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ASPECTOS GERAIS DA REGIÃO

2.1 LocalizaçÃo e Acesso

A área do Programa Grande Carajás se extende
por 840.000km², abrange parte dos estados do Pará,
Maranhão e Tocantins, e é limitada aproximadamente
pelos paralelos de 0�00’e 9�00’S e os meridianos de
42�00’ e 52�30’ WGr. Essa região compreende 68 fo-
lhas na escala 1:250.000, de acordo com o corte pa-
drão internacional, cada uma com formato de 01�30’x
01�00’, o que corresponde a uma superfície com cer-
ca de 18.000km² (figura I 2.1).

As folhas Turiaçu e Pinheiro são partes integran-
tes desse programa e são consideradas, para ter-
mos operacionais, formando um conjunto único,
denominado Folha Turiaçu/Pinheiro. Está limitada
ao norte pelo oceano Atlântico e ao sul pelo parale-
lo de 03o00’S, bem como pelos meridianos de
45o00’ e 46o30’ WGr, a leste e a oeste, respectiva-
mente, aproximadamente na região limítrofe entre
os estados do Pará e Maranhão. De acordo com as
normas da Carta Internacional ao Milionésimo, re-
cebem as denominações de SA.23-V-D (Turiaçu) e
SA.23-Y-B (Pinheiro) (figura I.2.2).

As principais vias de acesso são as rodovias
BR-316 (Pará/Maranhão), PA-25, MA-106 e
MA-008, além das vias naturais, representadas pe-

los rios Gurupi, Maracaçumé, Turiaçu e Pericumã.
(figura I.2.3).

2.2 Aspectos Socioeconômicos

Na área do Projeto destacam-se as cidades de
Viseu, no Estado do Pará, além de Pinheiro, Turiaçu
e Cândido Mendes, no Estado do Maranhão.

Viseu, situada à margem esquerda do rio Gurupi,
próximo à foz, é ligada à capital do Estado através
de rodovia asfaltada. Dispõe de rede de energia
elétrica, escolas de 1º e 2º grau, agências de ban-
cos, estação repetidora de televisão e serviço de
telefone interurbano.

Pinheiro é a mais importante cidade da Baixada
Maranhense e fica localizada na região dos lagos
do baixo curso do rio Pericumã, tendo na criação
de gado sua principal fonte de recursos; conta com
agências de bancos, escolas de 1º e 2º grau, esta-
ção de televisão e serviço de telefone interurbano.
Está ligada à rede rodoviária federal através de es-
trada de rodagem pavimentada, contando, ainda,
com pista de pouso para jatos comerciais.

A cidade de Turiaçu, localizada na foz do rio ho-
mônimo, foi outrora importante pólo de produção
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Figura I.2.1 – Cobertura cartográfica, na escala 1:250.000.
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Figura I.2.2 – Vias de acesso.



de algodão e óleo de babaçu, tendo atualmente
sua economia embasada na indústria pesqueira e
na pecuária. É servida por um posto de serviço do
Banco do Brasil, escola de 1º grau e pista de pouso
para aviões bimotores.

Cândido Mendes, situada na margem do rio Ma-
racaçumé, serviu nas décadas de 30 e 40 como
ponto de apoio aos garimpeiros que trabalharam os
depósitos auríferos de Aurizona; atualmente, vive de
uma atividade agropecuária de subsistência. Dis-
põe de serviço de telefone interurbano, agência de
banco e pista de pouso para pequenas aeronaves.

Outros pontos de apoio são as cidades de Caru-
tapera, Luís Domingues, Godofredo Viana e Santa
Helena, todas no Estado do Maranha.

2.3 Metodologia de Trabalho e Atividades
Desenvolvidas

A sistemática de execução do Projeto obede-
ceu aos processos metodológicos desenvolvidos
pela CPRM para o seu “Programa de Levantamento
Geológicos Básicos” (PLGB), associados às técni-
cas obtidas a partir da elaboração de Cartas Meta-
logenéticas, para todo o território nacional. Basica-
mente, constou de quatro fases, em parte integra-
das: uma fase inicial, de pesquisa bibliográfica e in-
terpretação de fotos aéreas convencionais, além
de imagens de satélite e radar, que se estendeu por
todo o desenvolvimento do Projeto; dois períodos
de atividades de campo, durante os quais foram
executados os perfis geológicos e a amostragem
geoquímica; a fase de análises petrográficas, quí-
micas e geoquímicas; e, a fase final de integração,
redação e montagem deste Relatório, contendo as
informações de cunho geológico-metalogenético
mais importantes da região.

