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GEOLOGIA ECONÔMICA

6.1 Introdução

O conhecimento e a exploração dos recursos natu-
rais, quando em consonância com o respeito ao meio
ambiente, possibilita a implantação de obras de in-
fra-estrutura básica que facilitam o estabelecimento
de núcleos populacionais, os quais funcionam como
pólos geradores de atividades econômicas.

Na área correspondente à Folha Turiaçu/Pinheiro
destaca-se, hoje, a garimpagem de ouro, a qual se
constitui na principal atividade econômica da região.
O seu nível de produção é bastante variável, sendo
em função, sobretudo, da descoberta de novas ocor-
rências, número de pessoas ligadas ao setor e preço
do metal. A falta de controle fiscal torna impossível ex-
primir números reais, em termos de produção. Em
1984, o DNPM estimou para o Estado do Maranhão
uma produção anual da ordem de 483kg.

Atualmente, as reservas oficiais de ouro (medida
+ indicada + inferida), contidas em relatórios de
pesquisa apresentados ao SEMIN-MME/PA (antigo
DNPM) pela Mineração das Onças S.A. totalizam
4.515kg do metal.

A ilmenita ocorre principalmente em depósitos
secundários, cujas reservas foram estimadas em
3.300.000t (COSTA et al.).

A bauxita fosforosa é um outro bem mineral
existente na área, destacando-se os depósitos lo-
calizados na ilha de Trauira (reservas em torno de
11.686.00 toneladas de minério, com teor de
P2O5 alcançando de 21,30% a 33,20%) e Serra
do Pirocaua, com reserva medida da ordem de 10
milhões de toneladas de minério, com teor médio
de 11,80% de P2O5, equivalentes a 1,20 milhão
de toneladas de P2O5.(Aval iação Regio-
nal...1987.)

O sal marinho também exerce um papel predo-
minante na econômia regional, quando se leva em
conta a sua área de cristalização da ordem de
89.110m2, equivalente a 6,49% da área de cristali-
zação da safra salineira do Estado do Maranhão, a
qual experimentou, em 1984, uma produção de 45
toneladas.

A reserva inferida da turfa, registrada para a re-
gião do rio Pericumã (Pinheiro e Ilha Grande) é de
12.792.927t, equivalente a 5.290.144 toneladas de
óleo BPF. (ARAUJO & VERÍSSIMO, 1984.)

Neste capítulo são abordadas, também, outras
substâncias minerais, como o manganês, conchei-
ros, calcário e materiais de construção.

No ítem, Principais Estatísticas, foi feita, para a
maioria dos bens minerais da região, uma avalia-

SA.23-V-D (Turiaçu) e SA.23-Y-B (Pinheiro)

– 133 –



ção englobando a sua posição em relação ao Brasil
e ao mundo, mais especificamente no que concer-
ne às reservas, principais produtores, comporta-
mento atual e tendências futuras.

6.2 Ouro

Na Folha Turiaçu/Pinheiro destacam-se vários
depósitos do metal, ocupando larga extensão das
bacias dos rios Gurupi e Maracaçumé, no noroeste
do Estado do Maranhão e nordeste do Estado do
Pará.

As ocorrências de ouro nessa região são conhe-
cidas e exploradas desde o século XVII, primeira-
mente pelos jesuítas (1678), os quais fundaram em
1854 o embrião do que hoje corresponde aos três
principais pólos de mineralização aurífera: a Colô-
nia Pirocaua, a Colônia Maracaçumé e a Colônia
Gurupi.

Os depósitos auríferos são classificados em pri-
mários e secundários, que continuam sendo alvo
de processos rudimentares de garimpagem, tanto
no cascalho como nos veios de quartzo.

Nos depósitos de origem primária, a mineraliza-
ção está associada a veios, lentes ou “boudins” de
quartzo, orientados preferencialmente segundo a
foliação das rochas encaixantes, em geral de natu-
reza metavulcano-sedimentar, pertencentes aos
grupos Gurupi e Aurizona.

Os depósitos secundários do tipo elúvio-coluvio-
nar são formados por intemperismo das rochas, se-
guido de intensa lixiviação, originando um solo resi-
dual, constituído por uma mistura de cascalho, arei-
as e argilas. Apresentam distribuição restrita e ho-
mogênea, em locais com topografia favorável, sen-
do formados “in situ” ou com pouco transporte.

Os depósitos placerianos situam-se próximo ao
litoral, na zona de influência das marés.

As aluviões estão distribuídas nos leitos e vales
dos rios e igarapés, com o cascalho aurífero sendo
recoberto por uma camada estéril, com espessura
entre 0,80m e 3,00m, a qual se encontra sobreja-
cente ao “bed-rock”.

Segundo ARAUJO et al. (1987), as principais mi-
neralizações auríferas da região estão relaciona-
das à Província Aurifera do Noroeste do Maranhão,
na qual se destacam duas zonas produtoras do
metal. A primeira, situa-se no interflúvio Maracaçu-
mé/Gurupi/Piriá, em seus médio/alto cursos, en-
quanto que a segunda está localizada na faixa cos-
teira, mais conhecida como região de Godofredo
Viana e Aurizona.

O acesso às áreas produtoras do metal é feito, a
partir de São Luís, tomando-se a BR-135 até Miran-
da e daí até Santa Inês (Via Br-222), seguindo-se
pela BR-316, chegando-se às Vilas de Presidente
Médici, Encruzo, Maraçumé e Gurupi. A partir daí,
prossegue-se por via terrestre, até a zona do “Belt”
do Gurupi (Cinturão Tentugal), na área de influên-
cia dos garimpos Chega Tudo, Serrinha, Montes
Áureos e Centro do Guilherme-Cedral; o acesso
aos garimpos homônimos é feito por estradas se-
cundárias. O deslocamento entre os garimpos é fei-
to a pé ou em animal. O referido acesso pode ser fe-
ito também via rio Gurupi, até o Chatão, seguindo
até a Vila do Chega Tudo e demais garimpos.

A partir de Belém, pode-se atingir as áreas garim-
peiras através da rodovia BR-316, até as vilas de Gu-
rupi, Maracaçumé, Encruzo e Presidente Médici.

