
que a se pa ra da Fos sa de Ma ra jó e o li mi te ori en tal
da Ba cia de Bar re i ri nhas são as ro chas cris ta li nas
do Ma ci ço de Gran ja, de Alme i da (1967).

A Ba cia de São Luís ocu pa uma área con ti nen tal
de apro xi ma da men te 33.000km

2
, en quan to a Ba cia 

de Bar re i ri nhas al can ça 15.000km
2
. Na pri me i ra, a

co lu na se di men tar atin ge a es pes su ra de apro xi -
ma da men te 4.500m, dos qua is, 2.500m são do Me -
so zói co (Cre tá ceo) e o res tan te do Ce no zói co. Na
Ba cia de Bar re i ri nhas te ri am se acu mu la do
10.000m de se di men tos, dos qua is 8.000m per ten -
cem ao Me so zói co (Cre tá ceo Infe ri or a Su pe ri or) e
o res tan te ao Ce no zói co.

2.2.2.1 Ba cia de São Luís

Na área, a Ba cia de São Luís é cons ti tu í da por ro -
chas cre tá ci cas da For ma ção Ita pe cu ru, re co ber -
tas por for ma ções su perfi ci a is de ida de ce no zói ca:
Pa le o ge no, Gru po Bar re i ras, co ber tu ras la te rí ti cas
e de pó si tos qua ter ná ri os (fi gu ra 2.3).

As ro chas de ida de cre tá ci ca da Ba cia de São
Luís, que ocor rem na área ob je to des te tra ba lho, fo -
ram es tu da das por Ro dri gues et al. (1994a) e con si -
de ra das como per ten cen tes a uma úni ca uni da de
es tra ti grá fi ca, a For ma ção Ita pe cu ru. Estes au to res
a sub di vi di ram em duas su bu ni da des: uma in fe ri or,
de no mi na da de Mem bro Psa mí ti co, e ou tra su pe-
rior, de no mi na da de Mem bro Alcân ta ra, co in ci den -
te em par te com a For ma ção Alcân ta ra, pro pos ta
por Cu nha (1968).

Mem bro Psa mí ti co da For ma ção
Ita pe cu ru

O Mem bro Psa mí ti co aflo ra en tre as ci da des de
São João Ba tis ta e São Ben to e em áre as res tri tas
na base de fa lé si as na ci da de de Alcân ta ra (foto 7)
e nas pra i as de São Fran cis co, São Mar cos e Bo -
que i rão, si tu a das na ilha de São Luís.

Esse mem bro re pou sa con cor dan te men te so bre
a For ma ção Codó e, dis cor dan te men te, so bre os
se di men tos do Me so zói co, Pa le o zói co e de ro chas
do em ba sa men to (Ca pu to, 1984). São re co ber tos,
atra vés de pe que na dis cor dân cia an gu lar, pelo pa -
co te pe lí ti co-carbonático do Mem bro Alcân ta ra
des sa mes ma for ma ção e por se di men tos flú vio-la -
cus tres ho lo cê ni cos das pla ní ci es de inun da ção
dos rios Pe ri cu mã e Aurá (Ro dri gues et al., 1994a).

Suas ro chas fo ram afe ta das por pro ces sos de la -
te ri ti za ção, ten do-se de sen vol vi do um per fil pou co
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Qu a dro 2.2 – Ca rac te ri za ção das li to fá ci es da For ma ção Ita pe cu ru, mo di fi ca da de Lo va to et al. (1995).

LITOFÁCIES LITOLOGIA/TEXTURA ESTRUTURAS
SEDIMENTARES GEOMETRIA INTERPRETAÇÃO

pp Sil ti tos e ar gi li tos la mi na dos, la te ri ti za -
dos. Estra ti fi ca ção pla no-paralela. Ta bu lar Pro du tos de tra ção-suspensão em am -

bi en te su ba quo so de ba i xa ener gia.

pac Sil ti tos arenosos Estra ti fi ca ção cru za da de ba i -
xo ân gu lo, com trun ca men tos.

Pro du tos de tra ção-suspensão com
epi só dio de de can ta ção em am bi en te 
de ba i xa ener gia. Fá ci es dis ta is de
pro vá ve is fren tes del ta i cas.

ps Sil ti tos e are ni tos mu i to fi nos e ar gi li -
tos.

Estra ti fi ca ção pla no-paralela,
mar cas on du la das e fis si bi li -
da de nos ar gi li tos.

Sig mo i dal
amal ga ma da

Pro vá ve is lo bos del ta i cos em la gos
ra sos de águas calmas.

atc Argi li tos fós se is e cal ci lu ti tos pe le to i -
da is.

Estra ti fi ca ção on du la da a pla -
no-paralela. Ta bu lar

Ambi en te su ba quo so de ba i xa ener gia
e de po si ção em la gos de re gi ões 
ári das.

af Are ni tos fi nos a mu i to fi nos com grâ -
nu los de quart zo.