A pesquisa bibliográfica constou de três etapas:
aquisição de documentação; análise da bibliogra-
fia obtida; confecção de mapas com cultura geoló-
gica atualizada e elaboração da lista dos recursos
minerais.

A etapa de aquisição da documentação consis-
tiu no levantamento completo e aquisição de todas
as informações sobre a geologia e os recursos mi-
nerais da região. Todo o acervo dessa documen-
tação foi obtido de trabalhos anteriores, dentro dos
limites da Folha ou nas regiões circunvizinhas.
Constam de trabalhos de caráter regional, local, de
cunho genérico ou específico. Foram utilizados
para essa coleta de informações os relatórios de
projetos de mapeamento regional, teses acadêmi-

cas, boletins, artigos de periódicos, livros e qual-
quer tipo de publicação que fizesse referência à
região.

Durante a etapa de aquisição de documentação
básica, foram consultadas as bibliotecas da
CPRM/SUREG-BE, do DNPM/5º Distrito, do Centro
de Geociências da Universidade Federal do Pará,
do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Soci-
al do Pará-IDESP e do Museu Emílio Goeldi.

Na etapa de análise bibliográfica foram efetua-
dos resumos e análises críticas do acervo, além de
uma listagem dos recursos minerais referenciados.

Após a coleta e a análise detalhada de toda a do-
cumentação obtida foram elaborados: o mapa da
cultura geológica atualizada até a época do levan-
tamento (sem interpretações dos autores do pre-
sente trabalho), o mapa de compilação bibliográfi-
ca, o mapa de estações geológicas, o mapa geo-
químico e o mapa de ocorrências minerais.

Durante a fase de fotointerpretação, obser-
vou-se que a região abrangida pela Folha Turia-
çu/Pinheiro compreende uma superfície arrasada e
suavemente ondulada, na qual se destacam algu-
mas feições de relevo mais expressivo. Essa paisa-
gem, de topografia dominantemente monótona,
apresenta grandes limitações à utilização do tradi-
cional método das chaves, rotineiramente empre-
gado nos trabalhos fotointerpretativos executados
na CPRM, principalmente quando utilizadas, ape-
nas, imagens de radar e de satélite. Considerando
esse fato, assumiu grande importância na cons-
trução do quadro geológico-fotointerpretativo, a
utilização de fotografias aéreas, as quais foram es-
tudadas em detalhe, utilizando-se os critérios dita-
dos pelo método de Análise Lógica e Sistemática,
proposta por SOARES & FIORI (1976).

Essa metodologia consiste no estudo detalhado
do relevo e da drenagem, que constituem os princi-
pais fatores para a obtenção de informações geoló-
gicas, a partir de imagens fotográficas. Na análise
do relevo, efetuou-se inicialmente a foto-leitura, que
constitui um exame geral das feições morfológicas;
a etapa seguinte foi o reconhecimento dos peque-
nos elementos de relevo, seguindo-se o traçado
sistemático dos mesmos. Foram traçados, primei-
ramente, os elementos estruturais positivos (line-
ações positivas), seguindo-se as lineações negati-
vas, e, finalmente as lineações discretas (perpendi-
culares às anteriores).

A associação desses elementos permitiu a carac-
terização de diversas zonas homólogas, as quais,
apoiadas pelos dados bibliográficos, ensejaram a in-
dividualização de distintas unidades fotogeológicas.
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As atividades de campo consistiram, fundamen-
talmente, na execução de grandes perfís geológi-
cos, utilizando-se as rodovias, estradas e caminhos
existentes na região, além de alguns cursos d’água
de grande porte. De fundamental importância para
o entendimento do arcabouço tectono-geológico
regional foram os perfís realizados ao longo dos
rios Gurupi e Maracaçumé, notadamente no primei-
ro, que secciona transversalmente uma importante
província geotectônica denominada Cinturão de
Cisalhamento Tentugal.