O acesso a Godofredo Viana é feito a partir das
vilas Maracaçumé e Gurupi (Via BR-316), através
de estrada trafegável somente no verão, seguin-
do-se então até Aurizona, a pé, em animal ou atra-
vés dos rios. Na estação chuvosa, as localidades
de Godofredo Viana, Luís Domingues e Cândido
Mendes ficam isoladas e o percurso é somente rea-
lizado através de barco, utilizando-se os rios Mara-
caçumé e Gurupi.

6.2.1 Subprovíncia “Belt” do Gurupi

Ainda de acordo com ARAUJO et al. (1987), se-
gundo o critério da área de influência, as ocorrênci-
as (frentes/garimpos) existentes na região foram
assim agrupadas: Chega Tudo, Serrinha, Montes
Áureos e Cedral-Centro do Guilherme.

A área de influência Chega Tudo é a mais desta-
cada na Província Aurífera Noroeste do Maranhão,
tendo sido cadastradas dez ocorrências, que vão
desde o Chatão (margem do rio Gurupi) a Olinda,
no igarapé homônimo. No ano de 1987, a produção
média mensal foi estimada em 19.100g, produzi-
das por 1.845 garimpeiros.

A área de influência Serrinha se constituiu, na-
quele mesmo ano, como a segunda maior produto-
ra de ouro (cerca de 19kg/mês), tendo como res-
ponsáveis por este índice as sete frentes ou ocor-
rências circunvizinhas, com o ouro produzido sen-
do vendido no garimpo da Serrinha, propriamente
dito. Em 1987, existiam cerca de 500 homens ga-
rimpando ouro primário no garimpo da Serrinha,
com a utilização de 30 moinhos.

A área de influência Montes Áureos, com menor
abrangência de ocorrências (quatro) e menor índi-
ce de produção de ouro (3.850g/mês), acha-se li-
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gada à BR-316 via estradas da COLONE, sendo
atingida, precariamente, somente no verão. Segun-
do informações verbais, essa área esta sendo, pre-
sentemente, palco de intensa garimpagem em de-
pósitos primários.

A área de influência Cedral-Centro do Guilherme
é composta por uma série de ocorrências, localiza-
das no alto curso do rio Maracaçumé, próximas da
vila Centro do Guilherme. O acesso à vila é realiza-
do a partir da BR-316 (Vila Santa Teresa), pela es-
trada da COLONE. A produção média mensal, ava-
liada para o período, foi de 15.700g.

A tabela II.6.1 ilustra dados referentes às áreas de
influência, frentes de serviço, localização, produção
média mensal, número de garimpeiros, maquinário
utilizado, consumo médio mensal estimado de mer-
cúrio e, quando necessárias, observações sobre a
situação das referidas frentes de serviço.

Segundo dados obtidos no SEMIN/MME - Pará
(antigo DNPM), como parte integrante dessa subpro-
víncia destaca-se uma superfície de 152.018,90ha,
constituída por 21 Alvarás de Pesquisa, concedidos
pelo Ministério das Minas e Energia ± à Mineração
das Onças S.A.

Esse bloco de áreas, denominado Projeto Guru-
pi, está situado entre os paralelos de 010�55’S e
020�22’S e os meridianos 46�15’WGr e 46�30’WGr,
na porção centro-oeste da área do Projeto.

As áreas dos DNPM’s 850.515/82 a 850.525/82 e
850.539/82 e 850.540/82, localizadas na fazenda Pi-
riá Gurupi-Mirim Ariraima, Município de Viseu, Esta-
do do Pará, pertencem a uma “Joint Venture” forma-
da pela PROPARÁ- Cia de Desenvolvimento Agro-
Pecuário Industrial e Mineral do Estado do Pará e
RTZ- Mineração Ltda de cuja associação resultou a
Mineração das Onças S.A. A Norberto Odebrecht
S.A. também faz parte dessa associação.

Os relatórios preliminares de pesquisa apontam
para as referidas áreas (à exceção daquela corres-
pondente ao DNPM nº 850.524/82), as seguintes
reservas de ouro: 391,76kg de reserva medida,
198,26kg de reserva indicada e 2.038,32kg de re-
serva inferida (tabela II.6.2).

A reserva global de ouro apresentada ao
SEMIN/MME-Pará, referente ao DNPM 850.524/82
(Minas Nova Sul) foi de 1.886,75kg das quais
1.086,33kg em rocha intemperizada e 800,42kg em
rocha fresca (tabela II.6.3).

Quanto ao aspecto jurídico, os alvarás de pesquisa
correspondentes aos DNPM’s nºs 850.516/82,
850.519/82, 850.540/82 e 850.524/82, foram renova-
dos por mais três anos. Os demais alváras não estão
vigentes.

6.2.2 Subprovíncia Faixa Costeira

Trata-se da porção litorânea, situada no noroeste
do Estado do Maranhão, composta pelos arredores
das cidades de Luís Domingues, Godofredo Viana,
Cândido Mendes e Turiaçu, além da Vila de Aurizo-
na. (ARAUJO et al., 1987)

A tabela II.6.4 mostra dados sobre as áreas de
influência, frentes de serviço, localização, produ-
ção média mensal, número de garimpeiros, maqui-
nário utilizado, consumo médio mensal estimado
de mercúrio e observações gerais a respeito das
frentes de serviço.

6.2.3 Principais Estatísticas

Segundo o Sumário Mineral-1991, a reserva
mundial de Au (medida+indicada) foi avaliada no
ano de 1990, em 48,5 mil toneladas métricas de
metal contido, destacando-se a África do Sul com
45,20% do total, seguida da União Soviética (16%),
Estados Unidos (11,30%), Austrália (5,50%) e Ca-
nadá (4,30%). O Brasil teve, no mesmo período,
sua reserva avaliada em 1.000t de metal contido,
concentrada principalmente nos estados de Minas
Gerais, Bahia, Goiás e Pará.

A produção mundial em 1990 foi da ordem de
2.096t. A África do Sul ocupou o primeiro lugar, com
28,90% do total produzido, vindo em seguida os
Estados Unidos (14,10%), União Soviética
(12,40%), Austrália (11,50%), Canadá (7,90%) e
China (4,5%).