Estra ti fi ca ção cru za da aca na -
la da, gra da ção nor mal. Len ti cu lar De pó si tos de pre en chi men to de ca nal 

flu vi al.



evoluído, de pequena espessura (3 a 4m de pos-
sança), caracterizando uma cobertura detrítico-la-
terítica.

Rodrigues et al. (op. cit.) estudando um aflora-
mento deste membro na cidade de Alcântara, iden-
tificaram duas unidades de fácies: a inferior areno-
sa (A), com quatro litofácies e a superior sílti-
co-carbonática (S), com três litofácies. A unidade
de fácies arenosa é constituída pelas seguintes lito-
fácies, da base para o topo: arenitos vermelhos
com estratificação cruzada acanalada de grande
porte e feições do tipo costela (ac); arenitos verme-
lhos fluidizados (vf); arenitos brancos e vermelhos
com estratificação do tipo 2D e plano-paralela (sp)
e arenitos brancos e vermelhos com estratificação
cruzada festonada (cf). A unidade de fácies sílti-
co-carbonática, também da base para o topo, com-
põe-se das seguintes litofácies: siltitos vermelhos
de estratificação plano-paralela (pp); pelitos com
estruturas wavy, linsen e climbing (pw) e calcilutitos
dolomitizados com estratificação ondulada (cd). O
quadro 2.3 mostra as principais características de
cada litofácies e sua interpretação genética.

As medidas de paleocorrentes obtidas por Ro-
drigues et al. (1994a) nos sedimentos transicionais
da unidade de fácies arenosa (A), indicam trans-
porte para nordeste e sudeste. O sentido nordeste
coincide com a tendência geral de afundamento da
Bacia São Luís, a partir de seu bordo interno confi-
gurado pelo Arco Ferrer-Urbano Santos. Este senti-
do seria o mesmo de transporte das marés de va-
zante, enquanto que o sentido sudeste representa-
ria aquele de marés cheias que avançaram sobre a

zona de praia, retrabalhando os sedimentos aí de-
positados.

Membro Alcântara da Formação Itapecuru

Rodrigues et al. (1994a) utilizaram o termo Mem-
bro Alcântara, da Formação Itapecuru, para desig-
nar os siltitos e folhelhos vermelhos, coesos, com
estratificação plano-paralela, acanaladas, baixo
ângulo e pequenos sigmóides; em camadas deci-
métricas de grande continuidade lateral, que inter-
calam alguns bancos tabulares e lenticulares de
calcário creme-esbranquiçado (figura 2.4).

Esta unidade aflora em áreas muito restritas,
geralmente em cortes de falésias, não cartografá-
veis na escala deste trabalho, e geralmente ca-
peada por sedimentos terciários. Seus melhores
afloramentos são: no continente; na falésia de
Alcântara, pela margem direita do igarapé Puçá e
na falésia do litoral de Peru, área do antigo Farol
do Itacolomi; e na ilha de São Luís, nas falésias
das praias de Boqueirão (ao lado do Porto de Ita-
qui) e São Francisco (onde se localiza o Farol de
São Marcos).

O Membro Alcântara repousa em discordância
angular sobre os sedimentos do Membro Psamítico
e, quando está sobreposto por sedimentos perten-
centes ao Grupo Barreiras, o contato é erosional
discordante.

Suas rochas foram submetidas a processos de
lateritização, tendo desenvolvido um perfil pouco
evoluído, apresentando processos de ferruginiza-
ção e caulinização em todos os perfis estudados.

SA.23-X e SA.23-Z (São Luís NE/SE)
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Figura 2.3 – Carta estratigráfica da Bacia de São Luís, adaptada de Góes et al. (1990).
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Quadro 2.3 – Caracterização e interpretação das litofácies do Membro Psamítico da Formação
Itapecuru (modificado de Rodrigues et al., 1994a).

UNID.
FÁCIES

LITOFÁ-
CIES

LITOLOGIA/
TEXTURA

ESTRUTURAS
SEDIMENTARES GEOMETRIA INTERPRETAÇÃO

S
ÍL

TI
C

O
-C

A
R

B
O

N
Á

TI
C

A
(S

)

cd

Calcarenito de intraclastos
e pelóides (25%) imersos
em matriz micrítica dolomi-
tizada (75%). Veios de cal-
cita espática.

Laminação ondulada e truncada
por ondas.

Tabular com
acunhamento

Ambiente de baixa a média energia, possivel-
mente da zona de intermaré a submaré rasa.

pw
Pelitos micáceos em parte
fluidizados e com feições
de escape de fluidos.

Laminação plano-paralela e
ondulada. Estruturas wavy,
linsen e climbing ripple. Cru-
zadas de baixo ângulo.

Tabular

Plataforma rasa, protegida, de baixa energia,
em contexto de baía ou golfo resultante de
transgressão marinha. Escasso aporte de
clásticos continentais mais grosseiros.

pp Siltito micáceo de aspecto
bioturbado. Estratificação plano-paralela Tabular

Plataforma rasa, protegida, de baixa energia,
em contexto de baía ou golfo resultante de
transgressão marinha.