Os trabalhos de campo foram realizados pelos
geólogos José Maria do Nascimento Pastana, Car-
los Alberto Serra de Faria e Expedito Jorge Sousa
Costa, contando ainda com a participação do geó-
logo Xafi da Silva Jorge João. Concomitante ao ma-
peamento geológico, foi efetuada uma prospecção
geoquímica de caráter estratégico, nos extremos
sudoeste da Folha SA.23-V-D (Turiaçu) e noroeste
da Folha SA.23-Y-B (Pinheiro).

Durante a fase analítica, as amostras de rochas
previamente selecionadas foram submetidas a es-
tudos petrográficos, além de análises químicas e
geoquímicas.

As seções delgadas foram estudadas pelos geó-
logos Xafi da Silva Jorge João e Suely Serfaty, en-
quanto as análises químicas e geoquímicas foram
realizadas no LAMIN e, eventualmente, nos labora-
tórios da GEOSOL. Os sedimentos de corrente e
solos foram submetidos às análises geoquímicas,
enquanto que nos concentrados de bateia foram
realizadas análises mineralógicas (visual e semi-
quantitativa).

A fase final consistiu na integração de todos os
dados obtidos nas fases anteriores, culminando
com a elaboração deste Relatório.

2.4 Fisiografia

Segundo o Atlas Climatológico da Amazônia Bra-
sileira (SUDAM/1984), na região predomina um cli-
ma tipo Am, que é caracterizado como quente e úmi-
do de monção, com precipitação excessiva durante
alguns meses, o que compensa a ocorrência de um
ou dois meses de precipitação inferior a 60mm. A
estação mais seca vai de julho a novembro, com pe-
ríodo de chuva nos demais meses, quando atinge
2.500mm anuais. A variação média de temperatura
situa-se entre 26oC e 32oC, enquanto a umidade re-
lativa do ar oscila entre 85 e 95%.

A rede hidrográfica é caracterizada por rios sem
conexão com as grandes bacias brasileiras, os

quais desaguam diretamente no oceano Atlântico.
Apresentam embocaduras largas, sob forma de
trombetas, o que torna evidente a relação da for-
mação da costa à submergência de uma região
drenada por vales normais, caracterizando uma
costa do tipo rias. As drenagens principais são os
rios Gurupi, Maracaçumé, Turiaçu e Piriá. Em se-
gundo plano, os rios Pericumã, Tromaí e Paraná;
este, afluente do Turiaçu. Via de regra, são rios na-
vegáveis somente por embarcações de pequeno
porte, em função da presença de trechos encacho-
eirados e/ou pelas pequenas profundidades que
apresentam, a despeito da influência das grandes
marés que afetam esta porção da costa brasileira.

A vegetação apresenta quatro tipos principais,
além daquele resultante da atividade humana, aliás
bastante intensa e devastadora, nessa região, con-
forme pode ser observada nas imagens de satélite
tomadas em 1985. A Hiléia Amazônica ainda pode
ser contemplada, principalmente nas áreas de re-
servas indígenas, com toda a exuberância de seus
tipos característicos; os babaçus, típicos das terras
maranhenses; campos naturais, que ocorrem prin-
cipalmente na região de Turiaçu e Pinheiro; e, as
coberturas vegetais dos mangues e das praias que
ocorrem em toda a orla Atlântica.

Com relação aos tipos de solos que ocorrem na
região , o Projeto Gurupi (COSTA et al) registrou
inúmeras unidades edafológicas, ocorrendo em
associações ou individualizadas. Dentre as mais
importantes, podem ser destacadas: o Latossolo
Amarelo e Vermelho/Amarelo, Podzólico Verme-
lho/Amarelo, Concrecionário Laterítico, Terra Roxa
Estruturada, Laterita Hidromórfica, Solos Aluviais,
Solos Indiscriminados de Mangue etc.

Durante a execução dos trabalhos de campo do
Projeto, foi constatada a ocorrência de extensas
coberturas lateríticas, desenvolvidas sobre as di-
versas unidades litoestratigráficas que ocorrem na
região.