Em 1990, a produção brasileira oficial foi estima-
da, preliminarmente, em 98,3 toneladas, das quais
29,91t atribuídas às minas e 68,90t aos garimpos,
no valor global de US$1,5 bilhão. Em relação ao
ano anterior, houve um incremento no volume, de
87,60%, contra uma retração de 6,66% no valor,
calculada levando-se em conta o preço interno do
metal. A contração no preço interno foi devida, prin-
cipalmente, à diminuição do ágio da taxa cambial
do mercado paralelo, a qual proporcionava um
substancial subsídio aos produtores de ouro.

No que concerne à quantidade produzida, o
DNPM estima que o incremento verificado é ape-
nas aparente, decorrendo somente da melhoria do
registro oficial.

O comércio exterior registrou, em 1990, a impor-
tação de produtos contendo ouro, inclusive miné-
rios, no valor de US$702 mil, observando-se em re-
lação ao anterior uma diminuição de 81%. Quanto
à exportação, verificou-se uma notável mudanca,
proporcionada pelo sistema de arbitragem de
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ouro do Banco Central, o qual utilizou o metal
como “ativo financeiro”, sob cuja rubrica foram ar-
recadados cerca de US$1,9 bilhão, resultante da
saída do país de 151,1 toneladas de ouro. Ressal-
te-se que, caso fosse contabilizado normalmente
na balanca comercial, o ouro teria ocupado o 3º lu-
gar na pauta de exportação, perdendo apenas
para os valores registrados e atribuídos ao açúcar
e minério de ferro. No final, verificou-se o registro
de apenas US$37,5 milhões de produtos exporta-
dos contendo ouro.

6.3 Bauxita Fosforosa

Há muito se tem notícia das ocorrências de fosfa-
tos de alumínio na Amazônia Oriental (Nordeste do
Pará e Noroeste do Maranhão), notadamente nas
ilhas de Trauira e Itacupim e serras de Pirocaua, Oca
e Tromaí, as quais têm sido objeto de estudos.

Na Folha Turiaçu/Pinheiro destacam-se os depó-
sitos de bauxita fosforosa da ilha de Trauira e Serra
do Pirocaua, localizados na porção noroeste do
Estado do Maranhão, nos municípios de Cândido
Mendes e Godofredo Viana, respectivamente.

COSTA (1978) ressaltou a importância desses
depósitos de fosfato para a região, procedendo a
estudos geológicos, mineralógicos e geoquímicos,
entre outros, nas ocorrências de Jandiá, Cansa
Perna e Itacupim (Estado do Pará) e Trauira e Piro-
caua (Estado do Maranhão). Estabeleceu que to-
dos os fosfatos de alumínio e de ferro-cálcio da
Amazônia Oriental, à exceção de Santa Luzia, são
de origem laterítica, a partir da rocha matriz, prima-
riamente enriquecida em fósforo.

Os depósitos da ilha Trauira têm suas reservas
em torno de 11.686.000 toneladas de minério, com
teor de P2O5 alcançando de 21,30% a 33,20%.

A Serra do Pirocaua foi objeto de trabalhos de
pesquisa efetuados pela Osaki Mineração Ltda
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Tabela II.6.1 – Parte I

Área de
Influência

Frente de
Serviço Localização

Produção
Média

(g/mês)

Nº de
Garimpeiros

Maquinário Utilizado Consumo
Médio de
Mercúrio
(g/mês)

Observação
Chupadeira Cobra

Fumando Moinho

C
H

E
G

A
TU

D
O

Chatão 6km de
Chega Tudo – – – – – – Totalmente

paralisada.

Mata-Gato Vila do
Chatão 500 25 2 6 – 800

Perspectiva
favorável,
vasta área
a ser
trabalhada.

Mina da
Beira

A 4km SW do
Chega Tudo 1.500 120 3 3 5 1.150 Idem, Mata

Gato.

Violão Grota do
Índio 500 30 – – 6 1.800

Retrabalha-
mento do
Rejeito.

Nivaldo
3km SW da
Vila do
Chega Tudo

700 20 – – 2 600 Semi-
paralisada.

Chega Tudo Vila do
Chega Tudo 10.000 1.000 11 ident. 20 20.000

Mais de 100
Barrancos
sendo
operados.

Guarimanzel Vizinho a Vila
Chega Tudo 3.000 500 5 100 16 Acentuado –

Estopeiro 3km SW do
Chega Tudo 600 70 1 – 5 –

Desativação
por falta
d’água.

Pernambuco
7km a Leste
da Vila
Chega Tudo

800 100 – – 6 3.000 30 barrancos
em operação

Olinda Planície do
lg. Olinda 1.500 80 6 20 2 1.000 –

Total 10 – 19.100 1.845 28 129 62 28.350 –

Província Aurífera Noroeste do Estado do Maranhão. Subprovíncia Belt do Gurupi.
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Tabela II.6.1 – Parte II

Área de
Influência

Frente de
Serviço

Localização
Produção

Média
(g/mês)

Nº de
Garimpeiros

Maquinário Utilizado Consumo
Médio de
Mercúrio
(g/mês)

Observação
Chupadeira

Cobra
Fumando

Moinho

S
E

R
R

IN
H

A

Serrinha
40km SW de
Maracaçumé

5.000 600 3 100 20 5.000
Uso elevado
de Mercúrio
(1:1).

Três Irmãos
4km NE da
Serrinha

1.000 150 1 15 6 3.000

De 1983 a 1987
foram
produzidos
150kg de ouro.

Capoeiro
Entre Serrinha e
Montes Áureos

5.000 300 1 6 8 4.000 –

Fazenda
4km SE de
Serrinha

4.000 – 10 38 – 4.000
Uso elevado
de mercúrio

Garrafa
3km NW da
Serrinha

2.000 150 12 35 – – –

Cajueiro
3km da
Serrinha

1.000 70 1 15 3 – –

Sete Voltas
5km da
Serrinha

1.000 80 – 30 2 400 –

Total 7 – 19.000 �1.500 28 239 39 16.400 –

M
O

N
TE

S
Á

U
R

E
O

S

Monte Áureos
6km Maraca-
çumé via Colone

2.000 120 14 10 – 1.400

Produção atin-
giu o auge
quando os in-
gleses atua-
vam na área.

Monte Cristo
Sopé da Serra
de Monte Áureos

150 12 1 2 – –
Semiparali-
sada.

