
RESUMO

Este texto representa a nota explicativa da
carta geológica das folhas São Luís NE (SA.23-X) e
São Luís SE (SA.23-Z), na escala 1:500.000, as
quais estão inseridas na área do Programa Grande
Carajás – PGC. As folhas fazem parte do Programa
Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil, Sub-
programa Integração Geológico-Metalogénetica.

As folhas são limitadas pelos meridianos 42� 00’ e
45� 00’W e os paralelos 0� 00’ e 2� 00’/ 2� 00’ e 4� 00’ S
e situam-se na porção setentrional do Nordeste
Brasileiro, envolvendo parte dos estados do Mara-
nhão e do Piauí.

A área estudada inclui parte de duas províncias
estruturais: a Província Parnaíba e a Província Costei-
ra e Margem Continental. A Província Parnaíba é re-
presentada pela porção setentrional da Bacia do Par-
naíba, tida como uma bacia intracratônica. A Provín-
cia Costeira e Margem Continental é representada
pelas bacias marginais de São Luís e Barreirinhas,
implantadas durante o rifteamento que provocou a
deriva das placas Sul-Americana e Africana e a for-
mação do Oceano Atlântico. Essas províncias são
separadas por um alto tectônico do embasamento
cristalino, denominado de Cráton de São Luís.

O embasamento cristalino que aflora ao norte da
Bacia do Parnaíba, pertence à Suíte Subvulcânica
Rosário, de idade paleoproterozóica, constituída
por quartzo dioritos, tonalitos, granodioritos e ande-
sitos.

A Bacia do Parnaíba está representada pelas for-
mações Cabeças, Longá, Poti e Piauí, do Paleozói-
co; e pelas formações Sardinha, Codó e Itapecuru,
do Mesozóico. Os sedimentos correspondem a ci-

clos transgressivos-regressivos, com depósitos de
origens continental, transicional e marinha, além de
sedimentos de origem lagunar associados a bacias
restritas, evaporíticas, depositados sob condições
climáticas de extrema aridez.

A Bacia de São Luís, na área, é constituída por
rochas cretácicas da Formação Itapecuru, reco-
bertas por formações superficiais. A Bacia de Bar-
reirinhas ocupa as porções norte e nordeste da Fo-
lha São Luís SE e na área está recoberta por exten-
sa cobertura arenosa, de idade cenozóica.

As Formações Superficiais incluem todas as co-
berturas cenozóicas, abrangendo os sedimentos
do Paleogeno, Paleogeno-Neogeno (Grupo Barrei-
ras), as coberturas lateríticas neogeno-quaterná-
rias e as coberturas quaternárias.

O arcabouço tectônico da área é definido por dois
compartimentos principais que representam domí-
nios sedimentológicos, tectônicos e geocronológi-
cos distintos: a Bacia do Parnaíba, a sul; e as bacias
da Província Costeira e Margem Continental (São
Luís e Barreirinhas), a norte. Separando estes domí-
nios ocorrem os arcos tectônicos de Ferrer-Rosá-
rio-Bacaba e Urbano Santos, que representam im-
portantes divisores eocretácicos, os quais propicia-
ram a erosão dos pacotes sedimentares mais novos
da Bacia do Parnaíba, influenciando fortemente na
evolução das bacias da margem costeira.

Foram cadastrados 148 jazimentos minerais na
área, agrupados em rochas e minerais industriais
(areia, argila, brita, cascalho, calcário, caulim e sal
marinho) e substâncias energéticas e água mineral
(turfa e água mineral).
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