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RECURSOS MINERAIS

Foram cadastrados 148 jazimentos minerais
nas folhas São Luís NE (11) e São Luís SE (137) (figu-
ra 4.1), compreendendo mina, garimpos e ocorrên-
cias, agrupados segundo a classificação das subs-
tâncias minerais em: rochas e minerais industriais e
substâncias energéticas e água mineral (figura 4.2 e
quadro 4.1). As principais informações dos jazimen-
tos cadastrados estão disponíveis na listagem dos
recursos minerais anexa (Apêndices). Dados com-
plementares poderão ser obtidos no Banco de Da-
dos de Ocorrências Minerais da CPRM (Base
META), disponível para o público em geral.

4.1 Rochas e Minerais Industriais

Nesta categoria destacam-se os materiais para
construção civil que incluem os agregados: areia,
argila, brita e cascalho, além de calcário e caulim.

4.1.1 Areia (a)

A areia é explorada para utilização na construção
civil (areia grossa), em áreas onde afloram os sedi-
mentos cenozóicos (Paleogeno e Grupo Barreiras),
principalmente ao longo do acesso a Porto Grande,
no SW da ilha de São Luís, na localidade denominada
de vila Maranhão. Sua exploração é realizada utili-
zando-se chupadeiras, tratores e pás-carregadeiras.
Também é explorado este bem mineral nos municí-
pios de Bequimão (21) e Palmeirândia (51).

Garimpos inativos de areia foram encontrados
nos municípios de Alcântara (localidade de Cajiti-
va - 17), de onde foi retirada areia para as obras de
construção do Centro de Lançamento de Fogue-
tes de Alcântara e do Aeroporto Regional de Pi-
nheiro em São José do Ribamar (próximo a Itapera
- 16).

4.1.2 Argilas (ag)

As argilas são o bem mineral de maior exploração
na área trabalhada. Quase toda a sua produção
destina-se à indústria de cerâmica vermelha. Elas
são lavradas principalmente da alteração das ro-
chas do embasamento (Suíte Subvulcânica Rosário)
em Bacabeira, município de Rosário - MA onde, se-
gundo o Anuário Mineral Brasileiro de 1997, existe
uma reserva medida de 5.000.000t. Também são
exploradas em sedimentos pertencentes à Forma-
ção Itapecuru (Ki), Paleogeno (Ea), Grupo Barreiras
(ENb), Cobertura Laterítica (NQl) e nas Coberturas
Quaternárias (pleistocênicas e holocênicas), nota-
damente nas aluviões dos grandes rios.

Rodrigues et al. (1994a) realizaram algumas aná-
lises em argilas exploradas na área (quadro 4.2) e
constataram que:

i) as argilas derivadas da alteração do embasa-
mento e dos sedimentos de idade cretácica são
adequadas para utilização na indústria de cerâmi-
ca vermelha, principalmente para produção de te-
lhas e tijolos;
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Figura 4.1 – Distribuição dos jazimentos minerais.
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ii) as argilas encontradas nos sedimentos de ida-
de paleogênica são mais nobres e merecem estu-
dos complementares que visem uma utilização
mais adequada com as suas propriedades.

Lovato et al. (1995) constataram que a exploração
de argilas que ocorrem nas coberturas quaternárias
são utilizadas na fabricação de tijolos e telhas e locali-
zam-se nas proximidades dos núcleos urbanos.

4.1.3 Brita (br)

A brita encontra sua fonte nas rochas do emba-
samento cristalino que afloram na região de Rosá-
rio, abrangendo os municípios maranhenses de
Rosário, Axixá e Morros. Em Rosário existem seis
pedreiras, das quais cinco encontram-se em ativi-
dade (70, 73, 77, 80 e 89) e uma paralisada (75),
além de duas ocorrências (72 e 86). Segundo Ro-
drigues et al. (1994a) as pedreiras em atividade ti-
nham uma capacidade instalada superior a
60.000m

3
/mês de brita (00, 01, 02, 03 e pó fino e

grosso), utilizadas para conservação da Estrada de
Ferro Carajás (40.000m

3
/mês de brita 03) e obras

de engenharia civil de toda a região.
No município de Axixá (69) há exploração rudi-

mentar de matacões do embasamento para produ-
ção de paralelepípedos, que são utilizados no re-
vestimento de ruas de cidades próximas.

Utilizam-se também como brita e pedra lavrada
para construção (pedra de cantaria) os blocos fer-
ruginosos da canga laterítica, não havendo entre-
tanto uma exploração organizada e sistemática.

As reservas medidas de brita na região de Rosá-
rio são da ordem de 6.794.491m

3
, de acordo com o

Anuário Mineral Brasileiro de 1997.

4.1.4 Calcário (ca)

Na Folha São Luís NE (SA.23-X) ocorrem quatro
ocorrências de calcário nas proximidades das ci-
dades de Cururupu e Cocal (01, 02, 03 e 06).