Pica Pau
A 5km da
Serrinha

1.000 25 1 1 7 –
Bastante
promissora.

Joga Pau
500m de Pica
Pau

700 50 3 10 – –

Total 4 – 3.850 207 19 23 7 1.400

C
E

D
R

A
L

–
C

E
N

TR
O

D
O

G
U

IL
H

E
R

M
E

Cedral
15km NW da
VI. C. do Gui-
lherme

10.000 300 8 – 30 –
Produziu
pepita de 9kg.

Sequeiro
2km NW do
Cedral

1.500 60 – – 9 1.800 –

Mata Onça
Jacaré do
Sequeiro

500 20 3 – – –
Área de
repassagem.

Areião do
Cedral

500m do Cedral 300 15 1 – 2 – Semiparalisada

Martinha
500m do Cedral
via Colone

500 20 3 – 2 –
Constantemen-
te paralisada.

Trinta e Cinco
13km SW da
Guilherme

500 – – 10 2 – –

Caixa Prego
1km do Trinta e
Cinco

200 8 – – 1 – –

Areião do
Nadir

11km SW do C.
do Guilherme

2.000 150 1 5 8 –
2ª maior em
importância.

Nadir
9km SW do C.
do Guilherme

200 4 1 – – –
Semiparalisada
200g/dia e
pepitas.

Inferninho Vila Guilherme – – – – – –
Totalmente
paralisada.

Total 10 – 15.700 577 17 54 54 1.800 –

Província Aurífera Noroeste do Estado do Maranhão. Subprovíncia Belt do Gurupi.
Fonte: Faixa Costeira Araújo, C.C. de et al. Projeto Ouro e Gemas, área do 10º Distrito do DNPM...DNPM/CPRM, 1987.



com o bloqueio de uma reserva medida em torno
de 10 milhões de toneladas de minério, com teor
médio de 11,80% de P2O5, equivalente a 1,20
milhão de toneladas de P2O5 (Avaliação Regio-
nal....1987).

Devido ao grande teor em fósforo, ocorreram
projetos visando o aproveitamento industrial des-
sas bauxitas em fertilizantes e suplementos minera-
is. A viabilidade desses projetos encontrou obstá-
culos, principalmente de ordem tecnológica.

Na Serra do Piriá, na margem esquerda do rio ho-
mônimo (próximo a sua foz), ocorre uma camada
de bauxita fosforosa com espessura média da or-
dem de 4 a 5m, associada às rochas supracrustais
do Grupo Aurizona. Esse depósito é periodicamen-

te lavrado pela CIBRASA, não tendo sido possível
obter informações concernentes às reservas, teo-
res, produção etc.

6.3.1 Principais Estatísticas

Segundo o Sumário Mineral/1991, as reservas
mundiais de fertilizantes fosfatados naturais atingi-
ram, em 1990, 34,09 bilhões de toneladas, desta-
cando-se o Marrocos com o maior percentual
(63%), seguido dos Estados Unidos (13%), outros
países de economia de mercado (8,40%) e Repú-
blica da África do Sul (7,40%). As reservas do Brasil
(medida + indicada) foram responsáveis por 0,80%
da reserva global.
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Tabela II.6.2

DNPM
Nº

Reserva de Ouro
Tipo de

Jazimento
Situação do

AlvaráMedida Indicada Inferida

Volume (m3) (kg) Volume (m3) (kg) Volume (m3) (kg)

850.515/82 – – – – 700.000 300,00 Secundário Não Vigente

850.516/82 668.100 176,336 692.000 114,66 180.000 48,32 Secundário Renovado por 3
anos (26/0191)

850.517/82 510.000 215,34 184.000 83,60 – – Secundário Não Vigente

850.518/82 – – – – 650.000 265,00 Secundário Não Vigente

850.519/82 – – – – 500.000
550.000t

200,00
275,00

Secundário
Primário

Renovado por 3
anos (13/01/92)

850.520/82 – – – – 400.000 150,00 Secundário Não Vigente

850.521/82 – – – – 500.000 300,00 Secundário Não Vigente

850.522/82 – – – – 500.000 300,00 Secundário Não Vigente

850.523/82 – – – – – – Secundário Não Vigente

850.525/82 – – – – – – Secundário Não Vigente

850.539/82 – – – – 500.000 200,00 Secundário Não Vigente

850.540/82 – – – – – – Secundário Renovado por 3
anos (18/11/91)

Total 1.178.100 391,76 876.000 198,26 4.480.000 2,038,32 – –

Fonte: Reserva de ouro do Projeto Gurupi-Município de Viseu/PA SEMIN/MME-Pará. In: Relatórios
Preliminares de Pesquisa, Mineração das Onças S.A.

Tabela II.6.3

Tipo de Minério Densidade da Rocha
(g/cm3)

Volume de Material
Mineralizado (m3)

Tonelagem de Material
Mineralizado

Teor Médio
(g/t)

Reserva de Au
(kg)

Em rocha intemperi-
zada 2,00 229.183,78 458.367,56 2,37 1.086,33

Em rocha fresca 2,50 139.203,90 348.009,75 2,30 800,42

Total – – – – 1.886,75

Fonte: Projeto Gurupi – Reserva medida de ouro da Mina Nova Sul, Município de Viseu/ PA SEMIN-MME/Pará. In: Relatório
Final de Pesquisa, Mineração das Onças S.A. (DNPM nº 850.524/82).



Por outro lado, a produção mundial alcançou, no
mesmo período, 166,35 milhões de toneladas, das
quais os Estados Unidos contribuíram com 27,70%,
seguidos da União Soviética (23,80%), Marrocos
(13,20%), China (10,80%) e outros países de eco-
nomia de mercado (6,90%). A indústria brasileira
de rocha fosfática produziu 2.968.000 toneladas de
concentrado fosfático (1.050.000 toneladas de

P2O5 contido), observando-se, em relação ao ano
anterior, uma retração da ordem de 19%.

No que tange ao comércio exterior, observou-se a
inexistência de exportações, enquanto que o valor
das importações para atender às necessidade do
Nordeste brasileiro atingiram US$ 45,09 milhões,
sendo US$10,05 milhões de concentrado fosfático e
US$ 35,04 milhões de ácido fosfórico.