Nas áreas de ocorrência do Grupo Gurupi (prin-
cipalmente), foi observado que a alteração intem-
périca da sequência metavulcano-sedimentar foi
responsável pela formação de perfís lateríticos
pouco evoluídos, do tipo plintito/petroplintito, co-
mumente encontrados na Região Amazônica e no
Nordeste (segundo COSTA, 1982). Esses perfís
estão caracterizados por um horizonte argiloso, de
coloração vermelho-tijolo (às vezes arroxeado),
com manchas amareladas e esbranquiçadas, mos-
queado, denominado de “plintito”, geralmente re-
coberto por um nível concrecionário ou mesmo
uma crosta ferruginosa, correspondendo ao “petro-
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plintito”. Acima, é comum a ocorrência de um solo
amarelado, areno-argiloso, possivelmente trans-
portado, bem como nódulos e cocreções ferrugino-
sas (“Stone-lines”) transportadas, oriundas do des-
mantelamento do horizonte petroplintítico. No hori-
zonte mosqueado, (plintito) são comumente obser-
vadas estruturas reliquiares dos metamorfitos do
Grupo Gurupi, notadamente foliações e lineações.

Esses perfís lateríticos pouco evoluídos (plinti-
to/petroplintito) podem ser bem observados na
região garimpeira do Chega Tudo, na porção
oes-sudoeste da área do Projeto.

Nas áreas de predomínio dos granitóides (Suíte
Tromaí, Complexo Maracaçumé etc), bem como
nos domínios das unidades sedimentares (for-
mações Itapecuru, Barreiras etc), são comumente
observados perfís lateríticos bem evoluídos, com
seus horizontes, argiloso (na base), aluminoso e
ferruginoso, conforme já assinalado por COSTA
(1984).

2.5 Geomorfologia

A interação dos trabalhos fotointerpretativos
com os dados obtidos no campo, permitiu relacio-
nar as diversas formas de relevo existentes na
região com diferentes unidades estratigráfi-
co-estruturais. A morfologia observada resulta da
atuação de diversos ciclos erosivos sobre tipos lito-
lógicos distintos, os quais, em função de suas: na-
tureza, estrutura e composição, responderam de
forma mais ou menos diferenciada aos processos
degradacionais. A intensidade de atuação desses
processos estabeleceu uma profunda denudação
em toda a região, levando à formação de uma pai-
sagem em geral monótona, representada por uma
superfície pediplanizada, da qual se destacam al-
gumas regiões com relevo mais expressivo.

Podem ser observadas desde paisagens total-
mente planas até relevos fortemente ondulados,
constituindo zonas com características morfológi-
cas distintas, consideradas como domínios geo-
morfológicos, assim compartimentados: Planície
Alúvio-Coluvionar; Zona de Platôs; Pediplano; Rele-
vo Residual.

A Planície Alúvio-Coluvionar constitui uma super-
fície plana, horizontalizada, de baixa altitude, cons-
tituída por sedimentos inconsolidados que repre-
sentam as aluviões e coluviões observados na
região.

As formas aluvionares têm amplas exposições
no extremo-norte da área, constituindo uma típica

planície costeira, de grande extensão, o que consti-
tui um dos mais belos exemplos mundiais de uma
planície costeira construída pela interação das cor-
rentes de maré.

Nessa região, desenvolve-se extensa zona de
mangue, representada por uma área baixa e panta-
nosa, sujeita à ação das marés; o mangue e a siriu-
ba constituem a vegetação característica dessa
zona.

No interior do continente, as formas aluviona-
res estão bem caracterizadas nos terraços que
se desenvolvem ao longo dos flats dos principais
cursos d’água, notadamente nos baixos/médios
cursos dos rios Turiaçu, Paraná e Pericumã, no
flanco leste da Folha Pinheiro, bem como em al-
guns trechos dos rios Gurupi e Maracaçumé, en-
tre outros.

As áreas coluvionares constituem também su-
perfícies planas e horizontalizadas, levemente al-
çadas em relação às aluviões adjacentes, como
pode ser bem observado no interflúvio Turiaçu-Pe-
ricumã, onde a cobertura coluvionar é bastante ex-
tensa.

A Planície Alúvio-Coluvionar é constituída por se-
dimentos inconsolidados, de idade quaternária,
oriundos do retrabalhamento de litologias mais an-
tigas. Nas imagens de radar, está bem caracteriza-
da por relevo plano e textura lisa, além de situar-se
nos níveis topográficos de menor expressão, den-
tro da área estudada.