A
R

E
N

O
S

A
(A

)

cf
Arenito fino a médio, quart-
zoso, caulinizado, escassa
matriz argilosa, submaturo.

Maciço na base. Para o topo,
estratificações cruzadas fes-
tonadas, cortadas por ondas.

Lenticular
Preenchimento de canais fluviais de ambiente
transicional para plataforma rasa, encaixados
na litofácies Asp.

sp

Arenito fino a médio, com
feldspato caulinizado, es-
cassa matriz argilosa, sub-
maturo.

Tidal bundles com lama, es-
pinhas-de-peixe, estratifica-
ção plano-paralela, wavy,
climbing, catenárias, hum-
mockies.

Lenticular

Ambiente de shoreface com episódios marca-
dos por ondas de alta energia e influência de
marés, num contexto de plataforma rasa sem
influência deltaica. No topo, processos suba-
quosos de baixa energia, envolvendo tração e
suspensão.

vf
Arenito fino a médio, quart-
zoso, caulinizado, escassa
matriz argilosa, submaturo.

Maciço, fluidizado. Raras es-
truturas de colapso. Corte
por ondas no topo.

Irregular
Prováveis tidal bundle e/ou dunas eólicas de
planície costeira retrabalhadas pelo mar em
contexto de shoreface.

ac
Arenito vermelho, granulo-
metria fina a média, sub-
maturo, micáceo.

Estratificações cruzadas
acanaladas de grande porte
e costelas. Estratificação
plano-paralela. Tidal bundles
com neap e spring tide.

Lenticular

Formas de leito caracterizadas pela migração
de dunas de pequena amplitude, em ambiente
de shoreface, com transporte bidirecional. Em
parte, sugerem natureza eólica.

Figura 2.4 – Colunas estratigráficas do Membro Alcântara da Formação Itapecuru, em Alcântara -
MA (segundo A.J. Pedreira).
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Aqueles autores afirmam que o Membro Alcânta-
ra apresenta duas unidades de fácies: uma pelítica,
com duas litofácies e a outra de natureza carbonáti-
ca, também com duas litofácies. A fácies pelítica
(P), formada por uma litofácies basal síltico-areno-
sa (sa), e a litofácies do topo essencialmente argilo-
sa (pp). A fácies carbonática (C) é constituída pelas
litofácies calcilutito micrítico (cm) (foto 8) e argilito
creme (ag). O quadro 2.4 resume as caracteriza-
ção e interpretação das fácies sedimentares do
Membro Alcântara.

Segundo Rodrigues et al. (1994a) o Membro
Psamítico da Formação Itapecuru tem idade cretá-
cica (Albiano) e o Membro Alcântara tem idade cre-
tácica superior.

2.2.2.2 Bacia de Barreirinhas

A Bacia de Barreirinhas ocupa a porção nordes-
te da Folha São Luís SE e também foi estudada por
Rodrigues et al. (1994a). Na área objeto deste tra-
balho, esta bacia está recoberta por extensa cober-
tura arenosa, fracamente a não-consolidada, de
idade cenozóica.

Essa bacia vem sendo estudada de forma siste-
mática pela Petrobras, desde a década de 60.

Noguti (1964) dividiu os sedimentos da Bacia de
Barreirinhas em dois grupos: Canárias (inferior),
que compreende as formações Tutóia e Itapecuru,
além de um intervalo não definido; e, Caju (supe-
rior), que engloba as formações Barreirinhas e
Humberto de Campos.

Pamplona (1969), integrando dados de geofísica
e de subsuperfície, reinterpretou a seqüência sedi-
mentar de idade cretácica da Bacia de Barreiri-
nhas, admitindo dois ciclos de evolução: um terrí-
geno inferior pertencente ao Grupo Canárias, e um
superior, carbonático, pertencente ao Grupo Caju.

Brasil-DNPM (1987) subdividiu a Formação
Humberto de Campos em dois membros: Areinhas
(seção arenosa) e Ilha de Santana (seção cal-
ci-argilosa).

Rodrigues et al. (1994a) encontraram um único
afloramento de sedimentos arenosos, localizado na
margem direita do rio Munim, na cidade de Icatu,
caracterizando-o como pertencente à Formação
Humberto de Campos (Grupo Caju), do Cretáceo,
da Bacia de Barreirinhas. Segundo aqueles auto-
res, na área trabalhada, a Formação Humberto de
Campos é constituída por arenito fino com estratifi-
cação plano-paralela e siltito creme de aspecto
placoso que o sobrepõe. De acordo com os mes-
mos autores, não foi possível observar o contato

dessas rochas com as rochas sotopostas, entretan-
to, eles observaram que a Formação Humberto de
Campos está em contato com sedimentos de natu-
reza eólica, pertencentes ao Quaternário (Pleisto-
ceno), através de uma discordância.