SA.23-V-D (Turiaçu) e SA.23-Y-B (Pinheiro)
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Tabela II.6.4

Área de
Influência

Frente de
Serviço

Localização
Produção

Média
(g/mês)

Nº de
Garimpeiros

Maquinário Utilizado Consumo
Médio de
Mercúrio
(g/mês).

Observação
Chupadeira

Cobra
Fumando

Moinho

Luís
Domingues

Iriri-Cavala
Próximo à
sede munici-
pal

5.000 250 30 – –
Pouco
utilizado.

–

G
O

D
O

FR
E

D
O

V
IA

N
A

Caixas
12km SW de
Godofredo
Viana

600 22 3 – – 1.000
Semipara-
lisada.

Ubim
2km da Vila
Caxias

2.300 80 15 – – – –

Cuvão
2km da Vila
Caxias

500 30 – 8 – Não utilizado –

Jabuti
5km W de
Vila Caxias

700 60 12 – – – –

Rosinha
2km S Vila
Pedra Fogo

1.000 50 9 – – 450 –

Cajá
6km S de
Vila Caxias

1.100 60 11 – – – –

Cândido
Mendes

Socó
5km de
Cândido
Mendes

300 15 3 – – – –

Cabeças
5km SW de
C. Mendes

250 12 – – 2 – –

A
U

R
IZ

O
N

A

Piaba
4km S da V.
Aurizona

6.000 500 35 – 30 1.750 –

Barriguda
8km E de V.
Aurizona

200 10 2 – – –
Semipara-
lisada.

Flexal
7km E de V.
Aurizona

300 20 3 – – Não utilizado –

Conceição
6km E de V.
Aurizona

100 6 1 – – Não utilizado –

Juíz de Fora
2,5km a NW
V. Aurizona

4.000 200 11 – 4 –
Cia. Paraen-
se de Min.
Ltda.

Turiaçu Cocal
48km a NW
de Turiaçu

6.000 500 – – 30 –
Única
ocorrência
visitada.

Total Geral 15 – 28.350 1.815 135 8 60 3.200 –

Fonte: Província Aurífera – Noroeste do Estado do Maranhão. Subprovíncia Faixa Costeira Araújo, C.C. de et al.
Projeto Ouro e Gemas, área do 10º Distrito do DNPM...DNPM/CPRM, 1987.



Visando suprir o mercado interno, é prevista a im-
plantação de uma série de projetos, destacando-se:

6.4 Ilmenita

COSTA et al. (op. cit.) assinalaram a presença de il-
menita na área do projeto, em depósitos secundários.
Cadastraram uma amostra desse bem mineral, nas
cabeceiras do rio Tromaí, município de Luís Domin-
gues (Estado do Maranhão), cuja análise mineralógi-
ca de um concentrado natural apresentou 94,6% de
ilmenita, 4% de magnetita, 0,9% de leucoxênio, 0,3%
de Zircão, 0,1% de rutilo e 0,1% de anatásio, e a pre-
sença de turmalina, estaurolita e epidoto.

Trata-se de um depósito relacionado às aluviões
dos igarapés que drenam a área em questão.

6.4.1 Principais Estatísticas

Segundo o Sumário Mineral/1991, a oferta mundial
de ilmenita alcançou, em 1990, 425.233.000t, desta-
cando-se como principais detentores dessas reser-
vas: Noruega (21,20%), Canadá (17,20%), Austrália
(15,50%), República da África do Sul (10,60%), China
(9,60%) e Estados Unidos (7,50%). O Brasil tem dimi-
nuta participação na formação das reservas mundia-
is de ilmenita e rutilo (0,7%).

As reservas brasileiras de ilmenita e rutilo (Tio2) se
encontram, principalmente, no município de Matara-
ca-PB, responsável por mais de 75% do total conhe-
cido. São João da Barra (RJ), Aracruz e Guarapari
(ES), Porto Seguro/Prado e Alcobaça (BA), são ou-
tros municípios detentores de reservas desses bens
minerais. Dentro desse contexto, detacam-se, tam-
bém, as reservas de ilmenita do Estado de Minas
Gerais, com participação de 6% do total comprova-
do, até o momento, no país.

Quanto ao anatásio (média de 20%-25% de TiO2),
o Brasil ocupa o primeiro lugar no “ranking” mundial,
com reservas estimadas em um bilhão de toneladas.
Em 1990, as reservas brasileiras localizadas princi-
palmente no Estado de Minas Gerais, onde a Cia.
Vale do Rio Doce detém a maior parte das conces-
sões, foram avaliadas em 120 milhões de toneladas
de TiO2 (teor médio de 19%).

O titânio, tem um amplo espectro de utilização, de-
vido as suas propriedades de tenacidade, leveza, re-
sistência à corrosão, elevado ponto de fusão, brancu-
ra e alta capacidade de dispersão. Contudo, a princi-
pal utilização de 95% dos concentrados dos minerais
de titânio (ilmenita e rutilo) é na produção de pigmen-
tos de dióxidos de titânio, empregados nos setores
de tintas, vernizes, lacas, papel, plásticos, borrachas,
cerâmicas e outros.

Devido a sua resistência às altas temperaturas (até
4.000�C), o titânio é usado na confecção de peças
para motores, e, por sua leveza, na estrutura da fuse-
lagem de aviões. É também usado nas indústrias,
química, naval, nuclear e bélica.

Quanto ao comércio exterior de minérios de titânio,
em 1990, o valor global das importações foi de
US$94,7 milhões, dos quais US$65,6 milhões de pig-
mentos de dióxidos de titânio, largamente superior ao
registrado para as exportações (US$3,19 milhões).

6.5 Sal Marinho

Os oceanos representam uma fonte inesgotável de
suprimento de sal marinho, sendo fatores determi-
nantes para a sua extração a vizinhança do mar, cli-
ma árido e quente, baixa precipitação pluviométrica,
solos impermeáveis e um regime de ventos favorável
à evaporação da água.

Na Folha Turiaçu/Pinheiro, observa-se a existência
de uma área de cristalização de 89.110m2, equiva-
lente a 6,49% de área total do Estado do Maranhão
(1.373.297m2), distribuída pelos municípios de Cân-
dido Mendes (9.400m2), Carutapera (3.410m2), Ba-
curi (38.720m2) e Turiaçu (37.580m2). (Avaliação Re-
gional do... 1987)

6.5.1 Principais Estatísticas

Segundo o Sumário Mineral/1991, as reservas
mundiais (medidas + indicadas) de sal marinho e sal
gema foram estimadas em 7.900 X 106 toneladas
métricas.

