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GEOLOGIA DA FOLHA TURIAÇU/

PINHEIRO

2.1 Aspectos Gerais

A porção do meio norte que corresponde à Folha
Turiaçu/Pinheiro é constituida por rochas que vari-
am, em idade, do Arqueano ao Holoceno. (figura
II.2.1)

Para um melhor entendimento do quadro geoló-
gico, a referida área foi compartimentada em dife-
rentes províncias geotectônicas, definidas a partir
de suas características tectono-estruturais, além
do cronoposicionamento das unidades litoestrati-
gráficas que as integram.

Desta maneira, foram caracterizadas as provín-
cias geotectônicas denominadas Terreno Granito
Greenstone do Noroeste do Maranhão, Cinturão de
Cisalhamento Tentugal e Bacias Sedimentares.

O Terreno Granito-"Greenstone" do Noroeste do
Maranhão constitui um terreno que foi preservado
do intenso retrabalhamento que deu origem ao cin-
turão de cisalhamento, litológicos denominados
Grupo Aurizona e Suíte Tromaí.

Grupo Aurizona é a denominação proposta para
as rochas supracrustais do terreno granito-"greens-

tone", caracterizada como fácies xisto-verde, evo-
luindo localmente para anfibolito baixo. Litologica-
mente acha-se representada por xisto de natureza
diversas, metacherts, filitos, quartzitos e provável
formação ferrífera, além de metamafitos/metaultra-
mafitos. Essa sequência acha-se freqüentemente
cortada por veios de quartzo, às vezes auríferos.
Suas áreas de ocorrência situam-se preferencial-
mente na zona litorânea, notadamente no interflúvio
Piriá/Maracaçumé.

A suíte Tromaí é constituída por granitóides com
características ígneas bem preservadas, em es-
cala regional, representando a componente “gra-
nítica” do par granito-"greenstone". Tonalitos,
thondhjemitos, granodioritos e granitos são as va-
riedades petrográficas dominantes, caracterizan-
do corpos ígneos que representam intrusões de
dimensões batolíticas. As rochas dessa “suíte”
possuem caráter essencialmente peraluminoso,
calcioalcalinas.

Nessa seqüência, é dificil a cartografia de suas
diversas frações composicionais, na escala de tra-
balho, por fatores intrísecos à própria região. Toda-
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Figura II.2.1 – Mapa geológico.



via, a partir da integração dos dados de campo, es-
tudos petrográficos, petroquímicos e fotointerpre-
tativos, além da interpretação geofísica, foi possível
subdividir a referida “suíte” em dois tipos litológicos
principais, os quais apresentam assinaturas própri-
as nos produtos de sensoreamento remoto (nota-
damente nas imagens de radar), bem como nos
mapas aeromagnetométricos. Desta maneira, a Su-
íte Tromaí foi subdividida em Tonalito Cândido
Mendes e Granito Areal, denominações também
propostas no presente trabalho.

Os estudos petroquímicos permitem considerar
a unidade Tonalito Cândido Mendes como formada
a partir de processos de fusão parcial de uma cros-
ta anfibolítica, enquanto os granitos Areal seriam
produtos posteriores, gerados pela fusão dos tona-
litos, em decorrência da liberação de calor após o
resfriamento e cristalização desses últimos.

O Cinturão de cisalhamento Tentugal situa-se na
porção noroeste da Folha Pinheiro (SA.23-Y-B) e
compreende um conjunto de rochas intensamente
retrabalhadas tectonicamente. Engloba as unida-
des Kinzigito Marajupema, Complexo Maracaçu-
mé, Grupo Gurupi, Granito Maria Suprema e Tonali-
to Itamoari.

A unidade Kinzigito Marajupema é caracterizada
por rochas paraderivadas (cordierita-bioti-
ta-muscovita xistos miloníticos), em nível da infra-
estrutura, de ocorrência restrita à porção sul do
Cinturão. Constitui um corpo de forma lenticular,
encaixado concordantemente nos gnaisses do
Complexo Maracaçumé, em imbricação tectônica
de baixo ângulo.

O Complexo Maracaçumé (ABREU et al., 1980) é
constituido por um conjunto de rochas de orto e pa-
raderivação, metamorfizadas nas fácies anfibolito
médio e alto, migmatizadas e gnaissificadas, em
escala regional. Os principais tipos litológicos são
tonalitos, trondhjemitos e granodioritos, deforma-
dos regionalmente em regime de cisalhamento
dúctil, em taxas compatíveis com os estágios milo-
níticos a ultramilonítico; em geral, essas rochas
apresentam conspícuas evidências de retrometa-
morfismo.

Como parte integrante dessa província geotec-
tônica destaca-se uma seqüência vulcano-sedi-
mentar, metamorfizada sob condições de fácies
xisto-verde, para a qual foi mantida a já consagrada
denominação Grupo Gurupi (MOURA, op. cit.). De
uma maneira geral, está representado por rochas
orto e paraderivadas, retrabalhadas tectonicamen-
te em decorrência da atuação de um evento cisa-
lhante, em regime dominantemente dúctil.

Os tipos litológicos predominantes são os xistos
quartzosos a muscovita e/ou biotita e/ou clorita, fili-
tos, metacherts, metadacitos, formação ferrífera,
metaultramafitos etc.

Uma outra unidade identificada e individualizada
no presente Projeto, e que também faz parte do Cin-
turão Tentugal, é constituída essencialmente por bi-
otita-muscovita granitos miloníticos, que ocorrem in-
tercalados concordantemente nos gnaisses tonalíti-
cos do Complexo Maracaçumé. Representam cor-
pos lenticulares, interpretados provisoriamente
como granitos estratóides, de geração a partir da fu-
são parcial em níveis profundos da crosta superior,
durante a implantação do Cinturão Tentugal.

As rochas essencialmente tonalíticas, bastante
freqüentes no terreno preservado (Tonalito Cândi-
do Mendes), têm o seu correspondente no Cinturão
Tentugal, constituindo mais uma unidade caracteri-
zada neste Relatório. Tratan-se de tonalitos e trond-
hjemitos intensamente retrabalhados tectonica-
mente, sem evidências de migmatização, bem ca-
racterizados no médio curso do rio Gurupi, nas pro-
ximidades do povoado de Itamoari.

Apresentam-se profundamente modificadas tex-
turalmente, como resultado da superposição de um
processo milonítico pervasivo, cujas conseqüênci-
as mais marcantes são as transformações minera-
lógicas representadas pela cloritização das horn-
blendas e pela sericito-epidoto-calcitização dos
plagioclásios, responsáveis pela coloração esver-
deada que caracteriza essa unidade, à qual é pro-
posta, informalmente, a denominação Tonalito Ita-
moari.

Os produtos litoestruturais do proterozóico Mé-
dio Superior estão representados pelas formações
Igarapé de Areia e Viseu (ABREU et al., 1980), que
constituem depósitos fluviais de um sistema entre-
laçado, caracterizados, por uma seqüência de
conglomerados de seixos e grânulos, com interca-
lações de arenitos médios a grossos, por vezes ar-
cosianos, apresentando estratificações cruzadas
acanaladas de pequeno porte e cruzadas tangen-
ciais, indicativas de dunas subaquáticas e barras,
respectivamente. O caráter arcosiano sugere uma
sedimentação em condições áridas a semi-áridas.

Subordinadamente, ocorrem pacotes pouco es-
pessos de pelitos avermelhados, que representam
prováveis depósitos de lagos rasos.

Os litótipos do Proterozóico Médio/Superior
acham-se freqüentemente cortados por vênulas e ve-
ios de quartzo, com possanças de até 10cm, é tam-
bém comum a presença de grandes dobramentos,
com o desenvolvimento de foliação plano-axial.
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As rochas paleozóicas, relacionadas ao Grupo
Serra Grande Indiviso, do siluriano da bacia do Par-
naíba, apresentam uma razoável área de exposi-
çãos no médio/baixo curso do rio Gurupi.

Estas representadas por conglomerados polimí-
ticos, com os seixos constituídos predominante-
mente de quartzo e, subordinadamente, metamorfi-
tos do Grupo Gurupi; ocorrem seixos facetados, às
vezes típicos “ferros de engomar”, indicativos de
ambiente glacial. São freqüentes os arenitos com
estratificações cruzadas acanaladas de pequeno
porte e cruzados tangenciais, típicas de depósitos
fluviais.

Subordinadamente, ocorrem depósitos de planí-
cie de maré, representados por intercalações de
arenitos e folhelhos, em leitos centimétricos e métri-
cos, apresentando estratos truncados e acama-
mentos dos tipos flaser, Wavy e lisen, com os peli-
tos mostrando laminação plano-paralela e microon-
dulações do tipo “clinbing”.

Os litótipos do Mesozóico estão representados
pelos raros diques básicos da suíte Laranjal. (Ju-
ro-Triássico) e, principalmente, pelos clásticos da
Formação Itapecuru (Cretáceo Superior).

Estes últimos, recobrem quase 2/3 da área de Pro-
jeto, sendo constituídos por uma seqüência essenci-
almente continental, onde ocorrem arenitos grossos a
conglomeráticos, arcosianos, desorganizados ou
pouco estruturados; arenitos bem estruturados com
estratificações cruzadas acanaladas e tangenciais;
arenitos com estratificações cruzadas lobadas, for-
mando corpos sigmoidais e, subordinadamente, pa-
cotes pouco espessos de pelitos. São interpretados
como depósitos de leques aluviais, depósitos fluviais
de um sistema entrelaçado, pequenos deltas e pro-
váveis lagos rasos, respectivamente.

A sedimentação cenozóica está representada
pelos clásticos terciários da Formação Barreiras,
que constituem depósitos fluviais de um sistema
meandrante, além dos depósitos sub-recentes e
recentes do Quaternário, constituiídos por pelitos
de planícies de inundação e de lagos abandona-
dos, além das areias de canais.

Os depósitos Pleistocênicos que ocorrem próxi-
mo à região costeira, no interflúvio Turia-
çu-Pericumã, estão representados por sedimentos
carbonosos com clásticos associados, constituin-
do as turfeiras que, provisoriamente, estão sendo
realcionadas à Unidade Pinheiro. No litoral, os de-
pósitos Holocênicos estão caracterizados por peli-
tos de supramaré lamosa, areias de supra-maré
arenosa eólica, além de pelitos/areias de intermaré
areno-lamosa.

2.2 Terreno Granito-"Greenstone" do
Noroeste do Maranhão

A fração correspondente à Plataforma de São
Luís (ALMEIDA, 1967) ou cráton de São Luís
(CORDANI et al., 1968), localizada na porção se-
tentrional da área, foi definida como terreno grani-
to-"greenstone" do Noroeste do Maranhão, o qual
representa um segmento crustal sem evidências
de retrabalhamento tectônico, em escala regional.
Por outro lado, o Cinturão Tentugal, situado imedia-
tamente a sul do terreno granito-"Greenstone", é
constituido por rochas que têm como característica
comum uma pronunciada foliação milonítica, orien-
tada segundo NW-SE.

O limite entre essas duas províncias foi estabele-
cido com base em critérios de campo (rochas pre-
servadas e rochas intensamente deformadas),
análises petrográficas, estudos geofísicos e fotoin-
terpretativos, apresentando um trend NW-SE e tra-
çado levemente sinuoso, estando bem, caracteri-
zado no médio curso do rio Gurupi (logo a montante
do povoado Barreiras), na estrada que leva à re-
gião garimpeira do Chega Tudo, no caminho para
Montes Áureos e, ainda, no ramal do garimpo do
Cedral, entre outros.

2.2.1 Arcabouço Estrutural

Esse terreno tem sua geometria geral definida
por pequenas faixas de rochas supracrustais (Gru-
po Aurizona), localizadas preferencialmente próxi-
mo à zona litorânea, separadas por plútons de gra-
nitóides de dimensões botolíticas, relacionados à
Suíte Tromaí. Os granitóides apresentam amplo
predomínio geográfico, mostrando, regionalmente,
características ígneas bem preservadas.

Localmente, esses dois grandes conjuntos litoló-
gicos (Aurizona e Tromaí) acham-se afetados por
zonas de cisalhamento discretas, de possanças
métricas, responsáveis pela geração de rochas mi-
loníticas, de ocorrência restrita. Entre essas zonas,
os litótipos apresentam-se sem evidências de de-
formação.

Devido suas possanças reduzidas, as zonas não
apresentam registros marcantes, nos produtos de
sensoreamento remoto. Todavia, a partir das orien-
tações das foliações miloníticas, medidas em dife-
rentes locais e em litologias variadas, observa-se
que as zonas discretas não parecem seguir um
“trend” preferencial, variando desde N20�E,
N30�E, N50�E, N80�E, até N35�W a N80�W, com
mergulhos também bastante variados, desde verti-
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cais até 45�SE/45�SW. A lineação de estiramento é
um outro elemento estrutural por vezes bem discer-
nível, desenhada por ribbons de quartzo e ocelos
de feldspatos, apresentando-se, geralmente, hori-
zontalizada a subhorizontalizada.

Muito embora o volume de dados estruturais seja
bastante reduzido, as observações realizadas no
contexto do terreno granito-"greenstone" permitem
admitir que as zonas de cisalhamento discretas es-
tão intimamente relacionadas a sistemas transcor-
rentes, compondo, provavelmente, um arranjo ra-
mificado.

Quando desenvolvidas sobre os granitóides da
Suíte Tromaí, as zonas de cisalhamento discretas
estão bem caracterizadas por uma conspícua folia-
ção milonítica, definida pela orientação dos minera-
is máficos, além de cristais de quartzo estirados, re-
cristalizados, às vezes contornando ocelos de feld-
spato.

Localmente (JP-58), podem ser observadas mi-
crobandas de cisalhamento (C), com possanças
milimétricas, oblíquas à orientação dos cristais (xis-
tosidade S ou foliação de transposição); através do
estudo dessas relações S-C, pôde ser definido o
caráter da movimentação cinemática, o qual é do-
minantemente sinistral.

Por vezes, ao longo dos planos de foliação (C),
ocorre um material de aspecto vítreo (JP-116), cor
acaramelada e possança máxima de 2cm, consti-
tuindo um pseudotaquilito. O referido material é for-
mado geralmente nos estágios finais da deforma-
ção cisalhante, em regime rúptil-dúctil, a partir da
fusão parcial da rocha pretérita, devido ao excessi-
vo calor gerado pela fricção ao longo dos planos de
fraturas. Esse pseudotaquilito preenche, também,
microfraturas de cisalhamento, localmente oblí-
quas à foliação C, em seguida incorporadas pela
mesma (C). As microfraturas são denominadas C’.

Intimamente relacionado às zonas de cisalha-
mento discretas ou, pelo menos, bem mais intenso
ao longo das mesmas, ocorre um conspícuo pro-
cesso de alteração hidrotermal, evidenciado por in-
tensa sericitização e carbonitização, tanto do plagi-
oclásio como da biotita. Essa transformação carac-
teriza uma recorrência na mineralogia, dentro de
um processo singenético relacionado à deforma-
ção e ao metamorfismo, em condições de baixo
grau metamórfico (fácies xisto-verde), superpos-
tos, localmente, às condições de crosta média (fá-
cies anfibolito).

As zonas de cisalhamento discretas constituem
também importantes metalotectos, uma vez que as
principais mineralizações auríferas primárias do

terreno granito “greenstone” estão intimamente re-
lacionadas a essas feições estruturais.

O garimpo Pedra de Fogo (JP-97), localizado pró-
ximo ao litoral maranhense, na porção centro-norte
da área do Projeto, constitui um exemplo típico des-
sa associação. Alí, está exposto um material altera-
do (saprólito), no qual ainda pode ser observada a
textura do protólito Tromaí, caracterizada por cons-
pícua foliação milonítica, além de uma composição
mineralógica à base de quartzo, feldspato cauliniza-
do, epidoto e clorita, essa última formada a partir da
alteração da hornblenda e da biotita.

Encaixados nesse material, geralmente mais fre-
qüentes nas porções com maiores taxas de defor-
mação, ocorrem veios, amêndoas ou boudins de
quartzo, com possanças centimétricas a decimétri-
cas, cujas extensões podem ultrapassar os 10 me-
tros. Esses veios ou boudins constituem o principal
minério em exploração e, geralmente, acham-se
concordantes (paralelos a subparalelos) com a folia-
ção (N80�W a N35�W/60�NE); todavia, foi observa-
do pelo menos um veio fazendo ângulo alto (�600)
com a foliação milonítica. O primeiro sistema de vei-
os, poderia estar relacionado ao preenchimento de
fraturas de cisalhamento do tipo Y ou D, enquanto o
segundo estaria relacionado às fraturas R’(?).

Um outro elemento estrutural observado no ga-
rimpo Pedra de Fogo está representado por incipi-
ente lineação de estiramento, orientada segundo
N75�, horizontal a subhorizontal, para SE.

No domínio das rochas supracrustais, as zonas
de cisalhamento discretas foram responsáveis tan-
to pelo desenvolvimento de conspícua foliação mi-
lonítica, como também pelo bandamento composi-
cional, representado por alternância regular de
bandas de composição pelítica e possanças mili-
métricas, com outras de composição quartzosa ou
quartzo-feldspática, conforme observado em al-
guns afloramentos de xistos do Grupo Aurizona.

Em nível regional, o desenvolvimento das zonas
de cisalhamento discretas poderia estar relaciona-
do à fase transpressiva de uma grande movimenta-
ção transcorrente, ocorrida, provavelmente, no
Proterozóico Inferior, sincronicamente à implanta-
ção do Cinturão Tentugal.

2.2.2.1 Grupo Aurizona

2.2.2.1.1 Histórico

Alguns autores que fizeram citações aos epime-
tamorfitos ocorrentes no litoral dos estados do Ma-
ranhão e Pará (COSTA et al., 1975/77; OLIVEIRA &
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AQUINO, 1982; SANTOS & BARREIRA, 1984, entre
outros) relacionaram aquelas litologias ao Grupo
Gurupi, em face das suas similariedades litológi-
co-estruturais.

No presente trabalho, as rochas supracrustais
que ocorrem próximo à zona litorânea são informal-
mente denominadas de Grupo Aurizona, em virtu-
de de apresentarem suas exposições mais signifi-
cativas na região homônima. Desta maneira, os au-
tores mantêm a denominação Grupo Gurupi para
designar, exclusivamente, as rochas supracrustais
relacionadas ao Cinturão de Cisalhamento Tentu-
gal e que ocorrem nos médios cursos dos rios Piriá,
Gurupi e Maracaçumé.