Rodrigues et al. (1994a) caracterizaram uma úni-
ca unidade de fácies para a Formação Humberto
de Campos, que da base para o topo está repre-
sentada pelas litofácies de arenito creme e siltito
placoso. Eles admitem que ambas as litofácies
desta unidade pertençam a depósitos marinhos li-
torâneos de fácies proximal de plataforma rasa,
que teria caracterizado o paleoambiente da Bacia
Barreirinhas no Cretáceo.

Miura & Barbosa (1972) colocam a Formação
Humberto de Campos no Cretáceo, de idade turo-
niana a santoniana.

A área de afloramento da Formação Humberto
de Campos não é cartografável na escala deste tra-
balho.

2.3 Formações Superficiais

As coberturas cenozóicas que ocorrem no âmbi-
to das folhas São Luís NE e SE foram agrupadas
como Formações Superficiais e abrangem o Paleo-
geno, o Grupo Barreiras, as coberturas lateríticas
tércio-quaternárias e as coberturas quaternárias
(pleistocênicas e holocênicas).

2.3.1 Paleogeno – Ea

Esta unidade foi informalmente denominada por
Rodrigues et al. (1994a). Seus sedimentos encon-
tram-se sobrepostos discordantemente ao Mem-
bro Alcântara da Formação Itapecuru e sotopostos,
também discordantemente, ao Grupo Barreiras,
cujo contato é caracterizado por uma superfície
erosiva ondulada. Litologicamente esta unidade é
constituída de um modo geral por siltitos e argilitos
de várias cores, contendo intercalações de areni-
tos finos a médios, também de cores variegadas.
São sedimentos pouco consolidados, de baixa dia-
gênese, bastante lateritizados e caulinizados.

Englobam os sedimentos considerados em tra-
balhos anteriores como pertencentes à Formação
Pirabas (Lima & Leite, 1978), que ocorrem na ilha
de São Luís e à Formação Alter do Chão (Cunha,
1968), das falésias entre as baías de Cumã e São
Marcos. Também são semelhantes aos depósitos
da Formação Ipixuna, descritos por Francisco et al.
(1971).

SA.23-X e SA.23-Z (São Luís NE/SE)
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Segundo Rodrigues et al. (1994a) estes sedi-
mentos ocorrem em extensão contínua na porção
setentrional da ilha de São Luís e a oeste da cida-
de de Palmeirândia (MA), além de um corpo, deli-
mitado durante os trabalhos de campo, localiza-
do na margem esquerda do rio Parnaíba, nas cer-
canias da cidade de Nova Santa Quitéria (MA) e
na entrada da cidade de São Bernardo (MA), não
mapeável nesta escala.

Estes autores, reuniram as rochas desta unidade
informal em duas unidades de fácies: uma arenosa,
com seis litofácies e outra lamosa com quatro litofá-
cies. As litofácies da unidade de fácies arenosa (A)
são: conglomerado (cg), arenitos lenticulares fluidi-
zados (lf), arenitos com tidal bundles (tb), arenitos
com filmes de lama (fl), arenitos médios com cruza-
das festonadas (cf) e arenitos com estratificação
plano-paralela e curlets (pc); e as da unidade de fá-
cies lamosa (L) são: pelitos e arenitos com wavy e
linsen (wl), pelitos ondulados com megaripples
(mr), pelitos com swale e megaflaser (sf) e pelitos
laminados (pp)(fotos 9 e 10). A figura 2.5 mostra um
perfil esquemático caracterizando as litofácies
desta unidade, em um afloramento situado na praia
de Calhau (desembocadura do rio Cojupe), na ilha
de São Luís.

Os quadros 2.5 e 2.6 resumem as características
das diferentes litofácies, inclusive com a interpreta-
ção dos ambientes e processos sedimentares ne-
las atuantes.

Os sedimentos da unidade informal Paleogeno
são afossilíferos. Rodrigues et al. (1994a), basean-
do-se em trabalhos anteriores e em dados de cam-
po, considerou seus sedimentos como de idade
terciária paleogena.

2.3.2 Grupo Barreiras – ENb

O termo Barreiras foi usado inicialmente por
Branner (1902) para designar as camadas are-
no-argilosas de cores variegadas que afloram nas
falésias ao longo do litoral do Nordeste brasileiro.

Bigarella & Andrade (1964) formalizaram o termo
Grupo Barreiras para aquelas camadas de cores
variegadas que ocorrem no litoral de Pernambuco,
de idade cenozóica.

Lima & Leite (1978) incluem no Terciário os sedi-
mentos imaturos que ocorrem sob a forma de ex-
tensas coberturas, capeando todas as unidades da
Bacia do Parnaíba, como sendo pertencentes ao
Grupo Barreiras.

Rodrigues et al. (1994a), no mapeamento das fo-
lhas São Luís e Cururupu, escala 1:250.000, que
compõem as folhas objeto deste trabalho, conside-
raram que os sedimentos areno-argilosos que
ocorrem naquelas folhas pertencem à Formação
Barreiras.