A produção mundial de sal, em 1990 atingiu 214.
170.000 milhões de toneladas, apresentando como
principais produtores, a exemplo dos anos anteriores,
os Estados Unidos com 18,20% do total, seguido pela
China (14,70%), União Soviética (7,60%), República
Federal da Alemanha (6,70%) e Canadá (5,70%).

Nos Estados Unidos, principais produtores, a ven-
da do bem mineral foi assim estimada: sal de sal-
moura (47%), sal-gema (36%), sal de evaporação à
vácuo (10%) e sal de evaporação solar (7%).
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Projeto Localização
Capacidade em mil
t/ano (implantação)

Norfértil Paulista-PE
210 de rocha fosfática
(s/previsão).

Indústria de Fosfato
Catarinense

Anitápolis-SC
170 de concentrado
fosfático e 470 de
rocha fosfática (1992).



O consumo por setores foi, no mesmo período,
estimado em: Indústria Química no setor de soda e
cloro (46% do total vendido), sal para degelo em ro-
dovia (26%), distribuidores (10%), consumo huma-
no e agricultura (6%), indústria geral (5%) tratamen-
to de água (1%) e, outros (6%).

Em 1990, a produção brasileira de sal marinho foi
de 4.170.000 toneladas, destacando-se o Estado
do Rio Grande do Norte como principal produtor,
com 87% do total produzido, seguindo-se os Esta-
dos do Rio de Janeiro (4%), Ceará (3%), Maranhão
(2%), Piauí e Sergipe (4%).

O comércio exterior experimentou um sensível
equilíbrio. Os valores registrados para as importa-
ções e exportações foram, respectivamente, de
US$8.631.000 e US$8.912.000.

O consumo aparente cresceu cerca de 48% em
relação ao ano anterior, devido a procura por parte
da indústria química, pecuária, alimentação huma-
na, indústrias têxtil e farmaceutica, e prospecção
de petróleo.

Estima-se que no período de 1991/95 ocorra um
elevado consumo de sal marinho nas indústrias de
soda-cloro, celulose e barrilha, e que 4,5 milhões
de toneladas deverão ser utilizadas na indústria
química, com o sal marinho contribuindo com 2,3
milhões de toneladas.

6.6 Turfa e Linhito

O Relatório Final das Etapas I e II do Projeto Pros-
pecção de Turfa e Linhito no Nordeste Setentrional -
1984, Ministério das Minas e Energia, convênio
DNPM/CPRM, cita a região turfeira do rio Pericumã,
localizada na folha SA.23-Y-B (Pinheiro).

A referida região compreende a planície de inun-
dação do rio homônimo, localizada na porção noro-
este do Estado do Maranhão, porção centro-leste
da área do Projeto.

A fim de realcar uma melhor caracterização dos
depósitos, a planície foi subdividida em quatro se-
tores: Setor Pinheiro, Setor Ilha Grande, Setor Ilha
III e Setor Sororoca.

A tabela III.6.5 ilustra os resultados obtidos para
os setores Pinheiro e Ilha Grande, durante a realiza-
ção dos trabalhos de prospecção das fases de re-
conhecimento preliminar e de semidetalhe. Deste
modo foram encontradas para o Setor Pinheiro uma
espessura média de turfa em torno de 1,30m e um
valor máximo de 2,30m; para o capeamento, a es-
pessura média é da ordem de 0,33m, atingindo o va-
lor máximo de 0,80m.

O teor médio de cinzas e o poder calorífico mé-
dio, da ordem de 24,8% e 4.212Cal/g, respectiva-
mente, e o fato de que 72% das amostras analisa-
das forneceram teores de cinzas inferiores a 35%,
permitem afirmar serem as referidas turfas próprias
à utilização energética.

O Setor Ilha Grande compreende as turfeiras si-
tuadas na planície de inundação do médio rio Peri-
cumã, as quais situam-se em “enseadas” de ra-
zoável extensão, localizadas ao longo de toda a
planície.

Os setores Ilha III e Sororoca formam a planície
fluvial do rio Pericumã, a partir de Pinheiro para o
sul.

Segundo os referidos autores, os trabalhos de
reconhecimento preliminar e ao nível de semideta-
lhe efetuados nas turfeiras do rio Pericumã, seto-
res Pinheiro e Ilha Grande, permitiram estabelecer
uma reserva inferida da ordem de 97,64 milhões
de m3 de turfa “in natura”, equivalentes a 12,79 mi-
lhões de toneladas em base seca, corresponden-
tes a 5,29 milhões de toneladas de óleo BPF (tabe-
la III.6.6).

Apesar desse potencial, ROBERTO (1984) invi-
abiliza a sua lavra, alegando que a represa lá
existente ocasiona o alagamento permanente da
área.

Durante os trabalhos de campo do Projeto, foram
observadas algumas ocorrências de material car-
bonoso (turfa), com clásticos associados, ao longo
da rodovia MA-106, que liga as cidade de Pinheiro
e Santa Helena (fotos II.2.27 e II.2.30, Capitulo
2.4.3.2.4). Essas turfeiras estão relacionadas à Uni-
dade Pinheiro, com razoável faixa de exposição na
porção centro-leste da folha SA.23-Y-B.

Embora não tenham sido realizados trabalhos de
detalhe nesses depósitos, é possível admitir o seu
potencial, em face de suas significativas extensões e
espessuras, além da proximidade de centros consu-
midores (Pinheiro, Santa Helena etc..)

6.7 Materiais de Construção

Os bens minerais utilizados “in natura” na constru-
ção civil, apresentam-se relativamente abundantes
na natureza. Contudo, a viabilidade da explotação
desses jazimentos é função, sobretudo, da proximi-
dade dos centros consumidores, a fim de minimizar
os custos com o transporte, possibilitando a obten-
ção de um preço final competitivo com as necessida-
de do mercado.