A Zona de Platôs tem sua ocorrência restrita à
porção centro-sul da área, nas cabeceiras do rio
Turiaçu. É caracterizada pela presença de peque-
nas formas relíctas, com altitude ao nível dos 50m,
testemunhos de uma antiga superfície de erosão,
da qual restaram apenas alguns morrotes de forma
alongada, de bordos abruptos e fortemente revina-
dos, que se destacam da paisagem monótona do
pediplano regional.

À essa unidade geomorfológica estão associadas
as rochas sedimentares das formações Itapecuru
(Cretáceo) e Barreiras (Terciário), sendo que COSTA
et al (1975) empregaram para a mesma a denomina-
ção de Superfície Barreiras, relacionando-a aos apla-
inamentos do Ciclo Velhas (KING, 1956), que teriam
atuado na região a partir do Terciário Superior. Uma
outra zona de ocorrência desses baixos platôs si-
tua-se na porção centro-leste da Folha Pinheiro, no
divisor de água Turiaçu-Pericumã.

O Pediplano constitui uma superfície bastante
dissecada, suavemente ondulada, esculpida prin-
cipalmente nos metamorfitos do Complexo Mara-
caçumé e nos granitóides da Suíte Intrusiva Tro-
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maí. É a unidade geomorfológica de maior repre-
sentatividade na área, ocupando cerca de 70% da
mesma. O relevo mais característico é aquele de-
senvolvido sobre as litologias do Complexo Mara-
caçumé, representado por uma sucessão de mor-
rotes de topo convexo, em forma de meia-laranja;
nessas regiões, desenvolve-se uma densa rede de
drenagem, em geral de padrão dendrítico, local-
mente controlada por fraturamentos. Os vales são
geralmente de encostas suaves e fundo chato, com
perfil em U, indicativos de um avançado estágio
erosivo, que busca atingir seu nível de base.

Essa morfologia pode ser bem observada no in-
terflúvio Gurupi-Maracaçumé, nos baixos/médios
cursos, bem como na porção centro-norte da Folha
Pinheiro, entre outros.

No domínio da Suíte Intrusiva Tromaí, predomina
uma morfologia muito semelhante àquela do Com-
plexo Maracaçumé, possivelmente em função de
suas similaridades composicionais; todavia, pode
ser observado que os plutonitos da Suíte Tromaí
atingem cotas um pouco mais elevados, o que
pode ser bem visualizado na porção central da Fo-
lha Turiaçu, entre o rio homônimo e o rio Maracaçu-
mé. Feições circulares podem ser por vezes obser-
vadas, nesse domínio.

Nas áreas de exposição das formações Itapecu-
ru e Barreiras, o Pediplano normalmente apresen-
ta-se como uma superfície de aspecto rugoso nas
imagens radargramétricas, em decorrência do in-
tenso ravinamento ali estabelecido; essa feição é
comumente observada na porção sul da área, nota-
damente nos altos cursos dos rios Turiaçu e Peri-
cumã; na porção oeste da Folha Turiaçu, entre os
rios Gurupi e Piriá; na porção centro-norte da Folha
Pinheiro , entre os rios Maracaçumé e Turiaçu; e,
ainda, na porção leste da Folha Turiaçu, na mar-
gem direita do rio homônimo.

Em algumas regiões o Pediplano constitui uma
superfície bastante homogênea, com textura lisa
nas imagens radargramétricas, drenagem espaça-
da, padrão dominantemente dendrítico, podendo
estar relacionado tanto aos metamorfitos do Com-
plexo Maracaçumé, no médio curso dos rios Gurupi
e Maracaçumé, como aos clásticos da Formação
Itapecuru, no alto Gurupi; interflúvio Maracaçumé-
Paraná, médio curso; e, no baixo-médio curso do rio
Maracaçumé, na porção central da Folha Turiaçu.

Sob a denominação de Relevo Residual foram
agrupadas as maiores elevações topográficas
existentes na região, geralmente constituindo ser-
ras estreitas e alongadas, orientadas segundo
NW-SE.

Essa morfologia está mais comumente associa-
da às rochas supracrustais dos grupos Gurupi e
Aurizona, aos sedimentos da Formação Igarapé de
Areia, e, mais raramente, aos granitóides do Com-
plexo Maracaçumé e da Suíte Tromaí.