O Grupo Aurizona constitui uma seqüência su-
pracrustal de natureza vulcano-sedimentar, cujas
paragêneses são indicativas de fácies xisto-verde,
localmente evoluindo para anfibolito baixo, onde os
tipos litológicos dominantes são representados por
xistos de naturezas diversas, filitos, metacherts,
quartzitos e metaultramafitos, além de formação
ferrífera. Toda essa seqüência acha-se comumen-
te entrecortada por veios de quartzo, às vezes aurí-
feros, o que empresta à unidade um significativo in-
teresse metalogenético, para as mineralizações
auríferas primárias, há muito conhecidas na região.

Ressalta-se que as principais exposições da uni-
dade foram estudadas durante a execução dos
Projetos Gurupi I e II (COSTA et al., 1975/77), nota-
damente aquelas situadas na parte mais externa da
faixa litorânea.

2.2.2.1.2 Distribuição Geográfica

A unidade em questão tem suas principais áreas
de ocorrência restritas à zona litorânea, notadamen-
te no interflúvio Tromaí/Maracaçumé, próximo à Vila
Aurizona, bem como a leste da cidade de Luís Do-
mingues. Uma outra área de exposições situa-se no
extremo-noroeste da Folha Turiaçu, no interflúvio
Emboraí/Peroba/Piriá, com bons afloramentos no bai-
xo curso do rio Piriá, assim como na serra homônima.
Ao longo da estrada que liga a vila de Manaus à cida-
de de Godofredo Viana, numa distância estimada en-
tre 13 a 20km, a partir da vila de Manaus, existem al-
gumas elevações estreitas e alongadas, orientadas
segundo NW-SE, nas quais são observados espes-
sos horizontes de plintito, cortados por veios de
quartzo, provavelmente desenvolvidos sobre rochas
supracrustais do Grupo Aurizona. Ocorrências seme-
lhantes foram observadas nos garimpos do Caxias,
Cavala e Cezarina. Em área, o Grupo Aurizona ocupa
uma superfície com cerca de 40km2.

Morfologicamente, constitui um relevo ondulado,
representando as principais elevações (serras do
Piriá, Pirocaua e Itacupim, entre outras) localizadas
próximo à faixa costeira, contrastando com o relevo
arrasado das unidades adjacentes.

2.2.2.1.3 Relações de Contato

Embora de difícil visualização no campo, em
face do elevado grau de intemperismo das rochas
supracrustais, os contatos entre o Grupo Aurizona
e os granitóides da Suíte Intrusiva Tromaí são consi-
derados do tipo discordante eruptivo. Com as ro-
chas sedimentares (clásticos terciários da Forma-
ção Barreiras e sedimentos quaternários), são dis-
cordante-litológicos, de contornos bastante irregu-
lares. O traçado desses contatos, nos produtos de
sensoreamento remoto foi estabelecido com base
em características morfoestruturais, apoiadas pe-
los dados de campo.

2.2.2.1.4 Características Litológicas

Dentre os diferentes tipos litológicos que com-
põem o Grupo Aurizona destacam-se os xistos, de
natureza diversa, filitos, metacherts, quartzitos e
metaultramafitos, além de provável formação ferrí-
fera; devido ao elevado grau de intemperismo, tor-
na-se extremamente difícil a realização de estudos
petrográficos na maioria dessas litologias, razão
pela qual são aqui enfatizadas, principalmente,
suas características mesoscópicas. Em adição,
acrescenta-se que grande parte das informações
apresentadas são oriundas dos trabalhos executa-
dos no Projeto Gurupi (COSTA et al.), em 1977.

As rochas supracrustais orto e paraderivadas,
que apresentam como característica comum um as-
pecto xistoso (minerais placóides orientados), fo-
ram agrupadas sob a denominação de xistos. Em
geral, são de granulação fina, coloração variando de
cinza claro a escuro, anisotropia moderada a forte,
textura lepidoblástica a granolepidoblástica, por ve-
zes apresentando brilho sedoso; quando alteradas,
adquirem tonalidades amareladas e avermelhadas.

Os componentes minerais, observados mesos-
copicamente são: quartzo, feldspato, biotita, gra-
nada e muscovita/clorita; ou, ainda, exclusivamen-
te quartzo e sericita. Suas melhores exposições si-
tuam-se no interflúvio Tromaí/Maracaçumé (baixos
cursos), notadamente entre as vilas de Aurizona e
São José do Pirocaua.

Sobre essas litologias desenvolve-se geralmen-
te um perfil laterítico pouco evoluído, do tipo plinti-
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to/petroplintito, como pode ser observado nas di-
versas áreas de garimpagem, onde as rochas xis-
tosas apresentam comumente uma coloração ama-
relo-avermelhada.

Os xistos manganesíferos ocorrem ao longo do
caminho que liga a serra do Pirocaua à vila de Auri-
zona. COSTA et al. (1977) assinalaram a presença
de minério de manganês próximo a Aurizona, asso-
ciado às rochas xistosas, com teores de 38,35%,
de Mno2, 12,55% de Mn e 4,3% de Fe2O3. O estudo
de seção polida em uma amostra do local
(SUDENE, 1969) revelou a presença de glaucofani-
ta, pirolusita, criptomelano e limonita. Ocorrências
semelhantes foram descritas no baixo curso do rio
Tromaí, no caminho que vai de Luís Domingues
para a vila de Ramos, onde foi descrito um aflora-
mento constituído por alternâncias de leitos de mi-
nérios de manganês, de cor negra, com leitos silici-
osos; a análise química revelou teores de 31,6% de
Mno2 e 7,1% de Fe2O3.

Durante os trabalhos de campo do Projeto, foi
constatada a presença de uma provável lente de
material manganesífero no garimpo Pedra de Fogo
(JP-97), próximo à vila de Ramos, sendo que a aná-
lise calcográfica revelou a presença de pirolusita e
magnetita, além de pirofilita. Esse material manga-
nesífero ocorre associado a milonitos da Suíte Tro-
maí, em decorrência da atuação de um processo
cisalhante dúctil, responsável pelo desenvolvimen-
to de zonas de cisalhamento discretas.

Os sericitaxistos (cloritaxistos) foram descritos
em um morro próximo às margens do rio Caitequei-
ra, assim como nos igarapés da Ponta, Raimundo e
Açu (COSTA et al., op. cit).

Os filitos foram identificados as proximidades
da vila São José do Pirocaua, assim como no cami-
nho que liga a Mina do Mestre Antonio a Nicote; no
local denominado Genipapo; nas serras Barreiras
e Peito de Moça, esta última no baixo curso do rio
Piriá; no Porto do Arrozal, no rio Peroba, assim
como no seu afluente igarapé Pindoba, entre ou-
tros. Geralmente apresentam-se bastante altera-
dos, em tons amarelados e avermelhados, sendo
comum a presença de veios de quartzo, às vezes
auríferos.

Os quartzitos são geralmente de coloração cinza
amarelada, às vezes avermelhada, constituindo
grande parte dos morrotes alongados que ocorrem
próximo à região costeira, notadamente na porção
centro-norte da Folha Turiaçu; COSTA et al. (op.cit.)
ressaltaram a presença de quartzito cinza escuro a
negro próximo à serra do Pirocaua, na Mina do
Mestre Antonio, na localidade de Genipapo e no

caminho entre Ramos e Luís Domingues, assim
como no porto de Tamixira, baixo curso do rio Piriá.

Durante os trabalhos de campo do presente Pro-
jeto, pôde ser constatado que a rocha siliciosa aflo-
rante em Tamixira é, na realidade, um metachert
(fotomicrografia CF-143), constituído essencial-
mente de quartzo, além de opacos. Exposições de
rocha semelhante foram identificadas próximo à
serra do Piriá, como aquelas situadas às margens
do rio da Basília (JP-83), onde foram descritas ro-
chas siliciosas de coloração cinza esverdeado cla-
ro a creme amarelo, apresentando geodos e vênu-
las de quartzo, assim como prováveis estruturas de
fluidização. As análises petrográficas indicaram
tratar-se de metachert, constituído essencialmente
de sílica microcriptocristalina, argilo-minerais, seri-
cita, opacos e quartzo drusiforme.

Outra ocorrência de metachert foi descrita na
própria serra do Piriá, no interior de uma caverna lo-
calizada na meia-encosta (Pedra Grande), onde a
rocha encontra-se bastante intemperizada, de co-
loração avermelhada, às vezes em tons esverdea-
dos (JP-90). Nesse afloramento, é marcante a pre-
sença de uma pronunciada foliação milonítica, de-
senvolvida localmente na rocha siliciosa, indicando
a existência de uma conspícua zona de cisalha-
mento, cuja possança não ultrapassa 50cm. Con-
forme já enfatizado anteriormente, é comum a ocor-
rência de zonas de cisalhamento discretas dentro
deste domínio geotectônico.

Merece destaque o registro de um fato seme-
lhante, assinalado no relatório do Projeto Gurupi
(COSTA et al., 1977), onde os autores descrevem
um quartzito com uma espécie de xistosidade, no
baixo curso do rio Piriá. Assim, é provável que al-
guns quartzitos assinalados anteriormente, na re-
gião, sejam na realidade os metacherts descritos
no presente trabalho.

Como metamafito/metraultramafito podem ser
classificados alguns anfibolitos descritos por
COSTA et al. (op.cit), ocorrentes na mina do Jaboti
e nos baixos cursos dos rios Cantagalo e Tromaí,
entre outros. São rochas melanocráticas, faneríti-
cas, holocristalinas e de granulação média a gros-
sa, onde a estrutura isótropa decorre, possivel-
mente, da posição do corte da lâmina (plano YZ).
Mineralogicamente, predominam desenvolvidos
cristais hipidioblásticos de anfibólio do tipo actinoli-
ta tremolita, às vezes gradando para hornblenda
verde, conservando, em alguns pontos, grãos relic-
tos do piroxênio original. O epidoto é comum, o
mesmo ocorrendo com a clorita. Ilmenita, em grãos
parcialmente aglomerados e com bordas de titania
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e/ou leucoxênio, é freqüente em algumas amostras.
Trata-se de metamafitos formados a partir de ro-
chas de composição básica/ultrabásica.

Na serra de Itacupim, na zona litorânea, entre as
desembocaduras dos rios Gurupi e Piriá, aqueles
autores assinalaram a presença de rocha anfibolíti-
ca com 2% de P2O5, na base de um perfil laterítico.
Por outro lado, as análises geoquímicas (EE) reali-
zadas em lateritos correntes próximo à serra de Ita-
cupim revelaram valores elevados para Cr
(5.000ppm), Ni (5.000ppm), Zn (1.000ppmm) e Ba
(5.000ppm), caracterizando uma associação de
elementos com afinidade básica/ultrabásica, suge-
rindo a presença dessas litologias como parte inte-
grante do substrato local (Grupo Aurizona).

Da mesma maneira, podem também ser consi-
derados como evidências da presença de rochas
básicas/ultrabásicas (metaultramafitos) no subs-
trato, os valores elevados para Va e Cr (2.000 a
3.000ppm), Zn (500ppm), Ni (2.000ppm) e Mo (10 a
20ppm), detectados em amostras de lateritos pro-
venientes da serra de Tromaí, ao sul de Luís Domin-
gues (COSTA et al., op.cit).

A confirmação dessa hipótese foi assinalada por
OLIVEIRA & SCHWAB (1980), que identificaram ro-
chas ultrabásicas na ilha de Itacupim, representa-
das por xistos com actinolita, apatita-hornbleditos,
serpentinitos e peridotitos.

Uma ocorrência de formação ferrífera foi descrita
no caminho que liga a vila de Ramos à cidade de
Luís Domingues (porção centro-norte da Folha Turi-
açu), onde aflora uma rocha constituída pela alter-
nância de leitos milimétricos de quartzo e minerais
de ferro; a ocorrência situa-se no sopé de um mor-
ro, na forma de matacões, tendo sido originalmente
descrita (COSTA et al., op. cit.) como itabirito.

2.2.2.1.5 Idade, origem e Correlação

Muito embora não existam datações em litologi-
as específicas do Grupo Aurizona é possível esta-
belecer o seu cronoposicionamento relativo, uma
vez que os litótipos dessa unidade acham-se meta-
morfizados regionalmente na fácies xisto verde,
sendo cortadas pelos granitóides da Suíte Tromaí,
estes últimos com idade em torno de 2.000Ma.
(HURLEY, 1967; ALMARAZ & CORDANI, 1969;
COSTA et al., 1977; WANDERLEY FILHO, 1980).
Dessa maneira, é possível admitir-se uma idade mí-
nima do Proterozóico Inferior a Arqueano, para o
Grupo Aurizona.

A composição litológica da unidade, engloban-
do rochas supracrustais de natureza metavulca-

no-sedimentar, com produtos de ortoderivação a
partir de protólitos de composição máfica/ultramá-
fica, além de uma marcante metalogenia aurífera,
parecem indicativos de que o Grupo Aurizona pos-
sa representar uma seqüência do tipo greenstone
belt.

No âmbito da área do Projeto, o Grupo Aurizona
é correlacionável, temporal e espacialmente com o
Grupo Gurupi, o qual representa o seu correspon-
dente no terreno retrabalhado. Pode, também, ser
correlacionável com outros segmentos do tipo gre-
enstone belt ocorrentes no cráton Amazônico,
como a Suíte Vila Nova (JORGE JOÃO, et al., 1979)
e Grupo Sapucaia (ARAÚJO & MAIA, 1991), entre
outros.

2.2.2.2 Suíte Tromaí

2.2.2.2.1 Histórico

A presença de rochas ígneas na região costeira
dos estados do Maranhão e Pará foi registrada ini-
cialmente por MOURA, em 1936.

Em trabalhos realizados no interflúvio Cae-
té-Turiaçu, em 1938, SOUZA destacou o importan-
te plutonismo granítico com seus produtos de dife-
renciação, notadamente veios de quartzo aurífe-
ros e turmaliníferos, bem caracterizados naquela
região.

BULLARD et al., em 1965 (apud HURLEY, et al.,
1967), realizando uma tentativa de reconstrução
dos continentes sul-americano e africano, ressalta-
ram a existência de uma área estável muito antiga,
no litoral do Maranhão e Pará.

Em 1967, HURLEY et al., realizaram cinco deter-
minações Rb-Sr em rocha total, utilizando amostras
provenientes da bacia do rio Gurupi, obtendo ida-
des próximas a 2.000Ma (razão inicial Sr 87/Sr 88
igual a 0,707) para as amostras coletadas no baixo
curso do referido rio, e que correspondem aos gra-
nitóides relacionados, no presente trabalho, à Suíte
Intrusiva Tromaí. Aqueles autores efetuaram tam-
bém determinções Rb-Sr em rocha total, em amos-
tras de granitóides ocorrentes nas proximidades da
cidade de São Luís (MA), obtendo os mesmos limi-
tes de idade observados no oeste africano, em tor-
no de 2.000Ma. ALAMARAZ & CORDANI, em 1972,
efetuaram datações K-Ar em amostras da mesma
região (rio Gurupi), corroborando os resultados ob-
tidos por HURLEY et al., op cit.

Com base nos trabalhos anteriormente citados,
notadamente naquele de HURLEY et al., (op.cit),
ALMEIDA, em 1967, porpôs a denominação “Plata-
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forma de São Luís”, para os terrenos antigos exis-
tentes no litoral do Maranhão e Pará, enquanto
CORDANI et al., (1968) e ALMEIDA et al., (1976)
empregaram a denominação “Área Cratônica de
São Luís” ou “Cráton de São Luís”.

BRITO NEVES, em 1975, na tentativa de uma re-
gionalização geotectônica do pré-cambriano do
Nordeste, admitiu uma conexão do Cráton de São
Luís com o maciço de Granja, no litoral dos estados
do Piauí e Ceará, com base nas similaridades litoló-
gicas, estruturais e geotectônicas entre essas duas
províncias.

Em trabalho de caráter regional, COSTA , et al.,
em 1977, estudaram o plutono-vulcanismo ampla-
mente exposto na faixa costeira dos estados do
Maranhão e Pará, representado por litótipos essen-
cialmente tonalíticos/graníticos, com idades em tor-
no de 2.000Ma. Para os produtos desse magmatis-
mo, relacionado aos estágios finais do Ciclo Tran-
samazônico, aqueles autores empregaram a deno-
minação “Associação Anorogênica Tromaí”, en-
quanto ABREU et al., em 1980, preferiram a utiliza-
ção do termo “Formação Tromaí”, correlacionan-
do-a aos produtos da Orogenia Eburneana
(CLIFORD, 1970), integrantes do Pré-cambriano da
Costa do Marfim, no oeste africano.

Os autores do presente trabalho, baseados em
dados de campo, análises petrográficas e estudos
petroquímicos, consideram o extenso magmatismo
ocorrente na porção setentrional da área do Proje-
to, constituído por intrusões granitóides, polifási-
cas, de dimensões batolíticas, com o predomínio
de tonalitos e trondhjemitos, além de subordinados
tipos graníticos, granodioríticos e adamelíticos, ca-
racterizando a unidade por um baixo índice petro-
genético, com a razão K2O/Na2O inferior a 1 (um),
baixo grau de diferenciação e uma linhagem domi-
nantemente calcioalcalina, com as relações ternári-
as CaO/Na+K/Al2O2 e Al+Na+K destacando um
caráter dominantemente peraluminoso.

Subordinadamente, em íntima associação, são
observadas fases extrusivas com similaridades
composicionais, correspondendo aos equivalentes
vulcânicos, de natureza dacítica a riodacítica, com
ocorrência muito localizada e, conseqüentemente,
de difícil cartografia na escala de trabalho.

A todo esse conjunto é porposta a denominação
“Suíte Tromaí”, que representa uma unidade com
acentuada homogeneidade composicional e textu-
ro-estrutural, marcando de forma significativa um
domínio geotectônico do tipo “Terreno Granito
”Greenstone", no qual a “Suíte Tromaí” representa a
componente “granítica” do par.

Os tonalitos, trondhjemitos, granitos e granodiori-
tos, exibem mesoscopicamente uma granulação
média a grosseira, características eqüigranulares a
ineqüigranulares, coloração cinza claro a cinza es-
curo, mostrando, freqüentemente, tonalidade esver-
deada, como conseqüência de um processo de epi-
dotização. O índice de coloração é mesótipo, sendo
marcante a já citada isotropia estrutural; todavia, o
desenvolvimento de zonas de cisalhamento discre-
tas, que não chegam a formar grandes sistemas, é
responsável pela orientação dos minerais, originan-
do tipos miloníticos, de ocorrência restrita.

