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APRESENTAÇÃO

Em função da reconhecida potencialidade da
região abrangida pelo Programa Grande Carajás, o
Governo brasileiro resolveu desenvolver, naquela
área, uma ação interministerial que objetivasse,
fundamentalmente, o levantamento das informa-
ções necessárias à orientação de um processo de
ocupação racional, através do zoneamento do uso
da terra. Com essa ação integrada, buscou-se um
melhor conhecimento das características socio-
econômicas da região, a fim de amenizar os pro-
cessos de degradação ambiental, bem como mini-
mizar os riscos nas investimentos em projetos nas
áreas de exploração mineral, agropecuária e flo-
restal.

Dentre os vários componentes básicos desse
Programa, coube ao Ministério das Minas e Ener-
gia a execução do “Projeto Especial Mapas de Re-
cursos Minerais, de Solos e de Vegetação para a
Área do Programa Grande Carajás, - Subprojeto
Recursos Minerais” (figura I.1.1). O referido Sub-
projeto foi inicialmente executado pelo sistema De-
partamento Nacional da Produção Mineral - DNPM
(hoje SEMIN)/ Companhia de Pesquisa de Recur-
sos Minerais - CPRM, através de suas unidades re-
gionais. Presentemente sua execução acha-se a
cargo unicamente da CPRM.

Os dados apresentados neste Relatório foram
obtidos através do Projeto Turiaçu/Pinheiro, que é
parte integrante do já mencionado Subprograma.

SA.23-V-D (Turiaçu) e SA.23-Y-B (Pinheiro)
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Figura I.1.1 – Localização da área



Esse Projeto, executado pela Superintendência Re-
gional de Belém, envolveu o mapeamento geológi-
co, na escala 1:250.000, de uma área com aproxi-
madamente 32.000km², localizada nas porções
nordeste do Pará e noroeste do Maranhão, corres-
pondendo às folhas SA.23-V-D (Turiaçu) e
SA.23-Y-B (Pinheiro).

O presente relatório é apresentado em um volu-
me, contendo o texto e os mapas geológicos e me-
talogenético/previsionais, além de ilustrações di-
versas. A documentação técnica restante (cartas
temáticas, fichas de campo, resultados de análises
etc) poderá ser adquirida através dos arquivos da
CPRM.
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