A mais expressiva ocorrência dessa Unidade
Geomorfológica situa-se na porção centro-oeste
da área do Projeto, entre a BR-316 e a margem es-
querda do rio Gurupi, estendendo-se para SE, no
interflúvio Gurupi-Maracaçumé. Nessa região, pre-
dominam rochas supracrustais do Grupo Gurupi,
fortemente orientadas segundo NW-SE, constituin-
do elevações estreitas e alongadas, na forma de
cristas, com vales bem encaixados e de perfil em V.
Às vezes, essas elevações estão suportadas por
megaboudins de quartzo. A alteração intempérica
levou à formação de perfís lateríticos pouco evoluí-
dos, do tipo plintito/petroplintito.

A sul da BR-316, entre essa rodovia e o rio Guru-
pi, o Relevo Residual está associado à Formação
Igarapé de Areia, formando cristas de direção
NW-SE, truncadas por falhamentos NE-SW. Outras
zonas menores são observadas próximo ao litoral,
nas serras de Pirocaua, Piriá, Tromaí e Itacupim, na
margem esquerda do rio homônimo. As cotas mais
elevadas situam-se ao nível dos 200m, nas serras
da margem esquerda do rio Gurupi, ficando as
mais baixas ao redor dos 100m.

O Relevo Residual representa o testemunho de
uma antiga superfície de erosão, horizontal a sua-
vemente inclinada para norte, formada possivel-
mente a partir do final do Cretáceo ao início do Ter-
ciário (COSTA et al, 1975). O estabelecimento des-
sa superfície está relacionado a um intenso proces-
so de lixiviação, responsável pela formação de es-
pessos perfís lateríticos, notadamente nas supra-
crustais dos grupos Aurizona e Gurupi, conforme
pode ser observado nas serras de Pirocaua, Traui-
ra, Itacupim e Piriá, entre outras. A presença atual
de alguns remanescentes dessa paleossuperfície
próximos ao nível do mar, parece indicativa de um
basculamento generalizado de blocos, para norte,
possivelmente no final do Terciário, como conse-
qüência da fase de subsidência térmica da bacia
de São Luís (ARANHA et al, 1990).

Na serra do Piriá, ocorre excelente exposição de
um espesso perfil laterítico, apresentando o hori-
zonte ferruginoso bem desenvolvido, onde o nível
de petroplintito chega a formar uma carapaça ferru-
ginosa, contínua, com até 6m de espessura, reco-
brindo grande parte da citada elevação; o nível de
plintito é mais delgado, com espessura média de
2m. Logo abaixo, ocorre o horizonte aluminoso, de
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coloração amarelada, constituído por uma camada
de bauxita fosforosa, cuja espessura média é da or-
dem de 4 a 5m.

Além da serra do Piriá, outras elevações que in-
tegram o Relevo Residual (Pirocaua, Tromaí, Itacu-
pim etc) são, também, portadoras de jazidas de
oxidação, cuja origem estaria relacionada à intensa
laterização, responsável pela preservação desses
remanescentes de uma antiga superfície de ero-
são.

A análise do padrão de drenagem mostra que o
extremo-norte da área do Projeto, correspondente
à zona litorânea, é caracterizado pela presença de
rios com embocaduras largas e afogadas, em for-
ma de trombeta, estreitando-se abruptamente em
direção ao continente.

Essas embocaduras acham-se fortemente con-
troladas segundo as direções NE-SW, NNE-SSW,
N-S, NNW-SSE e E-W, em concordância com os

grandes alinhamentos estruturais, bem caracteri-
zados na região.

Para o interior do continente, notadamente na
porção leste da Folha Pinheiro, nas bacias dos rios
Pericumã e Turiaçu, podem ser observados rios
com trechos longos e retilíneos, encaixados segun-
do um padrão romboédrico (N-S, NW-SE e NE-SW),
alternados com trechos sinuosos ou meandrantes
(anastomosados), onde é freqüente a presença de
lagos interligados. Esses diferentes padrões (rom-
boédrico anastomosado), parecem refletir uma mo-
vimentação relativa de blocos (blocos soerguidos e
blocos abatidos), responsável pelo desenvolvi-
mento de anomalias locais na rede de drenagem.

Esse encaixe do sistema fluvial está relacionado a
feições estruturais, correspondentes às falhas nor-
mais e transcorrentes, constituintes da trama estru-
tural cenozóica, conforme já assinalado por COSTA
et al. (1991), no litoral NE do Estado do Pará.
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