Numa visualização regional, constata-se clara-
mente que as maiores porções dos corpos batolíti-
cos que caracterizam a Suíte Tromaí acham-se pre-
servadas do retrabalhamento tectônico responsável
pela implantação do “Cinturão de Cisalhamento
Tentugal”; todavia, uma significativa porção, corres-
pondente à extremidade de um batólito, foi envolvi-
da no referido processo, dando origem à unidade
“Tonalito Itamoari”, descrita em outro capítulo.

Conforme já enfatizado anteriormente, a “Suíte
Tromaí” é constituída fundamentalmente por tonali-
tos, trondhjemitos, granitos e granodioritos, com
amplo predomínio dos primeiros, sendo as demais
frações composicionais de difícil cartografia, na es-
cala do trabalho. Todavia, a partir da integração
dos dados de campo, análises petrográficas, estu-
dos petroquímicos e fotointerpretativos, foi possível
subdividir a referida unidade em dois grandes con-
juntos litológicos, os quais apresentam característi-
cas próprias nos produtos de sensoreamento re-
moto, notadamente em imagens radargramétricas.
Desta maneira, a “Suíte Tromaí” apresenta-se, no
presente trabalho, subdividida em “Tonalito Cândi-
do Mendes” e “Granito Areal”.

2.2.2.2.2 Distribuição Geográfica

A Suíte Tromaí tem ampla distribuição na porção
setentrional da área do Projeto, notadamente no
baixo curso dos rios Gurupi e Maracaçumé, esten-
dendo-se para norte, até a faixa litorânea; os limites
leste e oeste estão representados na foz dos rios
Turiaçu e Piriá, respectivamente. Outra considerá-
vel faixa de exposição situa-se no médio curso do
rio Gurupi, entre os povoados Rua Nova e Barreira,
estendendo-se para sudeste, até as nascentes do
rio Maracaçumé. Em área, a Suíte Tromaí represen-
ta cerca de 50% das rochas pré-cambrianas ocor-
rentes na região.

O Tonalito Cândido Mendes constitui aproxima-
damente 80 a 90% da porção aflorante da Suíte Tro-
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maí, estando bem caracterizada no interflúvio Gu-
rupi/Maracaçumé, com boas exposições nas proxi-
midades da cidade de Cândido Mendes, no baixo
curso do rio Maracaçumé, a partir da cachoeira
Grande, para jusante; ocorre, também, no baixo
curso do rio Gurupi, a jusante da cachoeira de San-
to Antonio, bem como ao longo do ramal de Mara-
caçumé, próximo à confluência com o caminho que
leva ao garimpo do Chega Tudo. São também ob-
servadas boas exposições ao longo do ramal de
Maranhãozinho, próximo ao cruzamento com a Li-
nha 30 da COLONE, e, ainda, ao longo da estrada
que liga as vilas de Centro Novo e Limão.

O Granito Areal está bem representado na por-
ção centro-norte da Folha SA.23-V-D, constituin-
do um corpo de forma aproximadamente ovala-
da, com diâmetro maior (N-S) da ordem de 16km
e diâmetro menor (E-W) com cerca de 10km. Sua
delimitação, ainda que aproximada, só foi possí-
vel devido ao relêvo proeminente, contrastando
com a paisagem monótona (suavemente ondula-
da) dos terrenos tonalíticos (Tonalito Cândido
Mendes) adjacentes: a esse fato, somam-se um
razaoável controle de campo e uma petrografia
detalhada, além de um estudo petroquímico. As
melhores exposições podem ser observadas nas
proximidades do povoado de Areal, bem como
na estrada que liga as cidades de Godofredo Via-
na e Luís Domingues, notadamente nas margens
do rio Tromaí.

2.2.2.2.3 Relações de Contato

A Suíte Instrusiva Tromaí apresenta contato dis-
cordante com as rochas supracrustais do Grupo
Aurizona. Com as unidades sedimentares (forma-
ções Igarapé de Areia, Viseu, Serra Grande, Ita-
pecuru e Barreiras), os contatos são do tipo dis-
cordante litológico, em geral apresentando con-
tornos bastante irregulares. Foram também fotoin-
terpretados alguns contatos por falha, notada-
mente com as unidades do Proterozóico Superior
(Igarapé de Areia e Viseu). Os contatos com o To-
nalito Itamoari são concordantes e gradacionais,
marcando a passagem do terreno grani-
to-greenstone" do Noroeste do Maranhão" para o
cinturão de cisalhamento Tentugal, estando bem
caracterizados no médio curso do rio Gurupi, as-
sim como ao longo dos caminhos que levam aos
garimpos do Chega Tudo, Montes Áureos e Ce-
dral, entre outros. Esse limite apresenta uma dire-
ção geral aproximadamente NW-SE, com um tra-
çado ligeiramente sinuoso.

2.2.2.2.4 - Características Petrográficas

Mesoscopicamente, os litótipos da Suíte Tromaí
apresentam granulação média a grossa, eqüigra-
nulares a ineqüigranulares, coloração cinza claro a
cinza escuro, com freqüente tonalidade esverdea-
da, como conseqüência de um intenso processo
de epidotização.

A assembléia mineral é dominada por plagioclá-
sio, quartzo, hornblenda, clorita, biotita e epidoto,
em ordem de decréscimo de abundância, apresen-
tando titanita, apatita, opacos e zircão como aces-
sórios mais freqüentes. Em função do processo hi-
drotermal quase generalizado, é significativa a ge-
ração de fases minerais secundárias, como serici-
ta, clorita, epidoto e calcita.

O plagioclásio é do tipo oligoclásio, ocorre como
cristais subédricos e euédricos, tem forma geral-
mente tabular, exibe moderado a forte zoneamento
normal e apresenta-se intensamente alterado para
sericita e/ou epidoto e/ou calcita. O quartzo se
apresenta como cristais subédricos e anédricos,
geralmente preservando sua forma original de cris-
talização, às vezes como cristais de duas gera-
ções, mostrando localmente incipientes evidências
de tensões externas, como extinção ondulante e
bandas de deformação. É marcante a ocorrência
de grãos de quartzo de cristalização tardia e locali-
zação intersticial, sem significância deformacional.

O anfibólio é do tipo hornblenda verde, ocorren-
do como cristais prismáticos de tendência euédri-
ca, exibindo freqüentemente uma marcante altera-
ção para clorita e epidoto. São cristais relativamen-
te bem desenvolvidos, por vezes com teor percen-
tual volumétrico significativo, cuja intensidade de
alteração para clorita e epidoto está diretamente re-
lacionada à intensidade da taxa deformacional, as-
sim como à alteração hidrotermal, intimamente as-
sociada. Em decorrência, a maior intensidade no
processo de clorito-epidotização tem sido observa-
da nos locais onde se instalaram as zonas de cisa-
lhamento discretas, com geração de tipos miloníti-
cos, de ocorrência localizada.

A clorita é de coloração verde intenso, ocorrendo
geralmente como desenvolvidas palhetas, cuja for-
mação resulta de processos de alteração da biotita
marrom-parda, com liberação adicional de grânu-
los ou filmes de opacos, localizados preferencial-
mente ao longo dos planos de clivagem.

O epidoto, de coloração amarelo intenso, ocorre
com cristais de dimensões variadas, sendo uma
fase mineral secundária, significativa, igualmente
resultante de um processo de descalcificação de
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plagioclásio. Titanita, apatita, zircão, alanita e opa-
cos, são os acessórios mais freqüentes, dispersos
irregularmente nessas rochas.

A relação mútua entre os grãos minerais marca
um aspecto textural hipidiomórfico granular (Fotomi-
crografia CF-R-154/155), cujo padrão de contatos
intergranulares é indicativo de cristalização ígnea
em ambiente magma-tectônico, tipicamente
pós-cinemático e/ou anorogênico. Com alguma fre-
qüência, são observadas modificações textu-
ro-estruturais, desorganizando a textura original,
com o conseqüente desenvolvimento de feições de-
formacionais compatíveis com o estádio milonítico.

O Granito Areal é constituído por rochas compo-
sicionalmente ácidas, com textura granular/ineqüi-
granular hipidiomórfica. Petrograficamente, foram
caracterizadas monzogranitos e sienogranitos.

Nos monzogranitos, os minerais essenciais são
a microclina, o plagioclásio e o quartzo.

A microclina é micropertítica, subedral, apresen-
tando geminação característica, tipo periclina. O
plagioclásio ocorre em cristais subédricos, altera-
dos para sericita/muscovita, epidoto e calcita; por
vezes, ocorre como pseudomorfos já totalmente
substituídos, ou, ainda, com aspecto zonado, onde
os bordos se mostram límpidos e os núcleos des-
calcificados; há aspectos marginais onde se identi-
fica geminação polissintética paralela.

O quartzo é anedral e intersticial, com extinção
ondulante, às vezes poiquilítico. A biotita é o máfico
principal, ocorrendo em finas palhetas, por vezes
aglomeradas, alteradas total ou parcialmente para
clorita e muscovita, a qual, por sua vez, é comu-
mente fibrosa.

Os minerais opacos ocorrem freqüentemente as-
sociados às micas, assim como pistacita, óxidos de
ferro e rara alanita. O rutilo aparece como escassas
inclusões sageníticas, na biotita.

Os sienogranitos apresentam como minerais es-
senciais K-feldspato, quartzo e plagioclásio, enquan-
to a biotita e a hornblenda constituem os minerais va-
rietais, em proporções aproximadamente iguais.

O K-feldspato é do tipo microclina micropertítica,
com geminação albita-periclina, ocorrendo como
desenvolvidos cristais subédricos, envolvendo
cristais menores de plagioclásio, que apresentam
contornos aproximadamente euédricos e formas
tabular e ripiforme, caracterizando estádios de me-
tassomatismo potássio.

O quartzo é anedral e intersticial, com extinção
ondulante e evidências de corrosões magmáticas.
O plagioclásio é o oligoclásio, com maclamento do
tipo albita e incipientes argilização e sericitização.

A biotita apresenta-se como finas palhetas, co-
mumente associadas à hornblenda e aos acessóri-
os, sendo freqüente a ocorrência de clorita formada
às suas expensas; a hornblenda, em seções pris-
máticas e basais, mostra-se com eventual apareci-
mento de macla, cujo plano é 100.

Epidoto pistacítico, titanita, opacos e apatita são
relativamente freqüentes como acessórios, assim
como o zircão, sendo este, todavia, bem menos fre-
qüente.

À semelhança do que ocorre com as rochas do
Tonalito Cândido Mendes, o Granito Areal apresen-
ta uma acentuada isotropia estrutural, assim como
incipientes evidências de metamorfismo/alteração
hidrotermal (sericitização e carbonatização, tanto
do plagioclásio como da biotita). Localmente, pode
ser também observada uma tendência à orientação
dos grãos minerais, dando origem a uma foliação
milonítica.

Como parte integrante da Suíte Tromaí, foram
também identificados vulcanitos de composição
ácida, de localização restrita, não mapeáveis na
escala de trabalho. As melhores exposições foram
observadas nas proximidades do igarapé da Rosi-
lha, afluente do rio Tromaí, no local onde a estrada
que liga as cidades de Godofredo Viana e Luís Do-
mingues corta o referido igarapé. Também nas ca-
beceiras do rio Tromaí, são conhecidas algumas
ocorrências de rochas vulcânicas.

Petrograficamente, foram caracterizadas como
dacito, apresentando textura porfirítica, onde os fe-
nocristais de plagioclásio fortemente sericitizados
e epidotizados, por vezes atingindo o estádio de
peseudomorfos, estão imersos em mesóstase pre-
dominantemente criptocristalina, com parcial des-
vitrificação, onde se acham confinados quartzo e
plagioclásio, como essenciais.

O quartzo às vezes ocorre como fenocristais, fa-
cetados e com evidências de corrosão magmática.
A clorita ocorre como diminutas palhetas dissemi-
nadas ou aglomeradas, às vezes preenchendo
amígdalas com calcedônia, calcita, epidoto e pre-
nhita (?); também dispersos, ocorrem titanita leuco-
xenizada, calcita e opacos.

2.2.2.2.5 Idade, Origem e Correlação

As primeiras datações em rochas relacionadas à
Suite Tromaí, realizadas por HURLEY et al., em
1967 (Rb-Sr em rocha total), em amostras proce-
dentes do baixo curso do rio Gurupi (onde predomi-
nam tonalitos e trondhjemitos da Suíte Tromaí) reve-
laram idades próximas a 2.000Ma. (Proterozóico

SA.23-V-D (Turiaçu) e SA.23-Y-B (Pinheiro)
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Inferior), enquanto que as rochas do médio/alto
curso apresentaram isócrona de referência com
cerca de 550 a 600Ma (Proterozóico Superior).

Todavia, de acordo com os conhecimentos atua-
is sobre a geologia daquela região, no médio/alto
curso do rio Gurupi predominam os “granitóides”
do Complexo Maracaçumé (gnaisses, migmatitos,
anfibolitos etc), de provável idade arqueana.
Assim, as idades em torno de 550 a 600Ma, deter-
minadas pelos autores supracitados, poderiam re-
fletir, apenas, a atuação de um evento tecto-
no-termal no final do Proterozóico Superior, cau-
sando um retrabalhamento da crosta arqueana,
(Ciclo Brasiliano?).

HAMA, em 1977 (apud COSTA et al., 1977), efe-
tuou datações Rb-Sr e K-Ar, para a CPRM, em
amostras da “Associação Anorogênica Tromaí”,
tendo obtido idades em torno de 2.076+96Ma e
1.954+90 Ma, relacionando a referida unidade ao
magmatismo do Ciclo Transamazônico.

WANDERLEY FILHO, em 1980, numa tentativa
de estabelecer o limite oeste do Cráton de São
Luís, realizou datações em granitos peraluminosos
e relativamente ricos em potássio, ocorrentes em
Mirasselvas, no nordeste do Pará, relacionados à
Suíte Tromaí, (Granito Areal). Através do método
Rb-Sr, obteve uma isócrona de quatro pontos, acu-
sando uma idade de 2.047+140Ma, e razão inicial
0,703+0,0042. As datações K-Ar, para minerais se-
parados (muscovita e biotita), forneceram idades
que variam de 1906±92 a 2056±60Ma.

Com base nessas informações, é admissível
considerar a Suíte Tromaí como parte de um seg-
mento cratônico cujos: emplacement, cristalização
e consolidação, ocorreram por volta de 2.000Ma,
relacionados ao magmatismo dos estádios finais
do Ciclo Transamazônico, durante o regime disten-
sivo atuante no Proterozóico Inferior; as idades en-
tre 1.900 a 2.100Ma, podem ser relacionadas a um
evento de homogeneização isotópica, naquele pe-
ríodo.

As características petrográficas e petroquímicas
da unidade são indicativas de cristalização ígnea
em ambiente magma-tectônico, tardi a pós-cine-
mático, podendo ser admitida a hipótese de um
processo petrogenético de fusão parcial de uma
crosta anfibolítica, com relativa abundância de pla-
gioclásio e pequenas quantidades de granada, an-
fibólio ou piroxênio, o que se depreende das fra-
ções restíticas circunstancialmente identificadas,
representadas por aglomerados máficos polimine-
rálicos, que constituem microrresíduos ou microrre-
manescente de uma crosta anfibolítica parental.

A Suíte Tromaí é correlacionável, temporal, espa-
cial e litologicamente, com algumas unidades ocor-
rentes no Cráton Amazônico, como a Suíte Intrusiva
Parauari (MELLO et al., 1980), entre outras.

2.2.2.2.6 Petroquímica

Introdução

A partir do levantamento geológico da Folha Turi-
açu/Pinheiro, na escala 1:250.000, foi selecionada
para estudos litogeoquímicos uma população de
20 (vinte) amostras de rochas graníticas, sendo 3
(três) do Granito Areal e 17 (dezessete) do Tonalito
Cândido Mendes (Tabela II.2.1)

Essas amostras foram selecionadas a partir de
critérios petrográficos, onde se procurou levar em
conta o aspecto de não-alteração dos espécimes, a
fim de não prejudicar as posteriores interpretações
petroquímicas. Entretanto, devido à escassez de
material, chegou-se a utilizar algumas amostras com
incipientes níveis de alterações, dos tipos sericitiza-
ção, cloritização, carbonatação e epidotização.

Tendo em vista a grande extensão dessas unida-
des, sobretudo do Tonalito Cândido Mendes, a re-
presentatividade da população é naturalmente
muito baixa e, em conseqüência, os resultados lito-
geoquímicos aqui apresentados devem ser consi-
derados apenas em carácter de reconhecimento
preliminar.

Procedimentos Analíticos

As amostras foram analisadas no Laboratório
Central da CPRM-LAMIN e no Laboratório da
GEOSOL, em Belo Horizonte. No primeiro, as análi-
ses foram voltadas para os óxidos dos elementos
maiores (SiO2, A12O3, TiO2, CaO, MgO, FeO,
Fe2O3, MnO, K2O, Na2O, P2O5, PF, e H2O-); espec-
trografia óptica de emissão em valores semiquanti-
tativos para 30 (trinta) elementos-padrão (Fe, Mg,
Ca, Ti, Mn, Ag, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu,
La, Mo, Nb, Ni, Pb, Sb, Sc, Sn, Sr, V, W, Y, Zn e Zr);
análise quantitativa por raios-X para os elementos
Nb, Zr, Y e Rb.

Os detalhes dos procedimentos analíticos utili-
zados podem ser encontrados no MANUAL DE
CONTROLE DE QUALIDADE, DO LAMIN. No Labo-
ratório da GEOSOL foram processadas as análises
dos elementos de Terras-Raras (La, Ce, Nb, Sm,
Gd, Dy, Ho, Er, Yb e Lu) onde utilizou-se o métodod
ICP (Plasma de Acoplamento Indutivo), cujo deta-
lhe encontra-se em DUTRA, 1984.
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Tabela II.2.1 – Dados químicos do tonalíto Cândido Mendes e do Granito Areal – Parte I.