Para eles, naquela área, a Formação Barreiras é
constituída de três unidades de fácies: conglome-
rática (C), arenosa (A) e pelítica (P). A conglomerá-
tica (foto 11) com uma única litofácies: conglomera-
do de canga laterítica ou petroplintitos (cg); a are-
nosa constituída de duas litofácies: arenitos argilo-
sos (ag) e arenitos de preenchimento de canais
(pc); e a pelítica formada por três litofácies: siltitos
argilosos ocre (as), argilas avermelhadas (av) e ar-
gilas esbranquiçadas (ab). O quadro 2.7 apresenta
as principais características de cada litofácies e
suas interpretações genéticas.

Neste trabalho volta-se a utilizar o termo propos-
to por Bigarella & Andrade (1964), Grupo Barreiras,
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Quadro 2.4 – Caracterização e interpretação das litofácies do Membro Alcântara da Formação
Itapecuru (modificado de Rodrigues et al., 1994a).

UNID.
FÁCIES

LITOFÁ-
CIES

LITOLOGIA/
TEXTURA

ESTRUTURAS
SEDIMENTARES GEOMETRIA INTERPRETAÇÃO

C
A

R
B

O
N

Á
TI

C
A

(C
)

ac
Argila maciça, dura, muito
fragmentada, mostrando fra-
turas conchoidais.

Estratificação plano-paralela (?). Tabular
Decantação de argila de suspen-
são em ambiente de baía e/ou la-
gunar.

cm Calcilutito impuro peletoidal,
levemente neomorfizado.

Laminação ondulada, estilolitização
incipiente.

Tabular a
lenticular

Deposição química de carbonato
em ambiente de baía e/ou lagunar
de águas calmas em contexto de
submaré.

P
E

LÍ
TI

C
A

(P
)

pp
Silte a argila com níveis de
areia muito fina, submaturos,
micáceos.

Estratificação plano-paralela bem
definida e internamente nos sets
wavy, linsen e climbing.

Tabular

Formas de leito com tração de
fundo, originando depósitos de
frente deltatica com barras de
plataforma (turbiditos distais).

sa Silte e areia muito fina, com ar-
gila, imaturos e micáceos.

Fluidização parcial, estratificação
plano-paralela, wavy, linsen, clim-
bing. Pequenos sigmóides do tipo
2D.

Tabular

Formas de leito plano com apor-
te escasso de areias finas, origi-
nando depósitos de frente delta-
tica pelítica.



para designar os sedimentos continentais que es-
tão amplamente distribuídos em toda a área traba-
lhada, separados da linha de costa pelas cobertu-
ras pleistocênicas e holocênicas. São correlatos a
duas fases de pediplanização que ocorreram ao
longo de toda costa brasileira, durante o Cenozóico
(Andrade, 1995; Bigarella & Andrade, 1964). A pri-
meira desenvolveu-se no Plioceno Inferior, gerando
a Superfície Americana (King, 1956) e a segunda ,
do Plioceno Superior, que deu origem à Superfície
Velhas, do mesmo autor.

O Grupo Barreiras repousa sobre unidades mais
antigas do Pré-Cambriano até o Paleogeno (foto
12) e é recoberto discordantemente pelos sedi-
mentos de idade quaternária (pleistocênica e holo-
cênica).

Os sedimentos do Grupo Barreiras são afossilífe-
ros, o que dificulta sua datação. Mabesoone et al.
(1972) e Ghignone (1979) consideram-nos mais re-
centes que o Mioceno. Para Salim et al. (1975) sua
idade situa-se entre o Terciário Médio e o Pleistoce-
no. Suguio et al. (1986) coloca-os entre o Plioceno
Inferior e o Superior.

2.3.3 Coberturas Lateríticas – NQl

Braun (1971) utilizou a expressão “depósitos
neógenos indiferenciados” para caracterizar todas
as coberturas arenosas, argilosas e lateríticas que
capeiam os remanescentes das superfícies de
aplainamento do Ciclo Sul-Americano de King
(1956), posicionando-os no Terciário.

Lima & Leite (1978) citam que estas coberturas re-
cobrem indistintamente todas as unidades da Bacia
do Parnaíba, posicionando-as no Tércio-Quaternário.

Costa (1984) apresentou um modelo de forma-
ção e evolução dos lateritos, utilizando exemplos
encontrados no nordeste do Pará e noroeste do
Maranhão. Este autor classificou os lateritos que
ocorrem no Maranhão como imaturos, por apresen-
tarem um perfil geológico simples, constituído de
horizontes bem definidos. Ele distinguiu, do topo
para a base: horizonte concrecionário, horizonte
mosqueado, horizonte pálido e rocha-mãe.

