
Foto II.2.1a: CF-182 Foto II.2.1b: CF-182

Foto II.2.1c: CF-181 Foto II.2.1d: CF-165

Fotos II.2.1a, 1b, 1c e 1d – Médio-alto curso do rio Gurupi. Afloramentos do Complexo Maracaçumé.
Granitóides (tonalito granodiorito) com marcantes evidências anatéticas, mostrando a íntima associação
de paleossomas anfibolíticos com neossomas graníticos. A estrutura migmatítica é envolvida segundo
um padrão de anisotropia ou fluxo deformacional, compatível com uma taxa milonítica. Esses litótipos,

que caracterizam o Complexo Maracaçumé, exibem variações composicionais e estruturais, como
heterogeneidades em escala geográfica. Uma análise comparativa com as demais unidades é

indicativa de uma unidade mais antiga e mais basal, no quadro litoestratigráfico regional.



Foto II.2.2a: CF-180 Foto II.2.2b: CF-180

Foto II.2.2c: CF-180

Fotos II.2.2a, 2b e 2c – Médio-alto curso do rio Gurupi.
Afloramentos do Complexo Maracaçumé.

Granitóides com larga variação composicional minera-
lógica-estrutural, mostrando uma extrema taxa

deformacional, com geração de dobras em bainha.
A visualização nos afloramentos é destacada pela
configuração de dobras em olho (eye folds) nos

planos paralelos a YZ do elipsóide de
deformação finita.

Fotos II.2.3
Metamorfito do Grupo Gurupi (localidade Chatão)

envolvido no sistema transcorrente, exibindo extrema
deformação transcorrente cisalhante em alto ângulo,

com conseqüente geração tube-like folds.

Foto II.2.3



Fotomicrografia II.2.1a: JP-31 Fotomicrografia II.2.1b: JP-31

Fotomicrografia II.2.1c: JP-31 Fotomicrografia II.2.1d: JP-31

Fotomicrografias II.2.1a, 1b, 1c e 1d – Metassedimentos do Grupo Gurupi – Quartzo-xistos micáceos, exibindo
o forte retrabalhamento deformacional, com superposição da foliação milonítica, em padrão anastomótico,
gerado por estruturas planares do tipo S-C polifásica em acentuado subparalelismo. Com a implantação
do Cinturão de Cisalhamento Tentugal, de caráter oblíquo, os ocelos foram envolvidos na deformação,

com rotação de sentido sinistral, como se observa nas assimetrias das zonas de sombra. Fraturas
sincisalhamento são freqüentemente observadas. Os fenoclastos de quartzo exibem processos de

recuperação-recristalização, com formação de subgrãos.



Fotomicrografia II.2.2a: CF-172 Fotomicrografia II.2.2b: CF-172

Fotomicrografia II.2.2c: CF-172 Fotomicrografia II.2.2d: CF-172

Fotos II.2.2a, 2b, 2c e 2d – Metavulcanitos ácidos do Grupo Gurupi. Metarriodacitos e metadacitos
(Estação CF-172) com textura blastoporfirítica, onde os primitivos fenocristais de quartzo e plagioclásio
contrastam com uma matriz foliada miloniticamente. Os ocelos de quartzo mostram zonas de sombra
com assimetria do tipo delta, indicativa de movimentação levógira (2A) e microboudinada com fratura

por estricção (2B). Os fenocristais de plagioclásio mostram seus eixos cristalográficos maiores
subparalelizados na direção da movimentação cisalhante, desenvolvendo texturas de microboudinage,

com fraturas por extensão e granulação interna por cristalização (2C) e texturas escalonadas de
cisalhamento com rotação (2D).



Foto II.2.4a: CF-160 Foto II.2.4b: CF-180

Foto II.2.4c: CF-188 Foto II.2.4d: CF-188

Fotos II.2.4a, 4b, 4c e 4d – Afloramentos do Tonalito Itamoari no médio curso do rio Gurupi – posição espacial
das litologias da Unidade Itamoari, onde se observa o regime tectônico compressivo-direcional, configurando
uma natureza oblíqua. Nas fotos II.2.4a e II.2.4b, as litologias se posicionam em baixo ângulo, destacando-se,
no plano XY, a lineação de estiramento com um rake aproximado de 40�. Nas fotos II.2.4c e II.2.4d, a posição

dos litótipos Itamoari é de alto ângulo, visualizando-se no plano XY do elipsóide de deformação finita a lineação
de estiramento suborizontalizada (foto II.2.4d). O Cinturão de Cisalhamento Tentugal incorpora regimes

contracional e direcional, como movimentação oblíqua.