Amostras
Informações JP-57 JP-58 JP-61 JP-26B JP-42A JP-42C JP-46A JP-55 JP-73 JP-76 JP-1038 CF-155 CF-156 CF-173 CF-176 CF-196 CF-209 CF-210 CF-213 CF-219 X1 X2 A B C

SiO2 75,20 66,00 69,80 58,50 62,20 69,60 59,10 57,60 61,60 60,00 64,10 66,90 64,80 63,80 55,40 63,20 65,40 63,80 62,30 71,90 71,03 62,83 – – –

Al2O3 12,80 15,10 14,20 18,00 17,10 15,10 17,00 18,00 17,00 16,10 15,10 15,10 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 15,60 16,10 14,20 14,03 16,17 – – –

Fe2O3 1,20 2,10 1,40 4,00 2,90 1,50 3,00 3,90 3,20 2,80 4,10 2,70 2,80 2,40 3,00 2,80 3,70 3,20 3,40 1,20 1,50 2,09 – – –

FeO 0,19 1,30 0,53 1,70 1,80 0,98 2,80 3,00 1,80 3,50 1,90 1,00 1,20 1,70 5,00 1,20 1,80 2,50 2,10 0,63 0,71 2,03 – – –

MnO 0,05 0,05 0,05 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,06 0,09 0,06 0,15 0,06 0,08 0,17 0,08 0,06 0,08 0,12 0,05 0,05 0,09 – – –

MgO 0,33 1,20 0,63 2,00 1,70 1,00 3,00 2,50 2,00 2,80 1,70 1,50 1,70 2,00 3,30 1,30 1,30 1,80 1,30 0,33 0,62 1,85 – – –

CaO 0,98 2,10 1,40 5,00 3,60 2,00 5,50 5,90 4,60 5,60 4,20 2,50 3,60 4,30 5,80 4,40 3,90 4,70 4,60 1,30 1,46 4,21 – – –

Na2O 3,20 3,60 5,70 5,10 5,50 5,70 4,10 4,70 5,10 4,30 4,60 4,90 4,90 3,80 4,10 5,10 4,80 4,90 5,10 4,90 3,90 4,85 – – –

K2O 4,80 4,80 4,60 1,70 1,90 1,90 2,50 1,50 1,50 1,20 0,97 2,20 2,40 3,10 2,20 3,10 0,97 0,73 1,50 3,60 4,40 1,99 – – –

TiO2 0,21 0,52 0,31 0,73 0,63 0,42 0,52 0,63 0,63 0,83 0,52 0,47 0,47 0,42 0,73 0,42 0,52 0,52 0,52 0,02 0,25 0,55 – – –

P2O5 0,05 0,17 0,17 0,33 0,29 0,14 0,22 0,27 0,20 0,33 0,16 0,15 0,18 1,70 0,33 0,21 0,17 0,19 0,21 0,09 0,10 0,31 – – –

E. Traço (ppa)

Zr 270,00 353,00 137,00 8,00 147,00 42,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 52,00 65,00 96,00 196,00 273,00 36,88 144,00 168,00 136,00

Y 31,00 10,00 10,00 19,00 42,00 11,00 10,00 23,00 21,00 26,00 15,00 2,00 2,00 5,00 38,00 2,00 2,00 5,00 66,00 15,00 18,67 17,59 7,00 – 48,00

Rb 231,00 215,00 293,00 60,00 40,00 71,00 87,00 10,00 49,00 22,00 16,00 82,00 82,00 138,00 53,00 27,00 20,00 12,00 12,00 127,00 191,00 63,18 71,00 133,00 43,00

Ba 1.600,00 1.500,00 1.000,00 1,500,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 1.000,00 500,00 1.000,00 700,00 1.500,00 700,00 1.000,00 200,00 200,00 500,00 2.000,00 1.700,00 829,41 298,00 303,00 953,00

Sr 200,00 50,00 1.100,00 1,500,00 1.000,00 300,00 700,00 1.000,00 1.500,00 700,00 700,00 1.000,00 700,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 500,00 500,00 1.000,00 300,00 333,33 1.005,88 343,00 478,00 317,00

Sc 2,00 7,00 2,00 10,00 7,00 5,00 15,00 15,00 7,00 10,00 10,00 7,00 5,00 10,00 15,00 7,00 5,00 7,00 10,00 5,00 4,67 8,65 – – –

V 10,00 50,00 20,00 70,00 70,00 20,00 100,00 100,00 70,00 100,00 100,00 50,00 50,00 70,00 100,00 70,00 50,00 100,00 50,00 15,00 25,00 70,00 – 44,00 37,00

Co 2,00 7,00 5,00 15,00 15,00 7,00 20,00 20,00 15,00 30,00 20,00 20,00 15,00 15,00 30,00 15,00 10,00 20,00 15,00 2,00 3,67 16,88 17,00 – –

Cr 5,00 15,00 20,00 20,00 10,00 15,00 30,00 20,00 50,00 30,00 10,00 70,00 50,00 30,00 100,00 30,00 5,50 10,00 15,00 5,00 8,33 30,29 39,00 99,00 45,00

Ni 2,00 5,00 10,00 7,00 7,00 7,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 7,00 7,00 20,00 5,00 2,00 3,00 11,76 13,00 32,00 23,00

Ba/Rb 7,00 7,00 3,00 25,00 25,00 10,00 9,00 70,00 14,00 45,00 31,00 12,00 8,00 11,00 13,00 56,00 10,00 17,00 42,00 16,00 10,00 23,59 4,00 22,80 22,00

Rb/Sr 1,15 0,43 0,29 0,04 0,04 0,23 0,12 0,01 0,03 0,03 0,02 0,08 0,12 0,13 0,05 0,01 0,04 0,02 0,01 0,42 0,67 0,08 0,20 0,40 0,14

Sr/Ba 0,13 0,33 1,00 1,00 1,00 0,42 1,00 1,43 2,14 0,70 1,40 1,00 1,00 0,67 1,43 2,00 2,50 2,50 2,00 0,15 0,20 1,36 1,15 1,57 0,33

E. T. Raras (ppa)

La 40,07 26,10 58,93 25,62 35,76 69,04 22,06 10,63 17,84 23,37 8,76 18,39 15,84 22,03 18,25 17,61 15,78 7,88 16,18 22,06 29,41 24,59 – – –

Ce 94,73 59,11 122,06 79,73 83,10 118,80 58,01 32,19 48,71 44,58 23,21 32,48 39,76 49,14 44,73 44,34 38,36 24,92 46,11 51,76 68,53 53,68 – – –

Nd 31,67 24,30 44,79 52,69 33,92 50,61 24,55 17,79 25,98 21,82 12,66 14,27 16,64 19,19 22,02 17,93 18,89 13,31 27,52 20,06 25,34 24,92 – – –

Sm 4,76 4,32 6,44 9,41 5,45 6,97 4,15 3,42 5,24 4,78 2,61 3,31 2,61 2,93 4,18 2,86 3,92 2,65 6,53 3,97 4,35 4,40 – – –

Eu 0,66 0,94 1,47 2,29 1,46 1,13 0,99 1,01 1,38 0,98 0,81 0,64 0,77 0,72 1,10 0,87 1,13 0,79 1,45 0,71 0,77 1,23 – – –

Gd 3,39 3,12 3,67 6,04 3,36 3,72 2,65 2,55 3,78 3,48 2,19 2,64 1,71 1,86 3,11 1,86 3,08 2,17 5,59 3,00 3,17 3,12 – – –

Dy 3,07 1,91 2,11 4,90 2,74 2,23 2,19 2,39 3,59 2,66 2,27 1,87 1,30 1,44 2,88 1,40 2,73 2,24 6,58 3,06 2,68 2,59 – – –

Ho 0,62 0,57 0,39 0,96 0,55 0,40 0,44 0,48 0,70 0,50 0,44 0,35 0,26 0,28 0,58 0,29 0,54 0,45 1,36 0,63 0,61 0,55 – – –

Er 1,69 1,51 0,87 2,46 1,50 0,81 1,22 1,33 1,83 1,21 1,15 0,80 0,70 0,74 1,55 0,79 1,39 1,24 3,86 1,79 1,66 1,39 – – –

Hy 1,58 1,53 0,68 1,91 1,25 0,42 1,06 1,18 1,64 1,21 1,03 1,00 0,57 0,66 1,32 0,60 1,06 1,07 3,36 1,69 1,60 1,13 – – –

Lu 0,21 0,21 0,10 0,23 0,16 0,06 0,14 0,16 0,20 0,17 0,13 0,16 0,09 0,10 0,17 0,09 0,14 0,15 0,41 0,23 0,22 4,57 – – –

(La)n 163,82 106,71 240,92 104,74 146,20 282,26 90,19 43,46 72,94 95,54 35,81 75,18 64,76 90,07 74,61 72,00 64,51 32,33 66,15 90,19 120,24 93,08 – – –

(Yb)n 9,56 9,25 4,09 11,58 7,59 2,51 6,42 7,12 9,92 7,35 6,21 6,05 3,43 3,99 8,01 3,61 6,43 6,51 20,34 10,22 9,68 11,24 – – –

TR 182,44 123,62 242,05 186,23 169,52 254,18 117,46 73,12 110,90 104,76 35,25 75,91 80,24 99,10 99,88 88,64 87,02 56,87 118,94 108,96 138,34 118,39 – – –

TRI 171,23 113,83 232,76 167,45 158,23 245,42 108,77 64,03 97,77 94,55 47,24 68,45 74,85 93,29 89,18 82,74 76,95 48,77 96,34 97,85 127,63 105,01 – – –

TRp 10,56 8,85 7,82 16,51 9,83 7,63 7,70 8,09 11,75 9,23 7,20 6,83 4,62 5,09 9,61 5,02 8,94 7,32 21,15 10,40 9,93 9,27 – – –

TRI/Rp 16,22 12,87 29,77 10,14 16,10 32,17 14,13 7,91 8,32 10,24 6,55 10,03 16,20 18,34 9,28 16,47 8,61 6,66 4,56 9,41 12,83 12,71 – – –

dEu 0,48 0,75 0,85 0,87 0,87 0,61 0,86 1,00 0,91 0,70 1,01 0,64 1,05 0,89 0,90 1,08 0,96 0,97 0,71 0,61 0,61 1,57 – – –

(La/Yb)n 17,13 11,54 58,93 9,05 19,26 112,27 14,05 6,11 7,35 12,99 5,77 12,44 18,89 22,56 9,32 19,94 10,04 4,95 3,25 8,83 12,50 20,42 – – –

(Gd/Yb)n 1,73 1,65 4,4 2,55 2,34 7,24 2,00 1,75 1,86 2,32 1,72 2,14 2,44 2,27 1,90 2,52 2,35 1,63 1,34 1,44 1,61 2,52 – – –
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Tabela II.2.1 – Dados químicos do tonalíto Cândido Mendes e do Granito Areal – Parte II.

Amostras
Informações JP-57 JP-58 JP-61 JP-26B JP-42A JP-42C JP-46A JP-55 JP-73 JP-76 JP-1038 CF-155 CF-156 CF-173 CF-176 CF-196 CF-209 CF-210 CF-213 CF-219 X1 X2 A B C

CIPW

q 36,66 21,53 18,21 8,73 12,96 24,19 9,75 7,29 13,72 14,67 21,58 23,00 17,54 21,79 5,06 12,35 22,65 19,52 15,47 27,01 28,40 15,80 – – –

cr 28,65 29,27 27,52 10,36 11,50 11,41 14,53 9,05 9,09 7,27 5,90 13,34 14,46 18,42 13,54 18,73 5,82 4,41 9,13 21,66 26,53 12,03 – – –

ab 27,35 31,42 48,03 44,50 47,66 49,00 35,53 40,61 44,22 37,31 40,04 42,52 42,25 32,36 36,11 44,11 41,21 42,35 44,43 42,21 33,66 41,90 – – –

an 4,58 9,60 0,00 21,86 16,34 9,15 21,40 24,08 19,53 21,62 18,20 11,71 15,13 10,30 19,81 12,15 18,49 18,81 17,10 5,96 6,71 16,22 – – –

c 0,69 0,59 0,00 0,00 0,15 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 2,76 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,10 0,46 0,25 – – –

hy 0,00 3,16 0,00 7,80 6,31 2,56 10,13 10,65 6,55 9,47 8,10 4,76 4,90 6,79 13,35 1,45 6,99 7,30 5,21 1,06 0,55 6,61 – – –

ac 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,04 – – –

at 0,17 0,02 0,99 3,34 3,16 2,21 3,00 3,15 3,17 3,47 3,01 2,93 2,91 2,80 3,37 2,85 2,97 2,99 3,02 1,77 0,65 2,90 – – –

il 0,40 1,02 0,60 1,43 1,23 0,81 1,01 1,22 1,23 1,62 1,02 0,92 0,91 0,80 1,44 0,82 1,00 1,01 1,02 0,04 1,15 1,06 – – –

hn 0,10 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,03 – – –

ap 0,12 0,42 0,41 0,81 0,70 0,34 0,53 0,65 0,49 0,80 0,39 0,36 0,43 4,05 0,81 0,51 0,41 0,46 0,51 0,22 0,25 0,75 – – –

P. Petroquímicos

ID 92,66 82,23 93,76 63,58 72,12 84,60 59,81 56,95 67,03 59,26 67,52 70,86 74,26 72,59 54,71 75,19 69,67 66,38 69,03 90,88 88,59 69,73 – – –

RA 0,44 0,39 0,69 0,27 0,33 0,42 0,26 0,23 0,27 0,23 0,26 0,37 0,34 0,31 0,26 0,37 0,26 0,25 0,29 0,54 0,45 0,32 – – –

FOX 0,95 0,63 0,78 0,42 0,48 0,64 0,37 0,33 0,46 0,39 0,36 0,57 0,53 0,50 0,29 0,52 0,39 0,38 0,39 0,70 0,76 0,46 – – –

IP 1,50 1,33 0,81 0,33 0,35 0,33 0,59 0,32 0,29 0,28 0,21 0,45 0,49 0,82 0,54 0,61 0,20 0,15 0,29 0,74 1,19 0,41 – – –

F 80,81 73,87 75,39 73,42 73,11 71,26 65,53 72,89 70,99 69,07 77,31 70,74 69,74 66,95 70,60 75,06 80,40 75,62 80,49 84,72 79,80 69,86 – – –

CNP 14,34 23,39 0,00 32,94 25,53 15,73 37,59 37,23 30,64 36,69 31,25 21,59 26,37 24,14 35,42 21,60 30,98 30,76 27,79 12,38 16,70 30,88 – – –

RF 52,70 58,36 63,57 86,49 84,77 83,60 79,67 87,72 87,53 89,01 90,80 80,26 79,88 69,82 80,51 75,02 91,12 93,28 87,08 68,98 60,01 81,70 – – –

A 83,34 65,68 80,98 48,23 54,78 69,54 43,33 40,76 49,70 38,41 43,31 59,02 57,39 54,08 36,42 62,03 47,30 43,95 50,54 80,65 46,55 49,96 – – –

F 13,23 24,94 14,07 37,59 32,64 21,22 36,67 42,80 35,24 42,04 43,47 28,51 29,24 30,25 44,51 28,14 42,05 42,00 39,51 16,22 18,13 33,76 – – –

M 3,44 9,38 4,95 14,19 12,58 9,15 20,00 16,35 15,06 19,55 13,22 12,47 13,37 15,67 19,08 9,83 10,66 14,02 9,95 3,13 5,32 13,31 – – –

CI 1,67 7,20 2,78 13,77 10,70 5,58 18,26 18,32 12,96 18,33 13,91 8,60 10,20 10,40 24,67 12,17 10,97 14,37 13,38 2,87 3,91 13,26 – – –

IC 4,75 12,62 0,99 26,40 19,51 11,36 28,51 30,53 24,72 28,86 22,99 14,64 19,53 13,10 29,68 22,51 21,46 24,87 24,25 7,74 8,37 20,60 – – –

PAL 1,05 1,01 0,84 0,93 0,97 1,00 0,88 0,90 0,93 0,87 0,93 1,01 0,94 0,92 0,82 0,82 1,00 0,90 0,88 0,99 1,02 0,89 – – –

PALK 0,82 0,74 1,01 0,57 0,65 0,76 0,55 0,52 0,59 0,52 0,57 0,69 0,66 0,60 0,57 0,73 0,56 0,57 0,62 0,84 0,80 0,63 – – –

Observações: X1= Média aritimética do Granito Areal;

X2 = Média aritimética do Tonalito Cândido Mendes;

A= Média de 25 amostras dos gnaisses tonalitos Antisoq (64-68 SiO2), oeste da Groenlândia seg. McGregor, 1979;

B= Média de 12 amostras dos gnaisses tonalíticos - trondhjeníticos Uivak I, com SiO2 entre 65 70%, na área de Saglek, Labrador, Collerson & Bridgwater, 1979;

C= Média de 40 ortognaisses depletados em Y do Complexo Napier, enderbyland, Antartica, seg. Shraton & Black, 1988.



Todos os dados analíticos gerais referidos neste
item encontram-se na Tabela 1.

Tratamento dos Dados

Com o uso de Microcomputador tipo PC 386 e a
partir dos diversos programas que integram o Sis-
tema GEOQUANT, VERSÃO 3.0 DA CPRM/USGS
gerou-se diversas matrizes, separadamente para
os óxidos, os elementos-traço e para os elementos
de terras-raras.

Os elementos de terras raras foram normalizados
segundo o padrão condrítrico CI de EVENSEN et al.,
1978.

De posse das matrizes, gerou-se diagramas ter-
nários e binários, parâmetros petroquímicos, nor-
mais CIPW e relações interelementos.

Classificação Químico-Mineralógica das Rochas
Graníticas

Tomando-se por base o diagrama AN-AB-OR
(figura II.2.2) com os campos classificatórios de
O’CONNOR (1965) e COLEMAN (1977), consta-
ta-se que de 17 (dezessete) amostras do Tonalito
Cândido Mendes, 12 (doze) se situam no campo
tonalito, 3(três) no campo Trondhjemito e 2 (duas)
no campo Granito. Por seu turno, os três espéci-
mes do Granito Areal estão agrupados no campo
Granito.

Quando se considera a distribuição dos espéci-
mes no diagrama K2O versus Na2O de
MIDDLEMOST (1975) (figura II.2.3), observa-se
uma certa coerência com o diagrama anterior, es-
pecialmente quanto ao Tonalito Cândido Mendes.
As amostras dessa unidade, novamente, em sua
maioria, estão localizadas no campo Tonalito, ou
campo III das rochas sódicas e, apenas três delas
se deslocam para o campo Granodiorito, ou campo
II das rochas potássicas. Por outro lado, os espéci-
mes do Granito Areal se dispersam entre os cam-
pos Adamelito e Granodiorito, respectivamente I
(rochas com alto potássio) e II (rochas potássicas).

As amostras do Tonalito Cândido Mendes (CF-219
e CF-173) posicionadas nos campos Granito (figura
II.2.2) e Granodiorito (figura II.2.3) de fato se desta-
cam em seu grupo, pelos elevados percentuais de
SiO2 (71,90 e 63,80%) bem como em K2O (3,6 e
3,10%). Ainda na amostra CF-173 os valores de MgO
e CaO, respectivamente 0,33 e 1,30%, estão bem
abaixo daqueles propostos por BARKER (1979) para
os trondhjemitos (leucotonalitos), ou sejam MgO:
4,4-4,5%. Na verdade, a classificação petrográfica

dessa amostra corresponde a um monzogranito
(adamelito).