Na Folha São Luís SE (SA.23-Z) foram cadastra-
das dez ocorrências nos municípios de Alcântara
(15, 20 e 22), São Luís (24, 27 e 31), Cantanhede
(127), Pirapemas (128) e Chapadinha (148). Com
exceção da ocorrência do município de Chapadi-
nha, que pertence à Formação Codó (Kc) e que já
foi explorada de maneira rudimentar para produ-
ção de cal virgem, todas as outras ocorrências fo-
ram encontradas nos sedimentos da Formação Ita-
pecuru (Ki), constituídas de calcilutitos creme, for-
mando bancos tabulares de grande continuidade
lateral e pequenas espessuras (0,20 a 0,30m), so-
topostos a um pacote espesso de capeamento (�
20m), tornando-as economicamente inviáveis,
prestando-se somente para uso como pedra de
construção, no próprio local da ocorrência.

4.1.5 Caulim (cm)

Lovato et al. (1995) cadastraram oito ocorrências
de caulim (129 a 136) e destacaram a ocorrência
da fazenda Iguará (129) no município de Vargem
Grande, constituída de argilitos completamente
caulinizados e que aflora em forma de paredões de
10m de altura. Esta ocorrência, segundo aqueles
autores, mereceria um estudo mais detalhado para
se aferir a sua real potencialidade.

4.1.6 Cascalho (a)

Em toda a área existem excelentes “piçarreiras”
que são exploradas de forma intermitente e fornecem
excelente material para sub-base, base e revesti-
mento de estradas pavimentadas e conservação e
melhoria de estradas municipais (estradas vicinais).

4.1.7 Sal Marinho

Rodrigues et al. (1994a) informam que ao longo
do litoral dos municípios maranhenses de Cururu-
pu, Alcântara, Icatu, Rosário e Guimarães, o sal ma-
rinho é lavrado, produzindo um sal grosseiro dos ti-
pos I, II e III. Os tipos I e II, dependendo do grau de
impurezas, prestam-se para o consumo humano e

SA.23-X e SA.23-Z (São Luís NE/SE)
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Figura 4.2 – Distribuição do número de jazimentos
por classe de substâncias.



o tipo III é utilizado na pecuária e indústrias de
transformação.

No ano de 1996, o Estado do Maranhão produziu
10.000t de sal marinho, perfazendo 0,02% da pro-
dução nacional, segundo o Anuário Mineral Brasi-
leiro de 1997.

4.2 Substâncias Energéticas e Água Mineral

4.2.1 Turfa (t)

Na porção sudoeste da área, conhecida como
região dos lagos, Araújo & Veríssimo (1984) cadas-

traram onze ocorrências de turfa, todas com condi-
ções desfavoráveis de cobertura, espessura e po-
der calorífico, para o seu aproveitamento economi-
camente viável.

4.2.2 Água Mineral (agm)

A água mineral é explotada no município de São
José do Ribamar (39) em dois poços tubulares com
profundidade de 16m e uma vazão de 108.000 l/dia
(Rodrigues et al., 1994a) e engarrafada pela Indaiá
do Brasil Águas Minerais, atendendo a demanda
local e das regiões vizinhas.
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RECURSOS MINERAIS
STATUS

TOTAL
OCORRÊNCIA GARIMPO

ATIVO
GARIMPO
INATIVO MINA
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Areia - a - 7 4 - 11

Argila ag 9 51 6 - 66

Brita - br 2 2 6 - 10

Calcário - ca 13 - - - 13

Caulim - cm 8 - - - 8

Cascalho - a 8 1 17 - 26

Cascalho/Areia - a - 1 1 - 2
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A
L Turfa - t

11 - - - 11

Água Mineral - agm - - - 1 1

TOTAIS 51 62 34 1 148

Quadro 4.1 – Freqüência de ocorrência dos recursos minerais.

Quadro 4.2 – Composição média das argilas (adaptada de Rodrigues et al., 1994a).

Composição
Média (%)

Pré-Cambriano Cretáceo Paleogeno Neogeno Quaternário

Suíte Subvulcânica
Rosário

Formação
Itapecuru Paleogeno Grupo

Barreiras Pleistoceno Holoceno

Caulinita 69,6 32,5 66,0 90,5 48,8 54,4

Illita 14,0 22,5 13,0 6,7 28,6 15,4

Illita-Esmectita 10,3 4,0 21,0 2,7 4,8 4,2

Esmectita 6,0 41,0 - - 17,8 26,3

Nº de Amostras 3 6 2 7 5 12


	4 RECURSOS MINERAIS
	4.1 Rochas e Minerais Industriais
	4.1.1 Areia (a)
	4.1.2 Argilas (ag)
	4.1.3 Brita (br)
	4.14 Calcário (ca)
	4.1.5 Caulim (cm)
	4.16 Cascalho (a)
	4.1.7 Sal Marinho

	4.2 Substâncias Energéticas e Água Mineral
	4.2.1 Turfa (t)
	4.2.2 Água Mineral (agm)