Fotomicrografia II.2.3a: CF-174 Fotomicrografia II.2.3b: CF-177

Fotomicrografia II.2.3c: CF-173 Fotomicrografia II.2.3d: CF-173

Fotomicrografias II.2.3a, 3b, 3c e 3d – Tectonitos do Tonalito Itamoari. Rochas tonalíticas exibindo deformação
progressiva e heterogênea, com destaque para os grãos de quartzo. Observa-se na seqüência, cristal de

quartzo xenomórfico, de cristalização tardia e intersticial, relativamente bem preservado, sofrendo
deformações protomiloníticas, com geração de subgrãos e bandas de deformação. Com a progressão

deformacional, é implantado o processo de recristalização sincinemática, com geração de novos grãos.
Atingindo o estádio milonítico, os grãos de quartzo assumem configuração ribbonada, com forte

achatamento e estiramento.



Foto II.2.5a: CF-190 Foto II.2.5b: CF-189

Foto II.2.6

Fotos II.2.5a, 5b e 5c – Afloramentos do Tonalito Ita-
moari, no médio curso do rio Gurupi. Os indicadores
cinemáticos dos tipos S-C (5a) e assimetria de cauda
(5b) mostram o sentido de movimentação sinistral do
Cinturão de Cisalhamento Tentugal. Em 5c, os litó-

tipos Itamoari testemunham a forte de fdeformação em
estágio milonítico, envolvendo migração
composicional e aleitamento tectônico.

Foto II.2.6 – Grupo Serra Grande Indiviso, litofácies
cpaa – conglomerados plimíticos de arcabouço
aberto, desorganizados, constituídos por seixos,
blocos e matacões de quartzo e de metamorfitos

(estrada da CIDAPAR).

Foto II.2.5c: CF-172



Fotomicrografia II.2.7

Foto II.2.7 – Grupo Serra Grande Indiviso, litofácies
cpaa – conglomerados polimíticos de arcabouço
aberto, desorganizados, constituídos por seixos,
blocos e matacões de quartzo e de metamorfitos

(estrada da CIDAPAR).

Fotomicrografia II.2.8 Fotomicrografia II.2.9

Fotomicrografia II.2.10

Fotos II.2.8, IIl 2.9 e II.2.10 – Grupo Serra Grande Indivi-
so cpaf – conglomerados polimíticos, constuídos por

seixos, calhaus e matacões de metamorfitos, sustenta-
dos pelos grãos ou de arcabouço fechado (foto II.2.8),

organizado em estratos métricos, Ienticulares (foto
II.2.9), com granodecrescência ascendente. Os seixos

e matacões apresentam-se geralmente facetados
(foto II.2.10) (Vila de Alto Bonito, BR-356 próximo ao

rio Gurupi).



Foto II.2.11 Foto II.2.12

Fotos II.2.11 e II.2.12 – Falhamento normal de pequeno rejeito, colocando em arenitos fluviais e pelitos de lagos
rasos, relacionados à Formação Itapecuru. Abaixo, um detalhe da foto anterior (rodovia BR-316).

Foto II.2.14

Foto II.2.13

Fotos II.2.13 e II.2.14 – Formação Itapecuru, litofácies acacat – arenitos conglomeráticos e conglomerados
areníticos, arcosianos, suportados pelos grãos e em arcabouço fechado, com alguma matriz, composta

de areia fina e argila (foto II.2.13). Por vezes, apresentam-se organizados em superfícies de estratificações
cruzadas tabulares (foto II.2.14) e cruzadas acanaladas de pequeno porte,

festonadas (foto II.2.15) (rodovia BR-316).



Foto II.2.15

Foto II.2.15 – Formação Itapecuru, litofácies acacat –
arenitos conglomeráticos e conglomerados areníticos,
arcosianos, suportados pelos grãos e em arcabouço

fechado, com alguma matriz, composta de areia fina e
argila (foto II.2.13). Por vezes, apresentam-se organi-

zados em superfícies de estratificações cruzadas
tabulares (foto II.2.14) e cruzadas acanaladas de

pequeno porte, festonadas (foto II.2.15)
(rodovia BR-316).

Foto II.2.17

Foto II.2.16

Fotos II,2.16 e II.2.17 – Formação Itapecuru, fácies aacat – arenitos arcosianos e arcóseos, de coloração rosada
e avermelhada, com pintas esbranquiçadas de caulinita, granulometria fina a grossa, apresentando superfícies

de estratificações cruzadas acanaladas (foto II.2.16) e tabulares (foto II.2.17), de pequeno a médio porte
(rodovia BR-316).