Quando o conjunto de amostras em pauta é anali-
sado segundo o diagrama Rb-Ba-Sr de BOUSSELY
& SOKKARY (1975), (figura II.2.4), verifica-se que
quatro dos espécimes do Tonalito Cândido Mendes
correspondem a Diorito, onze são Quartzo-dioritos
(que pode ser considerado como leuco-quart-
zo-diorito ou trodhjemito, levando-se em conta os ín-
dices de coloração entre 3-10) e apenas uma fica no
limite entre Granitos Anômalos e Granitos Normais.
Coincidentemente, a amostra CF-129 do Tonalito
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Figura II.2.2 – Diagrama de Coleman (1997); os campos
dos tipos de rochas foram separados por

O’Connor (1965).

Figura II.2.3 – Classificação de rochas ígneas. I - rochas
de alto potássio; II - rochas potássicas; III - rochas

sódicas. Middlemast (1975).



Cândido Mendes é a mais enriquecida em Ba, pro-
vavelmente correlacionado ao seu alto conteúdo em
K2O e K-feldspato. Note-se ainda que a amostra
JP-61, que se distanciou bastante das outras duas
da unidade Granito Areal, acha-se mais enriquecida
em Sr (à semelhança dos tonalitos) e, portanto, esta-
ria aqui refletindo o seu maior conteúdo em plagio-
clásio. Todo o conjunto é caracteristicamente empo-
brecido em Rb, destacando-se apenas a amostra
JP-57, que chega a quase 15% desse elemento.

Por fim, o diagrama multicatiônico R1R2, de LA
ROCHE et al., (1980) (figura II.2.5), praticamente
confirma os resultados até então alcançados com
os diagramas das figuras II.2.2 e II.2.4. Verifica-se
que todo o conjunto de amostras permanece pre-
dominantemente abaixo da faixa diorítica, à exce-
ção das amostras CF-176, JP-55 e JP-46a, cujos
valores de SiO2 estão abaixo de 60% em peso. De
fato, tais espécimes são menos diferenciados,
mostrando-se os mais ricos em MgO, CaO e TiO2.

Características Composicionais

Com relação aos percentuais de SiO2, as amos-
tras do Tonalito Cândido Mendes são consideradas
intermediárias, com valores entre 52-66%. Exce-
ções a este padrão são as amostras JP-42C
(69,6%), CF-155 (66,9%) e CF-219 (71,9%). No que
tange ao Granito Areal, o padrão de SiO2 permite
classificar os seus espécimes como rochas essen-
cialmente ácidas, muito embora a amostra JP-58
contenha SiO2 justamente no limite de 66%.

Quanto aos percentuais de CaO, é nítida a sepa-
ração entre os representantes dessas duas unida-
des em pauta, já que enquanto os tonalitos são es-
sencialmente ricos em CaO, os granitos, ao contrá-
rio, são empobrecidos neste óxido. Entre as duas
unidades, fogem à essa regra a amostra CF-219 no
conjunto do Tonalito Cândido Mendes e a amostra
JP-58 no conjunto do Granito Areal.

Os percentuais de MgO, por seu turno, são bas-
tante distintos nas duas unidades, podendo-se ca-
racterizar os tonalitos como ricos em MgO (1,0 a
3,3%), enquanto os granitos são pobres (0,17 a
1,2%). O valor de 1,2% registrado nos granitos é de-
vido à amostra JP-58 que, na verdade, é bastante
atípica para o conjunto, pois, se de um lado ela apre-
senta MgO relativamente alto, também é alto o seu
valor em K2O (4,8%), em ferro total (3,4%) e em
Al2O3 (15,1%). Ainda nesse contexto, a posição da
amostra CF-219 é estranha no conjunto dos tonali-
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Figura II.2.4 – Diagrama Ba-Sr-Rb, segundo Boussely
& Sokkary (1975).

Figura II.2.5 – Rede classificatória de rochas plutônicas,
baseada nas relações R1-R2 multicatiônicas, segundo
La Roche et al. (1980). Os números 40.... 75 correspon-

dem a isolinhas de % de SiO2. R1= 4Si-11 (Na=K)-2
(Fe+Ti); R2= 6Ca+2Mg+Al. Campos classificatórios:
1 - gabro-norito; 2 - olivina-gabro; 3 - Monzogabro;
4 - gabro-norito; 5 - monzonito; 6 - monzo-diorito;
7 - diorito; 8 - quartzo-monzonito; 9 e 10 - tonalito;

11 - sienito; 12 - quartzo-sienito; 13 - granito;
14 - granodiorito; 15 - alcali-granito. A área
hachurada corresponde à faixa de diorito.



tos. O seu percentual de MgO é muito baixo (0,33%),
bem como o Al2O3 (14,2%) e o ferro total (1,83%).

A alumina (Al2O3), em apenas três amostras
(JP-57, JP-61 e CF-219) de um conjunto de 20 (vinte)
tem percentual menor do que 15%. Também quando
analisadas as razões Al2O3/ CaO+K2O+Na2O, obser-
va-se que em todo o conjunto elas são superiores a 1,
fato que nos leva a considerar estas rochas como
eminentemente Peraluminosas. Segundo a concep-
ção de BARKER (1979), o conjunto de rochas do To-
nalito Cândido Mendes corresponde a tonalitos-
trondhjemitos ricos em Al2O3.

Assim, o caráter aluminoso das rochas em ques-
tão fica também visualizado em diagramas ternários
dos tipos CaO-(Na2O+K2O)-Al2O3 de LOISELLE &
WONES (1979) (figura II.2.6) e Al-+Na-K, (figura
II.2.7). Nesse último diagrama, observa-se além do
aspecto predominantemente aluminoso, o trend
evolutivo dos termos mais sódicos (AB>Or) onde se
situa a maioria das rochas tonalíticas, para os termos
mais potássicos (Ab<Or) e algo menos aluminosos,
caracterizados pelos espécimes do Granito Areal.
Nesse contexto, vale ressaltar que o comportamento
aqui observado para esse conjunto de rochas é
exatamente o inverso em relação ao que JORGE
JOÃO et al., (1984) observaram para as rochas gra-
níticas do Adamelito Água Branca, situado na re-
gião noroeste do Estado do Pará, uma vez que nes-
sa região essas rochas, embora também ricas em
alumínio, são sobretudo potássicas em Ab <Or.

As relações K2OxNa2O, denominadas µndice
Petrogenético-IP, relacionadas na Tabela 1 e repre-

sentadas na figura II.2.8, mais uma vez corroboram
o caráter eminentemente sódico do Tonalito Cândi-
do Mendes e, em contrapartida, a tendência ou
mesmo a natureza mais potássica do Granito Areal,
na qual a amostra JP-61 mais se aproxima do grupo
dos tonalitos, dando a impressão de tratar-se de
um espécime de transição entre as duas unidades.

As relações entre os elementos ferromagnesia-
nos e alcalinos, conforme representadas no diagra-
ma A-F-M (figura II.2.9) indicam que as rochas em
questão são dominantemente calcioalcalinas, se-
guindo também o “trend” trondhjemítico de
BARKER & ARTH, (1976), representrados na mes-
ma figura. Os espécimes pertencentes ao Tonalito
Cândido Mendes são mais ferromagnesianos do
que os do Granito Areal, embora note-se alguma in-
versão nessa tendência, exatamente com relação
às amostras JP-61 e CF-219.

Vale ressaltar a grande similaridade encontrada
entre o atual conjunto de rochas tonalíticas e os Grey
Gneises Amitsoq pobres em K e os GNAISSES
UIVAK com sílica superior a 60%, rochas arqueanas
tonalíticas-trodhjemíticas, respectivamente da Gro-
enlândia e do Canadá.

Na figura 2.2.10, onde se analisa exclusivamente
as relações entre K2O e Na2O chega-se a ter indica-
ções de quatro espécimes da unidade tonalítica no
campo toleiítico, enquanto o restante da população
se expande no campo calcioalcalino. Nessa figura
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Figura II.2.6 – Diagrama (Na2O+K2O)-Al2O3-CaO
(em proporções moleculares). Campos das fácies

normativas, segundo Loisele & Wones (1979).

Figura II.2.7 – Diagrama Na-Al-K mostrando separação
pela linha que passa no ponto Na/50% e K/50%, em
função das proporções relativas entre os feldspatos

sódicos e potássicos, bem como os campos das
fácies normativas, segundo Laisele & Wones (1979).



os espécimes representantes do Granito Areal rece-
bem um grande destaque pelos seus percentuais
em K2O, todos muito próximos a 5%, o que leva, pelo
menos as amostras JP-57 e JP-58, a se localizarem
no campo das rochas shoshoníticas, fato que é rele-
vante quando se tem em conta que a média de K2O
do Adamelito Água Branca (JORGE JOÃO et al., op
cit) é de 3,9%, com valor máximo de 4,8%.

No diagrama Q-A-P, de STRECKEISEN (1974),
utilizado por LAMEYRE & BOWEN, (1982), repre-
sentado na figura II.2.11, confirma-se o caráter
calcioalcalino-trondhjemítico (baixo K) do Tonalito
Cândido Mendes, mantendo-se, assim, a sua se-
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Figura II.2.8 – Diagrama K2O/Na2O (Índice Petroge-
nético - IP) das amostras do Granito Areal e

Tonalito Cândido Mendes.

Figura II.2.9 – Diagrama A-F-M, com campos e trend
compilados por Barker & Arth (1976).

Figura II.2.10 – Relação K2O/Na2O, com indicação
dos campos das séries toleiítica, calcialcalina

e shoshonítica, com os pontos das unidades Granito
Areal e Tonalito Cândido Mendes.

Figura II.2.11 – Diagrama Q-A-P de Streckeisen,
Utilizado por Lameyre & Bowden (1982).



melhança com os Grey Gneiss de Amitsoq e os
Gnaisses Uivak, já referidos anteriormente. O Gra-
nito Areal mostra uma forte dispersão de seus três
pontos, ou seja, há indicações nos campos de gra-
nitóides aluminosos de provincias alcalinas, alcali-
nas-peraluminosas e no campo de granito de fusão
crustal.

Finalmente, no diagrama K-C-N, (figura
II.2.12), observa-se que os espécimes do Tonali-
to Cândido Mendes, embora não formem clara-
mente um “trend” tonalítico-trodhjemítico, preser-
vam-se numa estreita faixa de valores N-K e altos
valores de C, enquanto os granitos da unidade
Areal tendem a se dispersar mais ao longo da li-
nha N-K, além de apresentarem baixos valores
de C, o que, por seu turno, tipifica a sua natureza
calcioalcalina.

No que tange aos elementos-traço (tabela II.2.1)
nota-se, em termos de médias, claras diferenças
entre as duas unidades aqui estudadas. De um
lado, o Granito Areal encontra-se enriquecido em
elementos como Zr (x=253), Rb(x=246),
Ba(x=1370) e empobrecidos em Sr (x=570),
Sc(x=4), V(x=30), Co(x=5), Cr(x=13) e Ni(x=6). Por
seu turno o Tonalito Cândido Mendes tem um pa-
drão exatamente inverso, pois se constata enrique-
cimento nos elementos Sr(x=890), Sc(x=9),
V(x=70), Co(x=17), Cr(x=30), e Ni(x=63), e empo-
brecimento em Zr(x=31), Rb(x=50), e Ba(x=640).

Entretanto, observando-se especificamente as
amostras individuais, constatam-se certas anomali-
as ou, o que seria mais correto de se pensar, certo
caráter transicional-híbrido, seja no sentido do gra-
nito ou do tonalito. Tal é o caso da amostra JP-61
em relação ao seu alto valor de Sr, ou a amostra
JP-58 em relação ao V e, de certa forma, ao Co; a
amostra CF-173 em relação ao Rb e ao Ba.

Comparando-se as médias dos elementos-traço
do Granito Areal e Tonalito Cândido Mendes com
aquelas dos Gnaisses Amitsoq (Groenlândia) e Ui-
vak I (Labrador, Canadá) (tabela 1) constata-se
que essas rochas são mais ricas em Zr, Rb e Cr, po-
rém empobrecidas em V e Ni, relativamente aos to-
nalitos aqui estudados. Suas relações com os gra-
nitos são as mesmas estabelecidas para o Granito
Areal e o Tonalito Cândido Mendes. Ainda a título
de comparação, são colocados os valores médios
de 40 amostras de ortognaisses tonalíticos e grano-
dioríticos depletados em Y, provenientes do Com-
plexo Arqueano Napier da Enderbyland, Antártida,
segundo SHERATON & BLACK (1980). Aqui, nova-
mente, verifica-se uma forte similaridade química
dos espécimes do Tonalito Cândido Mendes com
essas rochas arqueanas.

Comportamento dos Elementos de Terras
Raras (ETR)

Visando investigar o comportamento dos ele-
mentos de terras-raras nas duas unidade, três
amostras do Granito Areal e 17 (dezessete) do To-
nalito Cândido Mendes foram analisadas para es-
tes elementos.

Com relação às amostras do Granito Areal, os
dados da tabela II.2.11 e os padrões das curvas
mostradas na figura II.2.13, permitem realçar os se-
guintes aspectos:

a) as três curvas são enriquecidas em (ETRL)
elementos de terras-raras leves (ETRL) com
La(lantânio) acima de 100xcondrito (240x condri-
to); o ramo dos (ETRP) elementos de terras-raras
pesadas é praticamente horizontalizado, mostran-
do-se pouco acima de 10x condrito; o fracionamen-
to dos ETR na amostra JP-61 é bem mais acentua-
do do que nos demais espécimes;

b) as amostras JP-57 e JP-58 estão depletadas
em Eu, sendo o valor maior observado na amostra
JP-57, provavelmente por se tratar de um termo
mais diferenciado (SiO2=75,20%); a amostra
JP-61, apesar de ter sílica relativamente alta, con-
serva uma anomalia de Eu baixa, de apenas
0,849;
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Figura II.2.12 – Diagrama K-C-N mostrando os trends
CA (alcialcalino) e TT (Tonalito-Trondjemito) e a

classificação dos granitóides, segundo
Condie & Hunter (1976).



c) o fracionamento ETRL/ETRP varia entre 8 e 30
sendo maior para a amostra JP-61, chegando a
atingir o valor de quase 30;

d) o somatório dos ETR varia entre 182 e 242.
Os fatos observados nos ítens a-d aliados aos

padrões das curvas mostrados na figura II.2.13, in-
dicam que o Granito Areal é um corpo de natureza
calcioalcalina, do tipo transicional de SHEN JILI &
LIU JIAYUAN (1985), conforme mostrado na figura
13, ou seja, equivalente aos tipos I de CHAPPEL &
WHITE (1974) ou tipo sintaxis de XU KEQUIN et al.
(1982).

A amostra JP-57, pelo seu caráter mais evoluído
(ID=92) já assume característica crustal na figura
II.2.14. Por outro lado, a amostra JP-61, pelo seu
mais alto índice de alcalinidade (PALK= 1,011),
conforme relacionado na tabela 1, é aquela com
maior enriquecimento em ETRL.

O alto fracionamento que se verifica, por exemplo,
na amostra JP-61, pode estar relacionado à presen-
ca de granada e/ou hornblenda entre as fases resi-
duais envolvidas nos processos de fusão parcial.

A figura II.2.15 nos reporta ao conjunto de curvas
de ETR do Tonalito Cândido Mendes, das quais,
juntamente com os dados constantes da tabela 1,
podem ser relacionadas as seguintes observa-
ções:

a) todo o conjunto acha-se enriquecido em ETRL
com uma ampla faixa de variação (32-282xcondrito,
LaN=lantânio normalizado), gerando uma leve incli-

nação para a direita, já que o ramo do ETRP é de pou-
co inclinado até mesmo horizontal, além de assumir
um aspecto levemente côncavo. A amostra JP-42 as-
sume o maior valor de La, compatível com seu alto ín-
dice de alcalinidade (PALK=0,757);

b) do conjunto de 17 (dezessete) amostras, ape-
nas três (JP- 42C, CF-155 e CF-219) apresentam
valores de anomalias de Eu maior do que 0,7, pois
nas demais, essa anomalia é inexistente ou muito
pouco expressiva. Essas três amostras apresen-
tam os maiores percentuais de SiO2 em todo o con-
junto, além, é óbvio, os maiores ID (índices de dife-
renciação);

c) as relações ETRL/ETRP são amplamente va-
riáveis, como se depreende da simples observa-
ção do conjunto das curvas na figura 14, estando
numa faixa de 4-32, sendo o menor valor atribuído
à amostra CF-213 (que por sinal apresenta o me-
nor fracionamento dos ETRP) e o maior à amostra
JP-42C. Nota-se que essa faixa de valores é tam-
bém observada nos gnaisses arqueanos Uivak I,
embora haja casos de enriquecimento de ETRL
bem mais marcantes que a situação presente;

d) os somatórios dos ETR estão na faixa de 55-254,
onde o menor corresponde à amostra JP-1038 (tona-
lito rico em hornblenda) e o maior a amostra JP-42C
(granodiorito).
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Figura II.2.13 – Diagrama dos ETR normalizados se-
gundo o padrão condrito (Evensen, 1978),

para o Granito Areal.

Figura II.2.14 – Diagrama CaO x �Eu, de Shen Jili & Liu
Jiayuan, mostrando os campos dos Granitos Crustais
(I) e Transicionais (II) para o Granito Areal e o Tona-

lito Cândido Mendes, na Folha Turiaçu/Pinheiro.



As observações acima, bem como a análise da fi-
gura II.2.14, junto com os demais dados da tabela
II.2.1, permitem concluir que o Tonalito Cândido Men-
des tem somatório dos ETR semelhante àquele do
Granito Areal, tratando-se, também, de rochas do tipo
I (CHAPPELL & WHITE), ou granitóide de sintaxis (XU
KEQUIN et al., 1982) ou ainda de transformações
(SHEN JILI & LIU JIAYUAN, 1985). O seu padrão tem
afinidade com a série de rochas calcioalcalinas.

Ambiência Geotectônica

Os altos valores de alumina (acima de 14,5%) alia-
dos aos baixos valores de Yb indicam, na concepção
de ARTH (1979), que as rochas em questão são de
ambiente continental. Tal constatação se confirma
também pelos valores das razões Rb/Sr normalmente
superiores a 0,01 como vistos na tabela II.2.1.

A figura II.2.16, que retrata o diagrama R1R2 de
LA ROCHE (1980), mostra a variação dos tonalitos
desde o ambiente de colisão pré-placa, variando e
predominando em ambiente de arqueamento
pós-colisional, até ambiente tardi-orogênico.