SA.23-V-D (Turiaçu) e SA.23-Y-B (Pinheiro)
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6.7.1 Cascalho

COSTA et al. (1975) mencionaram ocorrências
de cascalho, nos municípios de Santa Helena e Pi-
nheiro, próximo do rio Pericumã e no rio Paruá, aflu-
ente do rio Turiaçu, no Estado do Maranhão.

Durante os trabalhos de campo do presente pro-
jeto foram observadas ocorrências de cascalho ao
longo do ramal de Maracaçumé, que liga a BR-316
ao garimpo do “Chega Tudo”. Uma das mais impor-
tantes ocorrências está situada na estação JP-05,
formada por uma camada de conglomerado, com
cerca de 1,50m de espessura, constituída, essen-
cialmente, de seixos de quartzo, com diâmetro mé-
dio da ordem de 5cm.

Os conglomerados e arenitos conglomeráticos,
relacionados às formações Itapecuru e Barreiras
(e, em menor escala, ao Grupo Serra Grande Indivi-
so), com ampla distribuição ao longo da rodovia

BR-316 e em algumas estradas secundárias, tam-
bém contribuem, por vezes, com importantes de-
pósitos de cascalho, apresentando larga utilização
na pavimentação de estradas.

6.7.2 Areia

Inúmeras ocorrências de areia foram citadas por
COSTA et al. (1975), notadamente nas bacias dos
rios Turiaçu e Pericumã.

Nos trabalhos de campo do Projeto foram detec-
tadas algumas ocorrências de areia nos baixos cur-
sos dos rios Maracaçumé e Gurupi. Esse material é
geralmente utilizado, em pequena escala, pelos
próprios ribeirinhos.

Foram também observados importantes depósi-
tos de areia na rodovia MA-106, constituindo a lito-
fácies “aff” da Unidade Pinheiro (foto II.2.28, Capí-
tulo 2.4.3.2.4).
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Tabela II.6.5

S
E

TO
R Nº de

Furos de
Sonda-
gem

Nº de
Seções/
Nº de
Furos
por Se-
ção

Espessura de
Turfa (m)

Capeamento
(m)

Tipo de
Turfa

Teor
Médio
de Cin-
zas %

Poder
Calorífico
Médio
(Cal/g)

% das
Amostras
Analisa-
das com
Teores
de Cinza
(35%)

PH da
Turfa

Densidade Relativa da
Turfa (g/cm3)

Média Máxima Média Máxima

Estado Natural
Base
Seca

(Média)Média
Valores

Extremos

Pinheiro 40 09/A 1,30 2,30 0,33 0,80
Fibrosa

a
Hêmica

24,80 4.212 72 >5 1,042
1,01 a
1,05

0,125

Ilha
Grande

35 09/03 1,85 4,50 0,37 1,00 – 22,00 4.437(*) 78 5 1,047 – 0,135

Ilha III e
Sororoca

05 – – – – – – – – – – – –

Turfeiras da área do sistema fluvial do Rio Pericumã – Estado do Maranhão.
A = aleatórios.
(*) = poder calorífico superior médio.
Fonte: Araújo, C.C. de, Verissimo, L.S. Projeto Prospecção de Turfa e Linhito no Nordeste Setentrional...DNPM/CPRM, 1984.

Setor
Espessura
Média (m)

Área Total
(Ha)

Volume Total
(m3)

Densidade
Média em
Base Seca

(g/cm3)

Teor Médio
de Cinzas

(%)

PCS Médio
(Cal/g)

Reserva
Inferida em

Base Seca (t)

Equivalência
a Óleo BPF
(toneladas)

Pinheiro 1,31 2.506,30 32.939,637 0,125 24,8 4.212,32 3.775.817 1.533.015

Ilha Grande 1,86 2.920,24 64.697,390 0,135 22,0 4.437,30 9.017.110 3.757.129

Total – 5.426,54 97.637,027 – – – 12.792.927 5.290.144

Cálculo da reserva inferida de turfa do rio Pericumã – Estado do Maranhão.
Fonte: Araújo, C.C. de, Verissimo, L.S. Projeto Prospecção de Turfa e Linhito do Nordeste Setentrional...DNPM/CPRM, 1984.



6.7.3 Argila

COSTA et al. 1975 op cit), mencionaram ocorrên-
cias de argilas na rodovia PA-10 (Bragança/Viseu),
rios Piriá e Gurupi, município de Viseu. Trata-se de
depósitos aluvionares, utilizados na indústria de
cerâmica.

No Estado do Maranhão, as argilas aluvionares
se distribuem, preferencialmente, nos baixos cur-
sos dos rios Gurupi e Maracaçumé.

Na cidade de Maracaçumé, no ponto onde a
BR-316 corta o rio homônimo, existe um razoável
número de pequenas olarias, que produzem tijolos,
telhas etc, destinados ao consumo interno.

As reservas brasileiras de argila, contidas em áre-
as com Decretos de Lavra e Relatórios de Pesquisa
Aprovados pelo DNPM totalizam, segundo o Anuário
Mineral Brasileiro/1989, 2.673.472.712 toneladas,
sendo 1.577.273.518 toneladas de reservas medi-
das, 618.970.708 toneladas indicadas e 377.228.386
toneladas inferidas. Os estados do Pará e do Mara-
nhão possuem 60.277.182 e 4.339.680 toneladas de
reservas globais, respectivamente.

6.7.4 Pedras Ornamentais

Os trabalhos de campo permitiram a caracteriza-
ção de uma unidade constituída, essencialmente,
por granitóides (Suíte Tromaí), com ampla faixa de
exposição nas porções Centro-Norte e Cen-
tro-Oeste da área do Projeto.

Os tipos litológicos predominantes são os tonali-
tos/tronhjemitos, geralmente com tonalidade esverde-
ada. Suas principais ocorrências foram localizadas ao
longo dos ramais de Maracaçumé e Maranhãozinho,
bem como no caminho que leva aos garimpos Chega
Tudo e Cedral, entre outros, na forma de grandes blo-
cos, com diâmetro por vezes superior a 2m.

Em função de suas propriedades físicas e mecâ-
nicas, entre as quais massa específica, porosidade
total, absorção de água, resistência à compressão,
resistência à tração, ensaio de choque e desgaste
por abrasão (AZAMBUJA et al., 1977), essas rochas
poderão ser aplicadas como pedras ornamentais
(revestimentos, pavimentação e peças de mobiliá-
rio), além de brita.

