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INTRODUÇÃO

1.1 Histórico e Metodologia

As folhas São Luís NE (SA.23-X) e SE (SA.23-Z),
objeto deste trabalho, estão inseridas na área do
Programa Grande Carajás – PGC e devido a sua
importância para o Setor Mineral Brasileiro e prin-
cipalmente para o planejamento de ações gover-
namentais nos níveis: federal, estadual e munici-
pal, foram enquadradas no Programa Levanta-
mentos Geológicos Básicos do Brasil, Subprogra-
ma Integração Geológico-Metalogenética, fican-
do a Superintendência Regional de Belém respon-
sável pela execução de sua parte ocidental (folhas
SA.23-V e SA.23-Y) e a Superintendência Regional
do Recife por sua porção oriental (folhas SA.23-X e
SA.23-Z).

A metodologia empregada neste trabalho con-
sistiu no levantamento, compilação, análise e inte-
gração dos dados preexistentes (geológicos, geo-
físicos, geoquímicos, geomorfológicos, petrográfi-
cos e de cadastramento mineral) nas diversas fon-
tes disponíveis; interpretação de fotos aéreas, ima-
gens de radar e de satélites; e trabalhos de campo,
onde os dados eram escassos ou muito antigos. O
levantamento de campo, em uma das etapas, con-
tou com a colaboração dos geólogos Augusto José

Pedreira (SUREG-SA) e Telmo Luiz das Neves Ro-
drigues (SUREG-PA).

A integração geológica foi elaborada a partir de
cartas geológicas na escala 1:250.000,sendo três
já impressas anteriormente (SA.23-X-C, SA.23-Z-A
e SA.23-Z-C) e duas impressas através do presente
trabalho (SA.23-Z-B e SA.23-Z-D). Durante a inte-
gração, todas as folhas foram digitalizadas nesta
escala e, posteriormente integradas e editadas na
escala 1:500.000. Desta forma, além do presente
produto digital, o PLGB incorpora ao seu acervo,
para consulta, as cartas geológicas digitais das fo-
lhas individuais na escala 1:250.000.

O mapa geológico, escala 1:500.000, foi elabo-
rado a partir da documentação discriminada na fi-
gura 1.1. Para completá-lo, foram realizados perfis
geológicos nas folhas Barreirinhas (SA.23-Z-B) e
Chapadinha (SA.23-Z-D). Este mapa abrange as
duas folhas 1:500.000 estudadas, em razão de a
Folha São Luís NE (SA.23-X) ter uma área emersa
muito reduzida.

Os dados gravimétricos utilizados na interpretação
foram obtidos pela Petrobras no período de 1956 a
1960 em perfis regionais com estações espaçadas
de 750m ao longo de estradas, com estações-base
referenciadas à rede internacional Woolard (1954).
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Entre 1961 e 1967 foram realizados trabalhos de
detalhamentos em anomalias identificadas na pri-
meira etapa do levantamento. O mapa gravimétrico
da Bacia do Parnaíba na escala 1:1.000.000 utiliza-
do nesta interpretação está apresentado em Góes
et al. (1993).

Os dados aeromagnéticos utilizados na inter-
pretação foram levantados entre 1967 e 1989 em
diversos projetos executados pela Petrobras,
CPRM, ESSO e IRN-MA. As altitudes de vôo varia-

ram entre 150 e 1.000m e o espaçamento entre
1.000 e 3.000m. As direções das linhas de vôo,
com algumas exceções, foram predominante-
mente N-S. Esses dados foram reprocessados
pela Petrobras, por meio dos sistemas MAGMAP
e GEOMAP, para a construção do mapa aero-
magnético do campo total residual de 90% da Ba-
cia do Parnaíba. O mapa na escala 1:1.000.000
utilizado nesta interpretação está apresentado
em Góes et al. (1993).
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Figura 1.1 – Principais trabalhos utilizados na elaboração do mapa geológico.
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1.2 Localização e Acesso

As folhas São Luís NE (SA.23-X) e SE (SA.23-Z)
cobrem uma área de aproximadamente 60.000 km2

e estão situadas no nordeste do Estado do Mara-
nhão e noroeste do Estado do Piauí (figura 1.2), de-
limitadas pelas meridianos 42� 00’ - 45� 00’ de longi-
tude oeste de Greenwich e pelos respectivos para-
lelos 0� 00’ - 2� 00’ / 2� 00’ - 4� 00’ de latitude sul.

Além da cidade de São Luís, capital do Estado
do Maranhão, as cidades de Esperantina e Luzilân-
dia, no Estado do Piauí; Barreirinhas, Brejo, Chapa-
dinha, Itapecuru-Mirim, São José do Ribamar e Var-
gem Grande, no Estado do Maranhão, são os prin-
cipais núcleos urbanos das folhas.

O acesso à área é feito, principalmente, por via
rodoviária, sendo a região cortada pelas rodovias
BR-135 e 222, e pelas MA-104, 106, 222, 230. A
área é também servida pela Estrada de Ferro Cara-
jás, pertencente à Companhia Vale do Rio Doce,
que atravessa a sua porção noroeste, e pela Ferro-
via Teresina - São Luís, da RFFSA, margeando o rio
Itapecuru.

1.3 Aspectos Geográficos

Geomorfologicamente, a área abrange as se-
guintes unidades morfoestruturais, definidas pelo
Projeto RADAM (Brasil-DNPM, 1973): Planície Flú-

vio-Marinha do Golfão Maranhense, Superfície Su-
blitorânea de Bacabal, Superfície Sublitorânea de
Barreirinhas e Pediplano Central do Maranhão.
Destas, a mais característica é a Planície Flú-
vio-Marinha do Golfão Maranhense.

A rede hidrográfica das folhas é constituída princi-
palmente por parte das bacias dos rios Parnaíba, Ita-
pecuru, Mearim, Munim e Pericumã, além da totalida-
de das bacias dos rios Preguiça, Piriá e Barro Duro.

O clima da região situa-se entre o superúmido da
Amazônia e o semi-árido do Nordeste Brasileiro.
Segundo o IBGE (1977), caracteriza-se como se-
mi-úmido tropical de zona equatorial, a oeste da
área estudada, e, na porção leste, o clima é quente
semi-árido tropical de zona equatorial, caracteriza-
do por um período seco de 4 a 6 meses e por um
período úmido, marcado por chuvas torrenciais. Ao
longo do litoral o clima varia de superúmido a se-
mi-úmido. A temperatura média anual é de 27� C.

A vegetação conforme o Mapa Fitoecológico do
RADAM (1973) é caracterizada por áreas de cerra-
do, floresta secundária e formações pioneiras.

A atividade econômica principal é a agricultura
irrigada para produção de cereais (soja, arroz etc.),
secundada pela pecuária. As atividades do setor
mineral estão voltadas principalmente para extra-
ção de rochas e minerais industriais (argila, areia,
brita, calcário, caulim e cascalho); e, exploração de
água mineral nas cercanias da cidade de São José
do Ribamar - MA.
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Figura 1.2 – Mapa de localização das folhas São Luís NE e SE.
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