Por outro lado, a similaridade geoquímica dos to-
nalitos aqui estudados com aqueles gnaisses ar-
queanos tipo Amitsoq, na Groenlândia, permite
considerá-los, provisoriamente, análogos ambien-
talmente aos batólitos calcioalcalinos das Améri-
cas Ocidentais, como seja, margem de placa des-
trutiva convergente, em contato entre a crosta oce-
anica e a continental.

Os três espécimes do Granito Areal são tipica-
mente de ambiente tardi-orogênico.

Geocronologia

As rochas graníticas aqui estudadas variam de
acordo com os dados plotados na figura II.2.17, a
qual relaciona, segundo MARTIN (1987), os valores
normalizados de Yb com as razões La/Yb. Como ro-
chas mais antigas predominam os espécimes do
Tonalito Cândido Mendes, os quais coincidem com
o campo dos TTG arqueanos. Exceção a esta cons-
tatação são as amostras JP-268, JP-73, CF-213 e
CF-219, as quais se situam tipicamente no campo
pós-Arqueano, já que possuem valores de Ybn su-
periores a 8,5. Vale observar que a amostra JP-42C
possui o maior valor da razão (La/Ybn) igual a 112 e
correspondentemente o mais baixo valor de
Ybn(2,514), sendo portanto tipicamente arqueana.
Quanto ao Granito Areal, duas amostras plotam no
campo pós-arqueano, enquanto uma (JP-61) plota
no campo arqueano, com alto valor da razão
(La/Yb)n igual a 58,928 e Ybn igual 4,088. Aqui, o
valor da razão é transitório pois, de acordo com
MARTIN (op. cit) as rochas pós-arqueanas teriam
essa razão variando entre 4,5 <Ybn ã 20. Entretan-
to, o autor chama a atenção para o fato de que mais
importante a considerar são os baixos valores de
Ybn no Arqueano, mais do que a própria razão
(La/Yb)n. Os valores de (Gd/Yb)n são também
compatíveis com os padrões de rochas arqueanas.
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Figura II.2.15 – Diagrama dos ETR normalizados segundo o padrão condrito (Evensen, 1978)
para o Tonalito Cândido Mendes.



Tomando-se por base os IP (índices petrográfi-
cos K2O/Na2O) verifica-se que, de acordo com
BARKER (1979), os valores do Tonalito Cândido
Mendes são inferiores ou próximos a 0,5, a exceção
das amostras CF-219 e CF-173C, o que reforça o
caráter arqueano dessas rochas. Ao contrário, no
Granito Areal esses índices são próximos de 1, sen-
do o mais baixo (0,81) aquele referente à amostra
JP-61. Nesse caso, fica também caracterizado o
padrão mais jovem dessa unidade.

Metalogenia

Tratando-se de rochas do tipo TTG, classifica-
das como granitos I ou de sintaxis, com anomalias,
de Eu inferiores a 0,7, pode-se prever, segundo a li-
nha de raciocinio de SHEN JILI & LIU JIAYUAN
(1985) que as perspectivas metalogenéticas para o
Tonalito Cândido Mendes são para elementos quí-
micos do tipo Au, Cu Mo e W. Já para os granitos da
unidade Areal, com valores altos de Eu/Eu* é possí-
vel alguma perspectiva para mineralizações do tipo
mais litófilas, como Sn, Ta, Nb e W. Entretanto, po-
de-se estar diante de rochas precursoras, já que
não se nota enriquecimento nos ramos dos ETRP, o
que de acordo com TAYLOR & FREYER (1982), in-
dicaria a atuação de processos hidrotermais com

– 42 –

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil

Figura II.2.16 – Diagrama R1-R2 multicatiônico de La Roche, 1980. Os campos dos ambientes tectônicos
foram baseados em Pitcher, 1982 e Harris et al., 1983. O campo entre o triângulo de linhas sólidas refere-se

a regime compressional. R1 = 4Si-11 (Na + K) - 12 (Fe + Ti); R2 = 6Ca + 2Mg + Al.

Figura II.2.17 – Diagrama (La/Yb)N versus (Yb)N mos-
trando os campos tonalitos-trondhjemitos-granodioritos

(TTG) arqueanos e dos granitóides pós-arqueanos,
segundo Martin (1987).



percolação de F e CI, importantes fluídos capazes
de promover as mineralizações.

Considerações Petrogenéticas

Os vários aspectos petrográficos, geológicos e
litogeoquímicos arrolados neste capítulo, são rele-
vantes no estabelecimento de considerações pe-
trogenéticas relativas às rochas do Tonalito Cândi-
do Mendes e do Granito Areal.

Assim, as seguintes considerações são sugeri-
das com relação à petrogênese dessas unidades:

a) ambas são de caráter paraluminosos; b) os to-
nalitos são calcio-alcalinos de baixo potássio e os
granitos são calcioalcalinos de alto potássio;

c) existem amostras de caráter transicional-híbri-
do nas duas unidades, o que denota forte interação
entre ambas;

d) o aspecto petrográfico engloba rochas que
vão de quartzo-diorito passando por trondhjemitos
e tonalitos, a granodioritos e adamelitos;

e) nas duas unidades predominam rochas do
tipo sintaxis, equivalentes a granitos do tipo I; algu-
mas amostras da unidade Tonalito Cândido Men-
des junto com uma amostra da unidade Granito
Areal apresentam um certo caráter crustal;

f) os tonalitos são semelhantes aos gnaisses ar-
queanos da Groenlândia e do Canadá, considera-
dos típicos terrenos TTG bimodais;

g) a ampla variação no grau de fracionamento dos
ETR (La/Yb)n nos tonalitos, bem como os baixos va-
lores de (Gd/Yb)n, envolvendo diferentes níveis de
depleção de Yb, aliado ao caráter calcioalcalino e
aluminoso, permite deduzir, em analogia com outros
terrenos semelhantes e exaustivamente estudados,
que tais rochas foram formadas por processos de fu-
são parcial de uma infracrosta anfibolítica, com varia-
das proporções de granada e situada a grandes pro-
fundidades (crosta inferior); essa fusão teria ocorrido
em níveis crustais cada vez mais superiores, a des-
preender-se dos padrões de tendência plana que se
verifica nos ramos dos ETRP dos tonalitos, segundo
TAYLOR & McLENNAN (1986);

h) os granitos seriam produtos posteriores e ge-
rados pela fusão parcial dos tonalitos, em decor-
rência da liberação de calor após o resfriamento e
cristalização desses tonalitos; os granitos são mais
ricos em ETRL e LIL (ions litófilos grandes) e envol-
vem forte fenômeno de metassotamose potássica,
além de mistura de magma e fusão parcial de cros-
ta continental. A anatexia (fusão parcial) aqui pro-
posta é reforçada, entre outros aspectos, pelo pa-
drão predominantemente plano dos ramos dos

ETRP (TAYLOR & McLENNAN, 1986) algo seme-
lhante aos granitos Lochiel, póstectonicos, da re-
gião de Kaapvaal, África do Sul , segundo
GLIKSON & JAHN (1985);

i) o processo de formação dos tonalitos teria
ocorrido em ambiente de margem de placa con-
vergente, sob regime de alto grau geotérmico
(30�C/km); admitir-se a participação de granada
(em torno de 20%) no processo de fusão estima-se
que o processo tenha ocorrido a pressões variando
na faixa de 8 a 20k bar e profundidade de 25 a 66
km, em razão da estabilidade da granada e do tipo
de material fonte.

j) A amostra JP-61, embora originalmente colo-
cada na unidade Granito Areal, deve ser posiciona-
da no Tonalito Cândido Mendes. Por outo lado, a
amostra CF-219, tratada inicialmente como do To-
nalito Cândido Mendes, tem mais afinidades com o
Granito Areal. Tais recomendações estão embasa-
das nos dados químicos até aqui analisados e no
dendrograma da figura II.2.18, onde as amostras
das duas unidades estão agrupadas de acordo com
o cluster, tendo como medida de comparação os
coeficientes de distância euclideana (DAVIS, 1973).

2.3 Cinturão de Cisalhamento Tentugal

2.3.1 Arcabouço Estrutural

Na área trabalhada, o cinturão Tentugal possui
orientação geral NW-SE, extensão aproximada de
85km e largura média em torno de 35km, com lar-
gura máxima de 50km. Seu limite sudeste situa-se
na porção centro-sul da folha, estendendo-se para
noroeste, além dos domínios da área do Projeto.

Internamente, o referido cinturão tem sua geome-
tria definida por frações lenticulares de rochas infra,
meso e supracrustais, orientadas segundo NW-SE,
intercaladas concordantemente com gnaisses e
migmatitos que caracterizam o Complexo Maraca-
çumé.

Sua estruturação maior é constituída por dois do-
mínios estruturais, representados por sistemas, imbri-
cado e transcorrente, com orientação geral NW-SE,
conseqüência de um transporte de massas rochosas
de SW para NE. Geneticamente, a evolução do cintu-
rão Tentugal acha-se ligada à atuação de um regime
tectônico compressivo oblíquo, responsável pelo de-
senvolvimento dos dois domínios estruturais, ambos
incorporando cinemática sinistral.

Os elementos estruturais identificados ao longo
do Cinturão foram descritos detalhadamente por
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COSTA et al. (1988), estando caracterizados por
conspícuas xistosidade (s), foliação (c) e lineação
de estiramento, além de bandas de cisalhamento,
dobras em diferentes estilos e veios de quartzo
boudinados.

2.3.1.1 Sistema Imbricado

Representa um dos estágios evolutivos do cintu-
rão Tentugal, sendo responsável pelo imbricamen-
to entre as litologias do Complexo Maracaçumé,

“Kinzigito Marajupema” e “Granito Maria Suprema”,
conforme observado ao longo do perfil do rio Guru-
pi, no seu médio curso (figura II.2.19).

Os dados estruturais obtidos diretamente no cam-
po, notadamente nas litologias das unidades “Kinzi-
gito Marajupema” e “Granito Maria Suprema”, regis-
traram a presenca de uma pronunciada foliação mi-
lonítica, orientada segundo um trend NW-SE e com
mergulhos de 30� a 50� para SW, além de conspícua
lineação de estiramento mergulhando para SSW,
com valores entre 20� e 45�.
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Figura II.2.18 – Dendograma gerado a partir do cluster das amostras das unidades Tonalito
Cândido Mendes (a) Granito Areal (b).



Nas exposições mais significativas do Kinzigito
Marajupema (CF-159/160), são marcantes as evidên-
cias da intensa deformação cisalhante dúctil, com o
desenvolvimento de pronunciada foliação milonítica,
de orientação N290) e N340), apresentando mergu-
lhos de 30�SW a 50� SW; as lineações de estiramento,
bastante conspícuas, mergulham para S/SW, com
valores de 20� a 45�. Essa trama estrutural caracteri-
za um típico sistema de cavalgamento, responsável
pelo alçamento das rochas da infraestrutura em ní-
veis crustais mais rasos, através de um arranjo imbri-
cado, em decorrência da atuação de um regime
compressivo oblíquo. Alguns lanços de cavalgamen-
to puderam ser cartografados, na escala de mapea-
mento, sendo o mais característico aquele que apa-
rece próximo ao limite sul do cinturão, colocando em
contato o Kinzigito Marajupema com os gnaisses do
Complexo Maracaçumé (figura II.2.20).

Por outro lado, o sentido dos mergulhos das linea-
ções de estiramento, ao longo do Kinzigito Marajupe-
ma, essencialmente para SW, indica que o desloca-
mento das rochas da infraestrutura ocorreu no senti-
do de NE.

Em um outro afloramento de Kinzigito milonítico, no
médio-alto curso do rio Gurupi, nas proximidades do
posto indígena do Canindé (CF-180), a rocha parade-
rivada exibe pronunciada foliação N310�, com mergu-

lho de 60� para SW, além de conspícua lineação de
estiramento mergulhando de 450, também para SW.

Nesse afloramento, observam-se dobras em dife-
rentes estilos, como dobras intrafoliais e em bainha,
essas últimas com dimensões decimétricas a métri-
cas, bem ressaltadas pelas frações quartzosas, e cu-
jos eixos guardam forte paralelismo com a lineação
de estiramento (XY). Essa reorientação dos eixos das
dobras no sentido do eixo cinemático X, está relacio-
nada à progressão da deformação não-homogênea
(BELL, 1978), que provavelmente atingiu altas taxas,
nessa porção do cinturão.

Localmente,ocorremvariaçõesgeométricas,como
aparecimento de feições ocelares, que representam,
na realidade, dobras em bainha vistas em seção trans-
versal ou subtransversal a X, mostrando seções elípti-
cas ou “em olho” (QUINQUIS et al., 1978; COBBOLD
and QUINQUIS, 1980).

Ainda em escala de afloramento, é marcante, por
vezes, a presença de dobras intrafoliais disruptas e
com charneiras fortemente deformadas, enquanto
que as relações entre as foliações S e C acham-se
fortemente paralelizadas, evidenciando a intensida-
de da deformação que atuou sobre essas litologias;
por seu turno, a rotação de porfiroclastos, notada-
mente nos tipos Kinzigíticos, indica uma movimenta-
ção de massa de caráter essencialmente sinistral.
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Figura II.2.19 – Perfil esquemático composto, em nível crustal, representativo do Sistema Imbricado: sistema de
cavalgamentos dúcteis, caracterizando um dos estágios evolutivos do Cinturão Tentugal, responsável pelo
imbricamento entre as litologias do Complexo Maracaçumé (1), Kinzigito Marajupema (2) e Granito Maria

Suprema (3). Na porção NE do perfil observa-se uma estrutura do tipo flor positiva, relacionada ao Sistema
Transcorrente sinistral, superposto ao cavalgamento (médio curso do rio Gurupi).



A combinação desses três fatores - assimetria de
dobras intrafoliais, relações entre a xistosidade (S)
e a foliação (C), além da rotação de porfiroclastos,
associada à presença de foliação milonítica vertical

a subvertical e lineação de estiramento horizontal a
subhorizontal, é indicativa da atuação de uma mo-
vimentação direcional sinistral, superposta ao sis-
tema imbricado.
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Figura II.2.20 – Elementos estruturais (foliação milonítica e lineação de estiramento) medidos ao longo do
Cinturão Tentugal. No canto esquerdo inferior observa-se um dos lanços de cavalgamento

identificado no cinturão (médio curso do rio Gurupi).



As rochas do Granito Maria Suprema também
apresentam marcantes evidências de deformação
por cisalhamento simples e dúctil.

Próximo ao contato com os gnaisses tonalíticos
do Complexo Maracaçumé, foi observada uma foli-
ação milonítica de orientação N 350� e mergulho de
60� para SW. Esses dados estruturais parecem in-
dicativos da existência de um componente de ca-
valgamento ao longo da faixa de ocorrência dos
granitos estratóides, o que poderia explicar o em-
plaçamento dos mesmos, em arranjo imbricado,
através de um regime compressivo.

Em síntese, pode-se admitir que o sistema imbri-
cado acha-se relacionado a um processo de encur-
tamento ou duplicação crustal, em regime tectôni-
co compressivo oblíquo, caracterizado por zonas
de cisalhamento, com caráter de cavalgamento,
com movimentação de massa de SW para NE.

2.3.1.2. Sistema Transcorrente

Na implantação do cinturão Tentugal, a evolução
do regime compressivo oblíquo propiciou o desen-
volvimento de um sistema transcorrente de caráter
essencialmente sinistral, a fim de permitir o escape
lateral das massas rochosas comprimidas.

Essa movimentação direcional está caracteriza-
da por marcante foliação milonítica NW-SE, com
fortes mergulhos para SW, mais raramente para
NE, além de conspícua lineação de estiramento,
horizontal a suborizontal, para SE ou NW. Muito em-
bora essas evidências possam ser observadas
praticamente em todas as litologias que integram o
cinturão, sua melhor caracterização está impressa
nas rochas supracrustais do Grupo Gurupi, que
ocupa a porção norte desse domínio, bem como
nas rochas paraderivadas, de alto grau, que consti-
tuem o Kinzigito Marajupema, de ocorrência restrita
à porção Sul do cinturão.

Em escala regional, o sistema transcorrente cor-
responde a um feixe anastomosado de zonas de ci-
salhamento verticais a subverticais, orientadas pre-
ferencialmente segundo NW-SE e WNW-ESE, se-
cundariamente N-S a NNE-SSW (figura II.2.21) su-
perposto ao sistema imbricado. Essa estruturação
tem também incipiente caracterização nos produ-
tos de sensores aerogeofísicos, sendo responsável
pela orientação (NW-SE) das anomalias magneto-
métricas, mostradas na figura II.2.22.

Em mapa, a geometria resultante está represen-
tada por frações lenticulares ou sigmoidais, de di-
mensões métricas a quilométricas, formadas prin-
cipalmente por xistos quartzosos de orto e parade-

rivação, quartzitos, metaultramafitos, granitóides a
duas micas, gnaisses tonalíticos etc, cujo arranjo,
em escala regional, assemelha-se a um abanda-
mento.

Esse arranjo lenticular pode também ser obser-
vado nas escalas meso e micro. Em nível de aflora-
mento, está bem caracterizado no porto do Chatão
(EC-06), onde ocorre uma lente de tonalito miloníti-
co (Tonalito Itamoari), com possança métrica, inter-
calada nas rochas supracrustais do Grupo Gurupi.
Também na estação JP-30, ao longo da estrada
que leva ao garimpo de Montes Aureos, ocorre um
bom exemplo de bandamento composicional, em
escala de afloramento, envolvendo rochas do Gru-
po Gurupi.

A xistosidade (S) constitui um elemento estrutu-
ral com presença marcante ao longo dos litótipos
envolvidos no sistema transcorrente, notadamente
na seqüência metavulcano-sedimentar, estando
caracterizada pela orientação preferencial dos mi-
nerais placosos (clorita, biotita etc), contornando
diminutos grãos estirados de quartzo e feldspato,
assemelhando-se a uma foliação desenvolvida em
estágios avançados de transposição.

A foliação milonítica (C) é um outro elemento es-
trutural bastante conspícuo, caracterizando uma fei-
ção penetrativa ao longo de todo o cinturão. Geral-
mente, incercepta e desloca a xistosidade (S), ge-
rando uma relação (S-C) de truncamento, que foi um
dos fatores preponderantes na determinação do
sentido sinistral da movimentação (figura II.2.23).

A associação desses dois elementos estruturais,
notadamente nas rochas miloníticas do Grupo Gu-
rupi, foi responsável pela geração de prováveis
tectonitos SC (segundo a classificação de LISTER
& SNOKE, 1984), caracterizando zonas de intenso
fluxo laminar não coaxial.