A cobertura laterítica distribui-se na porção cen-
tro-oeste da Folha São Luís SE e em grande parte
da Folha São Luís NE. Na primeira, esta cobertura

SA.23-X e SA.23-Z (São Luís NE/SE)
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Figura 2.5 – Perfil caracterizando as litofácies da unidade Paleogeno (Ea) na praia de Calhau (desembocadura
do rio Cojupe), em São Luís-MA (Rodrigues et al., 1994a). As espessuras das

camadas estão expressas em metros.



desenvolveu-se essencialmente sobre os sedimen-
tos areno-pelíticos da Formação Itapecuru, consti-
tuindo um perfil laterítico pouco evoluído e caracte-
rizado geomorfologicamente por uma superfície
peneplanizada, formada de platôs elevados (Lova-
to et al., 1995). Ao norte da Folha São Luís SE e na
Folha São Luís NE estas coberturas desenvolve-
ram-se sobre todas as unidades de idades inferio-
res ao Terciário, originando também lateritos imatu-
ros, argilo-arenosos, representados em afloramen-
tos pelos horizontes mosqueado e/ou pálido, de

Costa (1978), ocupando os níveis mais baixos da
topografia (Rodrigues et al., 1994a).

Para Costa (1987), os lateritos são rochas peculia-
res, distinguindo-se das demais pela estruturação
característica em horizontes mineralógica e quimica-
mente diferenciados, além dos aspectos texturais,
estruturais e outras propriedades físicas, guardando
um certo parentesco com as rochas sedimentares.
Suas condições de formação são tipicamente de su-
perfície e controladas pela sua posição geográfica,
em escala global, dentro da faixa de clima tropical.
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Quadro 2.5 – Caracterização e interpretação das litofácies da unidade de fácies arenosa (A), do Paleogeno
(modificado de Rodrigues et al., 1994a).

UNID.
FÁCIES

LITOFÁ-
CIES

LITOLOGIA/
TEXTURA

ESTRUTURAS
SEDIMENTARES GEOLOGIA INTERPRETAÇÃO

A
R

E
N

O
S

A
(A

)

cg
Conglomerado desorgani-
zado de seixos de argila
em matriz arenosa.

Maciço
Lenticular
(preenchimento
de canais).

Originado por processos de tração subaquosa
em regime de fluxo de alta energia; fácies de
preenchimento de canal fluvial.

tf Areia fina com bolas de
argilito.

Tidal bundles em parte fluidi-
zados; plano-paralela. Lenticular Originado por processo de tração subaquosa

por sand waves em contexto de shoreface.

tb Areia fina, submatura.

Tidal bundles com neap e
spring tide, espinha-de-peixe,
estruturas de slump, dobras
convolutas e fluidização

Lenticular Originado por processo de tração subaquosa
por sand waves em contexto de shoreface.

fl Areia fina a silte, com filmes
de lama.

Estratificação ondulada e cru-
zada de baixo ângulo, flaser,
drapes de argila, microespi-
nhas de peixe, marcas de
ondas assimétricas.

Tabular, em
parte lenticular

Originado por processo de tração subaquosa
que desenvolveram formas de leito suavemente
onduladas; períodos de estagnação com decan-
tação de lama. Provável planície de maré, fácies
de sand flat/mixed flat.

cf
Areia média com grânulos,
escassa matriz, submatura,
gradação normal.

Estratificação festonada e cru-
zada tabular. Lenticular

Originado por processo de tração subaquosa
caracterizada pela migração de pequenas
dunas e por acresção lateral; fácies de canal
e barras de canal; ambiente de planície de
maré.

pc Areia fina, limpa, matura,
bimodal. Curlets de lama.

Estratificação cruzada de pe-
quenas dunas e plano-para-
lela.

Lenticular a ban-
cos tabulares.

Originado por processos de tração subaérea
pelo vento, que mobilizou areias da planície
de maré (intermaré e supramaré).

Quadro 2.6 – Caracterização e interpretação das litofácies da unidade de fácies lamosa (L), do Paleogeno
(modificado de Rodrigues et al., 1994a).

UNID.
FÁCIES

LITOFÁ-
CIES

LITOLOGIA/
TEXTURA

ESTRUTURAS
SEDIMENTARES GEOMETRIA INTERPRETAÇÃO

LA
M

O
S

A
(L

)

wl Lama e areia muito
fina intercaladas.

Estrutura ondulada com
megaflaser, drapes de
argila e megaripples,
wavy e linsen.

Tabular
Originado por processos de tração subaquosa em regime
de fluxo inferior, ambiente de planície de maré mista, tendo
ocorrido, ainda, decantação de lama.

mv Lama, rara areia
muito fina.

Estrutura marcada por
ondas, megaripples,
drapes de argila;
alguns wavy e linsen.

Tabular
Originado por processos de tração subaquosa em regime
de fluxo inferior e processos de decantação; ambiente de
planície da maré lamosa (mud flat).

sf Lama e areia muito
fina.

Estrutura tipo swale e
megaflaser, raros wavy. Tabular (?)

Originada por processos de decantação/ tração subaquosa;
ambiente de plataforma rasa que afogou a planície de maré
mista.

pp Lama

Laminação plano-paralela
e suavemente ondulada;
mud cracks e/ou biotur-
bação (?).