Foto II.2.18 Foto II.2.19

Foto II.2.20

Fotos II.2.18, II.2.19 e II.2.20 – Formação Itapecuru, fá-
cies pvcr – pelitos de coloração avermelhada, apre-
sentando estratos plano-paralelos, de espessuras

centimétricas e apresentando laminações onduladas,
formadas por climbing ripples (fotos II.2.18 e II.2.19),
observando-se, às vezes, a presença de gretas de

ressecamento (foto II.2.20) (rodovia BR-316).

Foto II.2.21

Foto II.2.21 – Formação Itapecuru, litofácies aacs –
arenitos arcosianos e arcóseos, apresentando super-

fícies de estratificação cruzada em geometria sig-
moidal, formando corpos lobados, ligeiramente acha-

tados e separados por lâminas de pelitos estrutu-
rados por climbing ripples (rodovia MA-006,

próximo à cidade de Pinheiro).



Foto II.2.22

Foto II.2.22 – Formação Itapecuru, litofácies aacs –
arenitos arcosianos e arcóseos, apresentando super-

fícies de estratificação cruzada em geometria sig-
moidal, formando corpos lobados, ligeiramente acha-
tados e separados por lâminas de pelitos estruturados

por climbingripples (rodovia MA-006, próximo
à cidade de Pinheiro).

Foto II.2.23

Foto II.2.24

Fotos II.2.23 e II.2.24 – Formação Barreiras, litofácies acaba – arenitos médios a finos, exibindo superfícies de
estratificações cruzadas acanalados de pequeno porte, com filmes de argila entre os sets, além de bolas

de argila, formando pavimentos (morro do Finca, próximo à cidade de Pinheiro).



Foto II.2.25 Foto II.2.26

Foto II.2.25 – Formação Barreiras, fácies pr – pelitos
plano-paralelos, com abundantes raízes fósseis,

bastante oxidadas (foto II.2.15). Ás vezes, os pelitos
desenvolvem pequenos diápiros (foto II.2.26)

(Morro do Finca, próximo à cidade de Pinheiro).

Foto II.2.26 – Formação Barreiras, fácies pr – pelitos
plano-paralelos, com abundantes raízes fósseis,

bastante oxidadas (foto II.2.25). Às vezes, os pelitos
desenvolvem pequenos diápiros (foto II.2.26)

(Morro do Finca, próximo à cidade de Pinheiro).

Foto II.2.27

Foto II.2.27 – Unidade Pinheiro – Exposição de turfeira
em uma escavação para retirada de material de re-

vestimento, às margens da rodovia que liga as
cidades de Pinheiro, Santa Helena e

Turiaçu (rodovia MA-106).



Foto II.2.28 Foto II.2.29

Fotos II.2.28 e II.2.29 – Unidade Pinheiro, litofácies aff, pme e t – arenito fino, friável, coloração esbranquiçada,
sem estruturação, correspondendo à litofácies aff (foto II.2.28); a litofácies pme (foto II.2.29) é constituída

por pelitos de aspecto maciço e coloração esverdeada, podendo ser observados restos fósseis de
raízes. A litofácies t (foto II.2.30) é constituída por material carbonoso (turfa), formado basicamente

por restos vegetais, assemelhando-se àquele observado nos campos
alagados atuais (rodovia MA-106).

Foto II.2.30

Foto II.2.30 – Unidade Pinheiro, litofácies aff, pme e t –
arenito fino, friável, coloração esbranquiçada, sem
estruturação, correspondendo à litofácies aff (foto
II.2.28); a litofácies pme (foto II.2.29) é constuída

por pelitos de aspecto maciço e coloração
esverdeada, podendo ser observados restos
fósseis de raízes. A litofácies t (foto II.2.30) é

constituída por material carbonoso (turfa), formado
basicamente por restos vegetais, assemelhando-se

a aquele observado nos campos
alagados atuais (rodovia MA-106).



Foto II.2.31 Foto II.2.32

Fotos II.2.31 e II.2.32 – Lagos rasos, de água doce, interligados sanzonalmente, responsáveis pela geração
das turfeiras mais recentes (baixo curso do rio Turiaçu).

Foto II.2.33

Foto II.2.33 – Sedimentação atual, relacionada
à intermaré areno-lamosa, no litoral do

Maranhão (baía de Turiaçu).
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