A lineação de estiramento, por vezes pode ser
bastante conspícua, como, por exemplo, na esta-
ção JP-10, onde se acha formada por barras ou
rods de quartzo. Pode também estar presente nas
frações alongadas dos veios de quartzo ou de ro-
chas quartzo-feldspáticas.

As bandas de cisalhamento e as dobras em dife-
rentes estilos constituem também elementos estru-
turais ligados à movimentação transcorrente. As
primeiras, menos freqüentes, possuem dimensões
centimétricas a decimétricas e podem modificar a
xistosidade (S), afetando a relação S-C (figura
II.2.24). As dobras, por outro lado, são bastante fre-
qüentes e podem receber classificações diversas,
destacando-se dobras em bainha, em olho, intrafo-
liais, em tubo, pitgmáticas etc figura II.2.25).
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Figura II.2.21 – Sistema Transcorrente Sinistral, caracterizado por feixes anastomosados de zonas de
cisalhamento subverticais, orientadas segundo NW-SE e WNW-ESE. Nas porções central

e norte, observa-se o desenvolvimento de um provável antitético (R’) do
binário sinistral, com orientação N-S a NNE-SSW.



Uma descrição detalhada sobre os mecanismos
geradores dessas dobras, durante a tectogênese
Tentugal, foi apresentada por COSTA et al., em 1988.
Os referidos autores ressaltaram a existência de uma
relação direta entre as dobras intrafoliais e as dobras
em bainha, distinguindo dobras intrafoliais com char-
neiras fortemente deformadas, que são isoclinais no
plano X-Z e em bainha no plano X-Y, além de dobras

intrafoliais com charneiras não-deformadas. A coe-
xistência de dobras intrafoliais com charneiras
não-deformadas a fortemente deformadas é indicati-
va dos diversos estágios de geração de dobras, du-
rante a movimentação transcorrente. As dobras em
tubo possuem dimensões centimétricas a decimétri-
cas e acham-se alongadas na direção da lineação de
estiramento, enquanto que as dobras pitgmáticas, de
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Figura II.2.22 – Anomalias magnetométricas fortemente orientadas segundo NW-SE, refletindo a
estruturação regional do Cinturão Tentugal.



dimensões centimétricas, são desenhadas por veios
de quartzo. As dobras em olho (eye folds), também
freqüentes, representam uma visualização das do-
bras em bainha no plano Y-Z.

De acordo com COSTA et al. (op cit), “a existên-
cia de dobras intrafoliais não-deformadas, dobras
em bainha, dobras em tubo e pitgmáticas eviden-
cia, pelo menos, três mecanismos distintos para a
formação de dobras durante a implantação do sis-
tema transcorrente. As primeiras, devem ter evoluí-
do a partir de heterogeneidades ou instabilidades
dentro das zonas de cisalhamento, causadas pela
presença de corpos geológicos mais competentes,
como por exemplo frações quartzosas e quart-

zo-feldspáticas, ou pelo desenvolvimento da folia-
ção C e de bandas de cisalhamento. O segundo
conjunto se refere à variação na magnitude do cisa-
lhamento através do cinturão, permitindo o apareci-
mento de dobras orientadas, inicialmente, com ân-
gulos inferiores a 45�, em relação a direção de esti-
ramento máximo. Essas dobras foram rotacionadas
em direção ao eixo principal do elipsóide de defor-
mação e estiradas no incremento da deformação,
adquirindo a morfologia em tubo. O terceiro conjun-
to, corresponde à flambagem de veios de quartzo,
orientados inicialmente com ângulos superiores a
90�, em relação ao estiramento máximo” (figura
II.2.26).
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Figura II.2.23 – Relação entre as foliações S e C em
quartzo-micaxistos. O sentido de movimentação

está indicado pelos pares de retas no lado
esquerdo da figura.

Figura II.2.24 – Bandas de cisalhamento em quartzo-
sericita xistos, indicando movimentação sinistral.

Figura II.2.25 – Diferentes estilos de dobras, observados ao longo do Cinturão de Cisalhamento Tentugal.
A) dobras ptigmáticas, desenhadas por veios de quartzo; B) dobras intrafoliais com linhas de

charneira fortemente deformadas, (segundo Costa et al., 1988).



A implantação do sistema transcorrente foi
acompanhada pela percolação de expressivo volu-
me de fluidos, responsáveis pela geração de ma-
cro e meso venulações silicosas, representadas
pelos abundantes e significativos veios ou boudins
de quartzo, comumente associados às rochas su-
pracrustais do Grupo Gurupi (principalmente), por-
tadores, em escala regional, das conhecidas mine-
ralizações auríferas da região.

Os veios de quartzo possuem possanças centi-
métricas a métricas e extensões métricas a quilo-
métricas, apresentando disposições variáveis em
relação a direção de estiramento máximo (NW-SE),
podendo ser paralelos, subparalelos ou formar ân-
gulos altos com aquela direção. No primeiro caso, o
mais freqüente, ocorrem sob a forma de boudins ou
em estruturas pinch-and-swell, enquanto que os
veios subparalelos são mais regulares ou boudina-
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Figura II.2.26 Croqui esquemático progressivo de dobras ptigmáticas A) em tubo; B) em Bainha; C) segundo
Quinquis & Cobbold (1978) e Coward (1984) (apud Costa et al., 1988).



dos; os veios que formam ângulos altos com o esti-
ramento máximo encontram-se geralmente de-
senhando dobras pitgmáticas.

As disposições variáveis dos veios de quartzo, em
relação ao estiramento máximo, além de suas dife-
rentes geometrias, são indicativas de que tais corpos
geológicos podem estar relacionados ao desenvolvi-
mento de fraturas de cisalhamento dos tipos Y ou D,
P, R, R’ e T, durante a evolução do cinturão de cisa-
lhamento Tentugal (COSTA et al., op. cit) (figura
II.2.27).

Na porção norte do cinturão, as zonas de cisa-
lhamento estão caracterizadas por rochas forte-
mente laminadas, com mergulhos pronunciados
para SW (subverticias), mais raramente para NE,
exibindo marcante lineação de estiramento, orien-
tada preferencialmente segundo NW-SE, horizontal
a subhorizontal para NW ou SE, compondo um pa-
drão divergente, que corresponde a estruturas em
flor positiva.

Essas estruturas desenvolveram-se principal-
mente nos metamorfitos do Grupo Gurupi, poden-
do englobar, todavia, rochas de outras unidades,
como pôde ser constatado no extremo-sudeste do
cinturão, no alto curso do rio Maracaçumé, onde foi
interpretada uma estrutura em flor positiva com eixo
NW-SE, constituída por frações lenticulares das
unidades Tonalito Itamoari e Complexo Maracaçu-
mé, além do próprio Grupo Gurupi (figura II.2.28).

As modificações na geometria dos corpos ro-
chosos que integram o cinturão Tentugal decorre-
ram, em grande parte, da atuação da movimenta-
ção transcorrente sinistral.

2.3.1.3 Relação entre os Sistemas Imbricado e
Transcorrente

Conforme enfatizado no início do capítulo, a evo-
lução do cinturão de cisalhamento Tentugal está in-
timamente relacionada à atuação de um regime
compressivo oblíquo.

Em regimes dessa natureza, é comum a coexis-
tência de sistemas imbricados e transcorrentes, os
quais, via de regra, são reflexos de movimentações
distintas, durante a progressão da deformação.

Ao longo do cinturão Tentugal, pôde ser obser-
vado que o sistema transcorrente sinistral super-
põe o sistema imbricado oblíquo, o que parece in-
dicativo de um diacronismo nas movimentações
maiores, durante a implantação do cinturão.

No primeiro momento, a movimentação, em bai-
xo ângulo, propiciou o desenvolvimento do sistema
imbricado oblíquo, enquanto que a seguir a movi-

mentação, de carater direcional ou em alto ângulo,
foi responsável pelo desenvolvimento do sistema
transcorrente, com sentido sinistral.

As zonas de cisalhamento de ocorrência locali-
zada e com provável movimentação dextral
(NNE-SSW), interpretadas na porção centro-norte
do cinturão, bem como aquela de direção N-S,
identificada imediatamente a norte do cinturão
(figura II.2.21), poderiam ser interpretadas como
zonas de cisalhamento secundárias transcorren-
tes, rampas laterais, ou mesmo ramos antitéticos
(R’) do binário sinistral maior, formadas durante a
implantação do sistema transcorrente sinistral,
para aliviar os acúmulos de tensões.

Todavia, não deve ser eliminada a hipótese de
uma terceira movimentação, de caráter dextral, du-
rante a evolução do cinturão Tentugal.

A figura II.2.29 representa uma seção geológi-
ca esquemática composta, em nível crustal, mos-
trando a relação entre os sistemas imbricado e
transcorrente (porção SW da figura), genetica-
mente ligados à atuação de um regime compres-
sivo oblíquo.

2.3.2 Descrição das Unidades

As unidades litoestratigráficas integrantes do
cinturão de cisalhamento Tentugal constituem
um conjunto de rochas infra, meso e supracrusta-
is, intensamente retrabalhadas tectonicamente
(milonitizadas), ocorrendo desde litótipos gnais-
sificados, orto e paraderivados, de fácies anfibo-
lito a granulito, até filitos, quartzitos e xistos de na-
turezas diversas, com mineralogia inerente à fáci-
es xisto-verde.

O complexo Maracaçumé é considerado como
uma das seqüências mais basais do cinturão,
constituído por gnaisses de composição tonalítica
e granodiorítica, com evidências de migmatização,
deformados regionalmente em estágios milonítico
a ultramilonítico.

Em íntima associação aos gnaisses regionais,
ocorre uma faixa de rochas paraderivadas, ao nível
da infraestrutura, caracterizada por cordierita-bioti-
ta-muscovita xistos e mesocataquartzitos, agrupa-
dos sob a denominação Kinzigito Marajupema.

A denominação Grupo Gurupi foi mantida para
uma seqüência supracrustal, de natureza vulca-
no-sedimentar, metamorfizada na fácies xito-ver-
de e milonitizada em escala regional, sendo cons-
tituída por xistos quartzosos, xistos carbonosos
e/ou magnesíferos, filitos, metadacitos, metaultra-
mafitos etc.

– 52 –

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil



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

– 53 –

Figura II.2.27 – Relação entre os veios de quartzo e as fraturas de cisalhamento. A) esquema mostrando a orien-
tação das fraturas de cisalhamento em relação ao binário principal. B) principais estilos geométricos dos veios

de quartzo e suas relações com as fraturas de cisalhamento, (segundo Costa et al., 1988).

Figura II.2.28 – Perfil esquemático composto, em nível crustal, representativo do Sistema Transcorrente:
estrutura em flor positiva, envolvendo rochas do Complexo Maracaçumé (1), Grupo Gurupi

(2) e Tonalito Itamoari (3). (médio curso do rio Gurupi).



Os biotita-muscovita granitos miloníticos, que
constituem uma megalente intercalada nos gnais-
ses do Complexo Maracaçumé, são considerados
como formados por anatexia crustal em fase sinci-
salhante ou sincolisional, recebendo a denomina-
ção Granito Maria Suprema.

Os milonitos de composição essencialmente to-
nalítica/trondhjemítica, sem evidências de migmati-
zação, recebem a denominação Tonalito Itamoari,
representando, provavelmente, o equivalente retra-
balhado do Tonalito Cândido Mendes.

2.3.2.1 Complexo Maracaçumé

2.3.2.1.1 Histórico

As primeiras citações sobre a ocorrência de ro-
chas consideradas de idade arqueana nas bacias
dos rios Piriá, Gurupi e Maracaçumé, devem-se a
MOURA (1936), que assinalou a presença de gna-
isses, granitos e anfibolitos, naquela região. Poste-
riormente, inúmeros autores corroboraram aquelas
informações, em geral relacionando aquele conjun-
to de rochas ao Embasamento Cristalino, Comple-
xo Basal ou Pré-Cambriano Indiviso.

COSTA et al, entre 1975 e 1977, realizaram o pri-
meiro trabalho de mapeamento geológico em escala
regional no noroeste do Maranhão e nordeste do
Pará, apresentando uma nova proposta estratigráfi-
ca, na qual as rochas então relacionadas ao “Cráton

de São Luís”, representadas fundamentalmente por
gnaisses e migmatitos, foram denominadas de
“Associação Metamórfica Maracaçumé”, de suposta
idade arqueana. Essa denominação foi posterior-
mente modificada por ABREU et al., (1980), os quais
preferiram a utilização do termo Complexo Maraca-
çumé, para um conjunto de gnaisses e migmatitos,
intimamente relacionados, de composição granítica
a tonalítica, com tipos granodioríticos associados,
apresentando freqüentes encraves anfibolíticos.

No presente trabalho, é mantida a denominação
Complexo Maracaçumé para a unidade que repre-
senta, no conjunto litoestratigráfico regional, uma
das seqüências mais basais identificada e individu-
alizada na porção oes-sudoeste da área do Projeto,
e que corresponde à província geotectônica deno-
minada cinturão de cisalhamento Tentugal.

De um modo geral, dominam tipos granitóides,
exibindo taxas deformacionais compatíveis com os
estádios milonítico a ultra-milonítico, sob condições
faciológicas inerentes ao anfibolito médio-superior,
às vezes com evidências de retrometamorfismo. A
rigor, exibem características mesoscópicas de for-
te anisotropia estrutural e moderada venulação, re-
presentada por mobilizados pré a sintectônicos, de
natureza quartzosa e/ou quartzo-feldspática. As
variedades petrográficas dominantes são tonalitos,
trondhjemitos e granodioritos migmatizados, sem
uma clara definição das relações genéticas e de
contato entre essas variedades.
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Figura II.2.29 – Seção geológica esquemática composta, mostrando as relações entre os sistemas estruturais
do Cinturão Tentugal a SW, e a bacia de São Luís a NE.



Os tonalitos e os thondhjemitos apresentam
uma assembléia mineral dominada por plagioclá-
sio e quartzo, associada comumente à biotita, clo-
ritizada ou não, além de epidoto, em variados per-
centuais. Apatita, zircão, opacos e, mais raramen-
te, granada, são acessórios mais freqüentes. A
textura normalmente exibida é do tipo granolepi-
doblástica ineqüigranular, cujos ocelos feldspáti-
cos apresentam-se rotacionados e contornados
por leitos micáceos, indicando a superposição de
processo milonítico.

2.3.2.1.2 Distribuição Geográfica

O complexo Maracaçumé tem sua faixa de ocor-
rência na porção oeste da Folha SA.23-Y-B (Pinhei-
ro), notadamente no interflúvio Gurupi-Maracaçu-
mé; suas melhores exposições no leito do rio Guru-
pi, médio-alto curso, a partir da cachoeira Tapeua,
para montante, ocupando uma faixa de direção ge-
ral noroeste-sudeste, cuja largura média é da or-
dem de 15 a 20km. Outra área de ocorrência, com
dimensões bem mais reduzidas, situa-se nas cabe-
ceiras do rio Maracaçumé, com boas exposições
ao longo do caminho que leva ao povoado Arari-
bóia. Nessa região, as rochas relacionadas ao
Complexo Maracaçumé constituem um corpo lenti-
cular, facilmente discernível nas imagens radargra-
métricas e fotografias aéreas, intercalado nas ro-
chas supracrustais do Grupo Gurupi.

2.3.2.1.3 Relações de Contato

O Complexo Maracaçumé mantém contato com
as demais unidades que ocorrem ao longo do cin-
turão de cisalhamento Tentugal; com o Kinzigito
Marajupema, Granito Estratoide Maria Suprema e
Tonalito Itamoari, os contatos são concordantes e
de forma aproximadamente lenticular, conforme
pode ser observado no mapa geológico do Projeto.
Esses contatos são geralmente difíceis de serem
estabelecidos com grande precisão, em face das
similaridades composicionais e fotogeológicas en-
tre os granitóides do complexo e as demais unida-
des supracitadas. Com as rochas supracrustais do
Grupo Gurupi, os contatos são também concordan-
tes (imbricação), em geral retilíneos e de fácil deli-
mitação, tanto no campo como nos produtos de
sensoreamento remoto, uma vez que as supracrus-
tais apresentam um relevo pronunciado, com ele-
vações em forma de cristas alinhadas e vales estre-
itos, contrastando com o relevo suavemente ondu-
lado, formando pela justaposição de morrotes com

o topo convexo, que caracteriza as áreas de ocor-
rências do Complexo Maracaçumé.

2.3.2.1.4 Características Petrográficas

Essa unidade é representada por uma seqüên-
cia de granitóides com instalação em níveis meso-
crustais, representados essencialmente por tonali-
tos, trondhjemitos e granodioritos, cuja paragênese
é indicativa de fácies metamórfica compatível com
a fácies anfibolito médio a alto.

Os componentes litológicos são facilmente identi-
ficados no campo, em escala mesoscópica, distin-
guindo-se das demais unidades por sua heteroge-
neidade composicional e estrutural, apresentando
variadas intensidades nas taxas de deformação.

A assembléia mineral é dominada por plagioclá-
sio/quartzo/biotita + microclina + muscovita + epi-
doto + granada + titanita/zircão/apatita e opacos,
em ordem de decréscimo de abundância. O arran-
jo mútuo entre os grãos minerais destaca o padrão
dominantemente granolepidoblástico, com uma
forte anisotropia estrutural evidenciada por uma fo-
liação proto a ultramilonítica, desenvolvida em es-
cala penetrativa.

Os cristais de plagioclásio são essencialmente do
tipo oligoclásio, ocorrendo geralmente como ocelos
xenoblásticos, globulares, rotacionados e com par-
cial alteração para sericita e, mais raramente, epido-
to. Em adição, podem também ocorrer em dimen-
sões granulométricas reduzidas, como conseqüên-
cia do processo de cominuição associado ao cisa-
lhamento dúctil superposto. Nessa condição, ocor-
rem como parte integrante da fração matricial, como
grãos inicialmente achatados e moderadamente es-
tirados segundo uma orientação anisotrópica prefe-
rencial. Às vezes, contêm inclusões de quartzo, seri-
cita e biotita, exibindo um discreto desenvolvimento
de geminação simples, do tipo albita, ou combinada
segundo a lei da albita-periclina.

Os cristais de quartzo ocorrem como grãos xe-
noblásticos e representam a fase mineral com os
mais evidentes efeitos deformacionais. A rigor,
apresentam-se como agregados policristalinos,
com evidências de processos de recuperação e re-
cristalização sincinemática. Nos tipos submetidos
às mais altas taxas deformacionais (ultramilonitos),
os cristas de quartzo exibem forte achatamento e
estiramento, assumindo configuração ribonada,
constituindo leitos relativamente bem individualiza-
dos, realçando a foliação penetrativa.