6.8 Calcário

Na área do Projeto, COSTA et al. (1975) registra-
ram algumas ocorrências de calcário nos municípios
de Carutapera, Turiaçu e Bacuri, todos no Maranhão.

6.8.1 Principais Estatísticas

Segundo o Sumário Mineral/1991, as reservas de
calcário utilizadas na indústria cimenteira são
abundantes em todos os países.

As reservas domésticas de calcário, cujas pro-
priedades permitem o seu uso na produção de ci-
mento foram, em 1990, da ordem de 15 bilhões de
toneladas, as quais vêm sendo pouco utilizadas,
em relação às imensas necessidades de nossa po-
pulação, no que se refere à infra-estrutura, habita-
ção e outras obras de construção civil. Observa-se,
outrossim, que as taxas de crescimento populacio-
nal vêm sendo, nos últimos anos, sensivelmente
maiores do que os níveis de expansão da produção
de cimento, a qual permaneceu praticamente
constante no período de 1985 a 1990, atingindo
cerca de 25 milhões de toneladas/ano.

Para se ter uma idéia do estágio negativo da polí-
tica habitacional do país, verifica-se, no momento,
uma redução tão grande em termos de oferta de
moradias que, mesmo sendo suprimida a atual ca-
pacidade ociosa da indústria cimenteira (25-30%),
a produção do cimento atingiria níveis próximos
àqueles de 1980.

Apesar de o governo ter incentivado a importação
de cimento, retirando o imposto de 15%, as empre-
sas interessadas têm enfrentado problemas, como o
alto custo do frete e o tempo necessário para a forma-
ção de consórcios que permitam a aquisição de um
volume do produto que viabilize a sua importação.

6.9 Concheiros

Os concheiros, também conhecidos como ser-
mambis, são classificados em naturais e artificiais,
diferenciando-se entre sí, mormente devido os pri-
meiros não representarem nenhum tipo de ativida-
de humana.

Os sermambis naturais são constituídos pelo
ajuntamento de conchas mortas, nas baías e rios
que desaguam no mar.

Os sermambis artificiais são formados por restos
de alimentos oriundos do mar, utilizados por índios
nômades.

Na área do Projeto, COSTA et al. (1977) citam
ocorrências de concheiros em Vila Nova, Itacupim
e Ilha de Trauira (sambaquis naturais), além da pra-
ia de Sardinha (sambaquis naturais).

As conchas calcárias têm aplicação na indústria
do cimento, álcalis, balanceamento de rações aví-
colas e como corretivo de solos.

SA.23-V-D (Turiaçu) e SA.23-Y-B (Pinheiro)
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6.10 Manganês

COSTA et al. (1977) efetuaram o cadastramento de
duas ocorrências de minério de manganês no muni-
cípio de Luís Domingues, mais precisamente na Mina
do Covão (Cabeceiras do rio Tromaí) e no caminho
de Ramos (baixo curso do rio Tromaí), além de uma
terceira ocorrência, no Município de Godofredo Via-
na, entre a Vila de Aurizona e a serra do Pirocaua.

Trata-se de ocorrências de origem secundária,
sem interesse econômico, formadas por enriqueci-
mento superficial supergênico, não apresentando
grandes dimensões, e, à exceção da ocorrência
Aurizona, apresentam uma baixa relação Mn/Fe,
conforme ilustra a tabela II.6.7)

6.10.1 Principais Estatísticas

O minério de manganês é usado principalmente
na indústria siderúrgica (95%), para a qual ainda
não foi encontrado um substituto satisfatório. É con-
sumido também na produção de bateriais, cerâmi-
cas, ligas especiais, produtos químicos etc.

Segundo o Sumário Mineral/1991, em 1990, as re-
servas mundiais de minério de manganês (medidas
mais indicadas), foram situadas em 3,91 bilhões de
toneladas, destacando-se a África do Sul com 2,9 bi-
lhões de toneladas (equivalentes a 74,20% do total),
seguida da União Soviética (12,80%), Gabão
(4,60%), Austrália (4,30%), Brasil (2,30%), China
(0,8%), índia (0,7%) e México (0,7%).

A produção atingiu, no mesmo período, 26,68
milhões de toneladas. A União Soviética ocupou o

1º lugar, com 35,60% do total produzido, seguida
da África do Sul (15,40%), Brasil e Austrália (8,60%,
cada).

O Brasil, tem destinado a sua produção de mi-
nério de manganês aos mercados externo e inter-
no. Em 1990, as exportações atingiram 867.891 to-
neladas, destacando-se a ICOMI (477.360t),
CVRD (230.093t) e Urucum Mineração (125.193t).
Quanto ao destino, a Europa importou 66% do to-
tal, seguida da Ásia (14%) América do Sul (13%) e
América do Norte (7%). O volume exportado resul-
tou em uma receita da ordem de US$77 milhões.

As exportações de ferroligas à base de manga-
nês experimentaram, em relação ao ano anterior,
um crescimento de 71,20%, atingindo 160.587t, no
valor de US$81,20 milhão.

Os compostos químicos à base de minério de
manganês exportados foram responsáveis pelo in-
gresso de divisas no país da ordem de US$2,6 mi-
lhões.

O valor global das importações (bens primários,
manufaturados e compostos químicos) foi de
US$1,83 milhão, sendo observada uma notável
contração em relação ao ano anterior, no qual o va-
lor registrado foi de US$5,55 milhões.

O consumo aparente interno de minério de man-
ganês foi da ordem de 1,4 milhão de toneladas,
ocorrendo um crescimento de 49,80% em relação a
1989. Por outro lado, o consumo aparente de ferroli-
gas à base de manganês, embora tenha sofrido
uma retração de 23,20% em relação ao ano anteri-
or, foi responsável pelo consumo interno de 67% do
minério ofertado no país.
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Tabela II.6.7 – Análises Químicas de Minério de Manganês.

Ocorrência MnO2 (%) Fe2O3 (%) Relação Mn: Fe Associação

Mina do Covão 25,30 8,30 3,05 Metassedimentos do Grupo Aurizona

Ramos 31,60 7,10 4,45 Metassedimentos do Grupo Aurizona

Aurizona 38,35 e 12,55 de Mn 4,30 8,92 Xistos do Grupo Aurizona
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