Tabular

Originado por processos de decantação em ambiente de
plataforma influenciada por ondas de baixa energia que in-
vadiu planície de maré ou fácies de lamas doce a salobra
de planície de maré.



Modificações climáticas e/ou tectônicas podem
causar paralisação nos processos de lateritização
e provocam o desmantelamento e a inversão do
perfil laterítico constituído.

Rodrigues et al. (1994a), observaram três níveis
irregulares de conglomerados de canga laterítica,
que constituem stone lines, caracterizando os epi-
sódios de peneplanização que ocorreram desde o
Neocretáceo até o Quaternário (Holoceno). O nível
inferior marca, em alguns locais, a discordância en-
tre o Cretáceo e o Paleogeno; e o intermediário, a
Superfície pré-Barreiras.

Admite-se que os processos de lateritização fo-
ram desencadeados a partir do final do Cretáceo -
início do Paleogeno, em toda a região, atuando so-
bre as rochas do embasamento cristalino e sedi-
mentos cretácicos e terciários.

2.3.4 Coberturas Quaternárias

2.3.4.1 Pleistoceno

As coberturas quaternárias pleistocênicas foram
agrupadas em três unidades: depósitos de cor-
dões litorâneos (QPcl), depósitos de argilas aden-
sadas com areias (QPag) e depósitos eólicos conti-
nentais (QPe).

Depósitos de Cordões Litorâneos (QPcl)

Esses depósitos ocorrem principalmente na
porção setentrional da Folha São Luís SE, forman-
do “ilhas” no interior dos depósitos eólicos conti-
nentais (QPe) e são bem caracterizados em foto-
grafias aéreas, onde apresentam-se como cor-
pos de areais de geometria linear, paralelos e de
baixo relevo.

São constituídos de areias predominantemente
quartzosas, granulação média, mal selecionadas,
com grãos manchados de óxido de ferro, origina-
das através de processos de tração de detritos sob
condições de fluxo aquoso de alta energia; fácies
de preenchimento de canais.

Depósitos de Argilas Adensadas com Areias
(QPag)

Esses depósitos são encontrados na porção
oeste da área trabalhada, nas margens do rio Mea-
rim. São constituídos de argilas adensadas com
areia fina disseminada, maciça, localmente biotur-
badas, originadas por processos de suspen-
são/decantação com alguma tração; fácies de as-
soreamento de um amplo golfo (assoreamento do
Golfão Maranhense).

SA.23-X e SA.23-Z (São Luís NE/SE)

– 21 –

Quadro 2.7 – Caracterização e interpretação das litofácies do Grupo Barreiras
(modificado de Rodrigues et al., 1994a).

UNID.
FÁCIES

LITOFÁ-
CIES

LITOLOGIA/
TEXTURA

ESTRUTURAS
SEDIMENTARES GEOMETRIA INTERPRETAÇÃO

C
on

g
lo

m
er

át
ic

a
(C

)

cg
Conglomerado suportado pe-
los grãos, em parte desorga-
nizado, cimento hematítico.

Maciça Lenticular
Originado por processos de tração, envolven-
do fluxo de detritos, em contexto de eventos
de peneplanização; constitui stone lines.

A
re

no
sa

(A
)

ag

Areia fina a média, com sei-
xos e concreções ferrugino-
sas; imatura; intercalações
argilosas.

Estratificação plano-para-
lela delineada por filmes
de lama, em parte maci-
ça.

Tabular (?)

Originado por processos viscosos de tração
do tipo fluxo de detritos não canalizados e epi-
sódios do tipo fluxos de lama; fácies de le-
ques costeiros.

pc
Areia média a fina com grâ-
nulos, imatura, grada para o
topo.

Maciça Lenticular
Originado por processos de tração do tipo flu-
xo de enxurrada confinado a canais da fácies
de leques distais.

P
el

íti
ca

(P
)

sa
Silte argiloso a arenito muito
fino, com grânulos de quart-
zo e filmes de argila.

Estratificação plano-para-
lela, sugerida por filmes de
lama, em parte maciça.

Tabular (?) Originado por processos de tração do tipo flu-
xo de lama; fácies distal de leques costeiros.

av
Argilas homogêneas, em par-
te intercaladas na litofácies
Aag.

Maciça, em parte estratifi-
cação plano-paralela e
cruzadas de baixo ângulo.

Tabular a
lenticular

Originado por processos viscosos de tração
do tipo fluxo de lama; fácies mais distais de le-
ques costeiros entrando em corpo d’água.

ab
Argilas caulínicas homogêneas,
em parte com concreções fer-
ruginosas.

Maciça, ocasionalmente
estratificação plano-para-
lela.

Tabular
Originado por processos viscosos de tração
do tipo fluxo de lama; fácies mais distais de le-
ques costeiros entrando em corpo d’água.



Depósitos Eólicos Continentais (QPe)

Os depósitos eólicos continentais (QPe) ocorrem
em grande área, na porção setentrional da Folha
São Luís SE, constituídos por areias esbranquiça-
das de granulometria fina a média, bem seleciona-
da, matura, com estruturas de grain fall e cruzadas
de baixo ângulo.

São originados por processos eólicos de tração,
saltação e suspensão subaérea; fácies de dunas e
interdunas de planície costeira.

2.3.4.2 Holoceno

As coberturas quaternárias holocênicas, na
área trabalhada, englobam os depósitos diferen-
ciados em: depósitos de mangues (QHm), depósi-
tos marinhos litorâneos (QHml), depósitos eólicos
litorâneos (QHe), depósitos flúvio-marinhos
(QHfm), depósitos aluvionares e coluvionares
(QHa) e depósitos flúvio-lacustres (QHfl).

Depósitos de Mangues (QHm)

Esses depósitos estão localizados próximos ao
litoral, geralmente submetidos a ação das marés e
estão associados aos depósitos de cordões litorâ-
neos (QPcl), aos depósitos de argilas adensadas
com areias (QPag), aos depósitos marinhos litorâ-
neos (QHml) e aos depósitos flúvio-marinhos
(QHfm).

São constituídos por lamas arenosas, plásticas,
não adensadas, maciças e bioturbadas, recober-
tas por vegetação arbustiva característica, desen-
volvendo manguezais. São originados por proces-
sos de tração/suspensão subaquosa, pela ação
das marés; representando fácies de intermaré/sub-
maré rasa.

Depósitos Marinhos Litorâneos (QHml)

Esses depósitos ocorrem na faixa costeira, consti-
tuindo os depósitos arenosos de toda zona de praia
da planície costeira atual, suavemente inclinada em
direção ao mar. Submete-se também à ação das
marés.

São areias esbranquiçadas, de granulometria
fina a média, quartzosas, bem selecionadas, lim-
pas, mostrando marcas de onda de corrente e de
interferência, ripples de adesão, parting lineation e
bioturbação.

São originados por processos de tração suba-
quosa, sob influência de marés em planície costei-

ra suavemente inclinada; correspondendo a fácies
de intermaré.

Depósitos Eólicos Litorâneos (QHe)

Estes depósitos ocorrem principalmente na por-
ção emersa da Bacia de Barreirinhas, constituindo
corpos de dunas eólicas (geralmente móveis) litorâ-
neas, que atingem até 15m de altura. Ao norte da ci-
dade de Barreirinhas (MA), ocorre um grande corpo
deste tipo de depósito, que é conhecido mundial-
mente como os Lençóis Maranhenses, constituindo
hoje uma reserva ambiental, denominada de Parque
Nacional dos Lençóis Maranhenses (foto 13).

São constituídos por areias esbranquiçadas de
textura fina a média, bem selecionadas, com grãos
arredondados, formando campos de dunas e inter-
dunas atuais. São originados por processos eólicos
de tração, suspensão e saltação; representando a
fácies de dunas da planície costeira.

Depósitos Flúvio-Marinhos (QHfm)

Estes depósitos formam as ilhas nos baixos cur-
sos das principais drenagens e os terraços das
margens das baías. Eles sofrem influência dos rios
e das marés. São constituídos de areias finas, es-
branquiçadas, quartzosas, texturalmente maturas.
Segundo Rodrigues et al. (1994a), são originados
por processos de tração subaquosa, caracterizada
pela migração de dunas de acresção lateral; cons-
tituem fácies de canal e barras de canal.

Depósitos Aluvionares e Coluvionares (QHa)

Estes depósitos ocorrem em um grande corpo
na margem esquerda da Baía de São Marcos e ao
longo dos vales dos principais rios que drenam a
região, principalmente os rios Parnaíba, Munim,
Mearim e Itapecuru.

Os depósitos aluvionares são constituídos por
areias médias, mal selecionadas, quartzosas, sub-
maturas a maturas, apresentando intercalações de
pelitos, formando os depósitos de canal, de barras
de canal e da planície de inundação dos cursos
médios dos rios. Originam-se por processos de tra-
ção subaquosa; compreendendo fácies de canal e
barras de canal fluvial.

Os depósitos coluvionares são de ocorrência
restrita, podendo ser observados nas porções mé-
dias internas do Golfão Maranhense. São constituí-
dos predominantemente por material conglomerá-
tico; originados por processos viscosos do tipo flu-
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xo de detritos, constituem fácies de leques aluviais
de enxurradas.

Depósitos Flúvio-Lacustres (QHfl)

Ocorrem principalmente na porção sudoeste da
Folha São Luís SE, na área de interligação entre o
rio Mearim e os lagos existentes naquela região e
suas extensas planícies de inundação. Segundo

Lovato et al. (1995), as litologias mais comuns com-
preendem depósitos de barra de pontal, originários
do regime meandrante dos rios locais, com areias
finas a médias intercaladas com pelitos; depósitos
de transbordamento constituídos por planície de
inundação, ocasionada pelas cheias, com grande
aporte de material síltico-argiloso e depósitos la-
custres, com deposição sob baixa energia, resul-
tando em fácies mais argilosas.
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