A biotita ocorre como palhetas de dimensões va-
riadas, por vezes exibindo pleocroísmo marrom-
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avermelhado, sugerindo uma natureza incipiente-
mente titanífera. Constituem níveis que realçam a
foliação, contornando os ocelos feldspáticos e
compondo um padrão anastomótico. Localmente,
ocorrem associados com palhetas de muscovita,
em nítida orientação preferencial. O percentual vo-
lumétrico da biotita é significativo nas variedades
tonalíticas e granodioríticas, com acentuado de-
créscimo nos tipos trondhjemíticos.

A microclina é uma fase feldspática potássica ex-
tremamente subordinada, com incipiente desenvol-
vimento sob a forma de diminutos cristais, exibindo
embrionária geminação polissintética cruzada.

O epidoto é relativamente abundante, ocorrendo
localmente como cristais bem desenvolvidos, su-
gerindo uma formação a partir de processos de
descalcificação do plagioclásio.

Opacos, zircão, apatita e titanita, mostram uma
tendência à íntima associação com palhetas de bi-
otita, enquanto que a granada constitui uma fase
mineral acessória, de ocorrência ocasional.

A análise dos litótipos representativos do Com-
plexo Maracaçumé denuncia efeitos metamórficos
compatíveis com a fácies anfibolito, além de um
mecanismo deformacional em regime de cisalha-
mento dúctil, cujo retrabalhamento foi responsável
pelas transformações mineralógicas e reordena-
mento estrutural da assembléia mineral.

Ao contrário das demais unidades litoestratigrá-
ficas identificadas na área do Projeto, os litótipos do
Complexo Maracaçumé destacam-se mesoestru-
turalmente pelo intenso e extenso processo anate-
xítico-migmatítico, em escala quase regional.

2.3.2.1.5 Idade, Origem e Correlação

Até o presente inexistem estudos geocronológi-
cos específicos nas rochas do Complexo Maraca-
çumé. Todavia, considerando que os produtos do
plutono-vulcanismo transamazônico (suíte Tromaí,
± 2.0000 Ma) são mais jovens do que o complexo
Maracaçumé, é admissível considerar as rochas do
referido complexo como integrantes de uma crosta
arqueana.

Os litótipos do Complexo Maracaçumé mostram,
de forma generalizada, evidências de anatexia,
com o desenvolvimento de variadas estruturas mig-
matíticas, onde as frações melano e leucossomáti-
cas desenham diversas configurações migmáti-
cas, marcadoras de um evento geológico mais anti-
go, indicativo de que o Complexo Maracaçumé po-
deria representar o produto da fusão parcial de
uma pretérita crosta inferior, de natureza anfibolíti-

ca, sendo, portanto, uma das unidades mais basais
de toda a seqüência litoestratigráfica identificada
na área mapeada.

É correlacionável às unidades inframesocrustais
ocorrentes no Cráton Amazônico, como o Comple-
xo Guianense e o Complexo Xingu, entre outros.

2.3.2.2. Kinzigito Marajupema

2.3.2.2.1 Histórico

Os trabalhos anteriores não fazem nenhuma cita-
ção acerca da existência de rochas paraderivadas,
ao nível da infraestrutura e com parciais evidências
de retrometamorfismo, como parte integrante do
contexto arqueano do cráton de São Luís. No pre-
sente trabalho, foram identificadas rochas dessa na-
tureza no médio/alto curso do rio Gurupi, em íntima
associação com as litologias do Complexo Maraca-
çumé, em provável relação de imbricação tectônica
de baixo ângulo. Estam representadas por Kinzigi-
tos (cordierita-biotita-muscovita xistos) e me-
socataquartzitos, as quais em função de suas ca-
racterísticas litológico-estruturais, foram agrupadas
em uma única unidade litoestratigráfica, à qual é
proposta a denominação de Kinzigito Marajupema.

2.3.2.2.2 Distribuição Geográfica

O Kinzigito Marajupema está bem representado
ao longo de uma faixa com direção NW-SE, afloran-
te no médio/alto curso do rio Gurupi (porção cen-
tro-oeste da folha SA.23-Y-B), a partir da localidade
Marajupema, até uns 2km a jusante. Em mapa,
apresenta uma forma nitidamente lenticular, com
cerca de 12km de comprimento e largura máxima
de 2km, adelgaçando-se para noroeste e sudeste,
à medida em que se afasta do leito do rio; sua deli-
mitação tornou-se possível depois da integração
dos dados de campo, análises petrográficas e es-
tudos fotointerpretativos detalhados. A feição mor-
fológica mais característica da unidade é uma serra
pronunciada que ocorre na margem esquerda do
rio Gurupi, a jusante da foz do seu afluente Cora-
ci-Paraná.

Outra significativa exposição situa-se à altura do
posto indígena do Canindé (CF-R-180), ainda no
médio/alto Curso do rio Gurupi, formando uma ex-
tensa cachoeira, onde a rocha paraderivada (kinzi-
gito milonítico) exibe pronunciada foliação milonítica
N310, mergulhando 60o para SW, além de conspí-
cua lineação de estiramento mergulhando 45o, tam-
bém para SW. Por tratar-se de um afloramento isola-
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do, ainda que apresentando dimensões considerá-
veis, não foi possível representar, na escala de tra-
balho, essa outra ocorrência de rocha infracrustal.

2.3.2.2.3 Relações de Contato

O Kinzigito Marajupema encontra-se em contato
com os metamorfitos arqueanos do Complexo Mara-
caçumé, constituindo um corpo lentiforme, cujos tra-
ços da superfície de contato são concordantes com
a estruturação regional do citado Complexo. O limite
sudoeste desse contato é razoavelmente definido,
uma vez que coincide com um dos lanços de caval-
gamento responsável pelo alçamento das rochas da
infraestrutura em níveis crustais mais rasos.

2.3.2.2.4 Características Petrográficas

Essa unidade compreende uma seqüência de
mesocatametamorfitos, como um conjunto parade-
rivado, ocorrendo em íntima associação e possivel-
mente em estilo imbricado com o Complexo Mara-
caçumé. Trata-se, em essência, de gnaisses Kinzi-
gíticos e metaquartzitos muscovíticos, que por
suas características protolíticas metassedimenta-
res são cartografados como uma unidade destaca-
da, na área mapeada.

Os kinzigitos são representados por uma para-
gênese do tipo quartzo - titanobiotita - plagioclásio -
cordierita - granada - muscovita - zircão e opacos.
A textura é granolepidoblástica, com superposição
de um arranjo milonítico, emprestando uma forte
anisotropia estrutural, marcada pela orientação
preferencial dos grãos minerais.

Essa anisotropia estrutural é marcada por cons-
pícua foliação milonítica, onde a reorientação mi-
neralógica e estrutural é controlada por planos de
cisalhamento, com incipientes efeitos retrometa-
mórficos (CF-R-159).

O quartzo ocorre como cristais de dimensões e
formas variadas, mostrando fortes efeitos de ten-
sões internas, com destaque para extinção ondu-
lante, bandas de deformação, formação de
subgrãos e geração de novos grãos.

O plagioclásio é composicionalmente do tipo oli-
goclásio, apresentando lamelas de geminação cur-
vadas, extinção ondulante e fraca alteração para
sericita. Ocorre em forma xenoblástica, como
grãos de dimensões variadas, geralmente conten-
do inclusões de biotita.

O mineral micáceo dominante é a titanobiotita,
geralmente contendo inclusões de zircão metamíti-
co; ocorre geralmente como palhetas em agrega-

dos, contornando os grãos de quartzo e plagioclá-
sio. Apresenta um forte pleocroísmo amarelo-cas-
tanho a marrom-esverdeado, cujos traços dos pla-
nos de clivagem mostram-se localmente recurva-
dos. Cristais de granada, cujos planos de fratura
acham-se preenchidos por palhetas relativamente
bem desenvolvidas de muscovita, acham-se inti-
mamente associadas aos níveis titanobiotíticos,
com íntima orientação preferencial.

A cordierita é uma fase mineral sempre presente,
em cristais de dimensões significativas, mostrando
parcial e/ou total alteração para pinita.

Os quartzitos apresentam uma mineralogia domi-
nada por cristais de quartzo, com a presença subor-
dinada de diminutas palhetas de muscovita, sericita
e titanobiotita. O arranjo mútuo entre os grãos mine-
rais ensaia um padrão granoblástico ineqüigranular,
com tendência a uma orientação do eixo cristalográ-
fico, alinhando-se preferencial ou unilateralmente,
marcando uma moderada anisotropia estrutural.

Os cristais de quartzo ocorrem em formas e di-
mensões extremamente variadas, exibindo efeitos
deformacionais característicos de tensões internas,
como extinção ondulante, bandas de deformação,
contatos intergranulares suturados, processos de
recuperação e rescristalização sincinemática.

As diminutas palhetas de muscovita/sericita/tita-
nobiotita mostram tendência à concentração ao lon-
go de planos de cisalhamento, e à orientação do
eixo cristalográfico, alinhando-se preferencialmente
ou unilateralmente, como discretos níveis micáceos.

Os metassedimentos exibem características de-
formacionais de natureza cisalhante e dúctil, resul-
tante do retrabalhamento crustal inerente à implan-
tação do cinturão de cisalhamento Tentugal.

2.3.2.2.5 Idade, Origem e Correlação

A inexistência de datações radiométricas nas
rochas desta unidade não permite maior precisão
na determinação de sua idade. Todavia, conside-
rando o seu modo de ocorrência, na forma de cor-
pos lenticulares, concordantes e intimamente re-
lacionados (intercalados) com os litótipos do
Complexo Maracaçumé, o qual é considerado
como de idade arqueana (COSTA, et al., 1975/77;
ABREU et al., 1980), é perfeitamente admissível o
cronoposicionamento do Kinzigito Marajupema
no Arqueano.

A presença de Kinzigito (ou xisto à cordierita) é
indicativa de uma derivação a partir de rochas sedi-
mentares, submetidas às condições de Pe T ine-
rentes a níveis crustais profundos (fácies granulito).
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Assim, os corpos lenticulares que ocorrem encra-
vados nos termos litológicos do Complexo Maraca-
çumé representam pretéritas camadas de pelitos
e/ou psamitos, evidenciando a incipiente contribui-
ção sedimentar na formação da crosta arqueana.

Por suas características geológico-estruturais, o
Kinzigito Marajupema poderia ser correlacionado
ao Quartzito Tracajatuba (JORGE JOÃO et al.,
1979), ocorrente no cráton Guianês.

2.3.2.3 Grupo Gurupi

2.3.2.3.1 Histórico

Os metamorfitos de baixo grau ocorrentes nos
médios cursos dos rios Gurupi e Piriá foram origi-
nalmente denominados de Série Gurupi, por
MOURA (1936), o qual destacou a presença, na-
quela região, de um conjunto metassedimentar de
provável idade pré-cambriana, representado por fi-
litos, micaxistos, xistos hematíticos, itacolomitos,
quartzitos e itabiritos, cortados por abundantes vei-
os de quartzo.

Em trabalhos posteriores, OLIVEIRA & LEO-
NARDOS (1943), além de ABREU (1944) mantive-
ram a mesma denominação, enquanto que FRAN-
CISCO, et al., no início da década de 70 (1971) em-
pregaram pela primeira vez a denominação Grupo
Gurupi, para a seqüência composta por filitos,
quartzitos e xistos, de idade pré-cambriana.

ARANTES et al. (1972) e DAMASCENO, &
SOUZA (1973) voltaram a empregar o termo Série
Gurupi, enquanto COSTA, et al. (1975/77) restabe-
leceram a denominação Grupo Gurupi, engloban-
do na unidade as rochas supracrustais que ocor-
rem na zona costeira dos estados do Pará e do Ma-
ranhão e, ainda, as rochas sedimentares relaciona-
das à Formação Vizeu (ABREU et al., 1980)), de
provável idade proterozóica médio/superior.

Em 1980, ABREU et al., apresentaram uma nova
proposta estratigráfica para o pré-cambriano da re-
gião do Gurupi, subdividindo o grupo homônimo
nas formações Santa Luzia e Gurupi, baseando-se
em diferenças estruturais e metamórficas suposta-
mente existentes entre as duas unidades. A forma-
ção Santa Luzia abrangeria os xistos de diferentes
composições, inclusive aqueles que ocorrem pró-
ximo à zona litorânea, enquanto à Formação Gurupi
estariam relacionados os tipos litológicos de grau
metamórfico mais baixo,representados por ardósi-
as, filitos, metagrauvacas e quartzitos, expostos ao
longo da BR-316, entre a cidade de Capanema e o
rio Gurupi. Nesse mesmo ano, ABREU & HASUI

mantiveram a subdivisão supramencionada, com
base na análise geométrica das estruturas presen-
tes nos metamorfitos, estabelecendo diferentes es-
tilos e fases de deformação para as formações
Santa Luzia e Gurupi, relacionando-as aos eventos
Transamazônico (2.000m.Ma) e Brasiliano
(500m.Ma), respectivamente.

ABREU, & LESQUER, em 1985, mantiveram es-
sas denominações, posicionando a Formação San-
ta Luzia no Arqueano e a Formação Gurupi no Pro-
terozóico Inferior, considerando esta última como o
equivalente no lado brasileiro, do sistema Birrimia-
no, da África.

No presente trabalho, os autores preferiram aban-
donar a divisão do Grupo Gurupi em formações San-
ta Luzia e Gurupi, conforme proposta por ABREU et
al., (op. cit.). por entenderem que inexistem diferen-
ças estruturais e metamórficas, em escala regional,
que justifiquem tal separação. Assim, é mantida a
denominação Grupo Gurupi, para designar o con-
junto de rochas supracrustais intimamente relacio-
nadas à província geotectônica denominada cintu-
rão de cisalhamento Tentugal, excluindo-se, portan-
to, os epimetamorfitos que ocorrem na região litorâ-
nea.

De forma generalizada, compreende um con-
junto de rochas orto e paraderivadas, de natureza
xistosa, englobando fundamentalmente xistos
quartzosos à muscovita e/ou biotita e/ou clorita,
xistos carbonosos e/ou manganesíferos (subordi-
nados), filitos, metadacitos, metacherts e, subor-
dinadamente, metaultramafitos, além de forma-
ção ferrífera. A rigor , exibem uma textura granole-
pidoblástica, com forte anisotropia estrutural, ca-
racterizada por uma conspícua xistosidade, resul-
tante, geralmente, da superposição de um intensi-
vo e extensivo processo milonítico, em escala pe-
netrativa.

Esse conjunto supracrustal apresenta-se fre-
qüentemente cortado por abundantes veios de
quartzo, com dimensões variando de centimétri-
cas a quilométricas, sob a forma de boudins de
possanças centimétricas a métricas; em geral,
são paralelos a subparalelos ao trend principal da
unidade, podendo, também, formar ângulos altos
com a referida direção. Esses veios de quartzo as-
sumem significativa importância econômica, uma
vez que são portadores, em larga escala, de mine-
ralizações auríferas, o que empresta ao Grupo Gu-
rupi um considerável interesse metalogenético-
prospectivo, notadamente com relação às minera-
lizações auríferas, secularmente conhecidas na
região.
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2.3.2.3.2 Distribuição Geográfica

As rochas supracrustais do Grupo Gurupi têm
sua principal área de exposição na porção NW da
folha SA.23-Y-B, (Pinheiro) no interflúvio Maracaçu-
mé (alto curso) Gurupi (médio curso) Gurupi Mirim,
dispostas segundo uma faixa de trend NW-SE, com
extensão aproximada de 80km e largura média da
ordem de 2 a 3km. Suas exposições mais significa-
tivas podem ser observadas nas áreas de garimpo,
notadamente nas regiões garimpeiras do Chega
Tudo, Serrinha, Cedral, Nadir, Montes Áureos etc,
todas no interflúvio Gurupi/Maracaçumé.

Na região do Chega Tudo podem ser observadas
excelentes exposições de rochas supracrustais, nos
garimpos do Nivaldo e Antonio Satiro, entre outros.
Também são freqüentes as exposições ao longo da
estrada que vai do Chega Tudo para o porto do Cha-
tão, na margem direita do rio Gurupi. Na estrada que
vai do povoado do Limão para Montes Áureos ocor-
re uma das mais representativas seqüências de ro-
chas xistosas relacionadas ao Grupo Gurupi, assim
como, ao longo dos ramais que partem do Centro do
Guilherme para os garimpos do Cedral, Nadir, Arari-
boia etc.

No interflúvio Gurupi/Gurupi Mirim ocorrem algu-
mas exposições ao longo da estrada da Gurupi Mi-
neração, notadamente no trecho que vai do “alvo
Galdino” ao garimpo do Teixeira; ao longo do rio
Gurupi ocorrem também boas exposições de ro-
chas supracrustais, notadamente entre o porto
Chatão e a corredeira Itapeua.

2.3.2.3.3 Relações de Contato

O Grupo Gurupi mantém contatos concordantes
(imbricação) com as unidades Tonalito Itamoari e
Complexo Maracaçumé. Em ambos os casos, são
contatos em geral algo retilíneos e facilmente delimi-
tados nas fotografias aéreas e/ ou imagens radargra-
métricas, em face das contrastantes características
fotogeológicas entre as rochas supracrustais e os
metamorfitos da mesoestrutura. Assim, enquanto os
granitoídes representam um domínio morfológico ar-
rasado a suavemente ondulado, pediplanizado, as
supracrustais constituem um relevo acidentado, for-
mado por serras estreitas e alongadas, de perfil em
crista, por vezes descontínuas, dispostas segundo
um trend NW-SE, coincidente com a marcante folia-
ção que caracteriza essa unidade. Essas elevações
alternam-se com vales estreitos e profundos, bem en-
caixados, geneticamente ligados à intensa deforma-
ção que atingiu a unidade.

No extremo sudeste da área correspondente ao
cinturão de cisalhamento Tentugal, o contato entre
o Grupo Gurupi e o Complexo Maracaçumé apre-
senta, em escala regional, um formato aproximada-
mente lenticular; em escala de afloramento, po-
de-se também observar um contato dessa natureza
nas proximidades do porto do Chatão (rio Gurupi),
no garimpo homônimo, onde ocorre uma lente de
tonalito (Itamoari) intercalada nos epimetamorfitos
do Grupo Gurupi. Esses contatos entre unidades
de diferentes posições crustais, sem a existência
de descontinuidade, são característicos das zonas
e/ou cinturões de cisalhamento, estando relaciona-
dos ao desenvolvimento de sistemas imbricados,
durante a implantação dos referidos cinturões.

2.3.2.3.4 Características Petrográficas

Os xistos quartzosos, litologias predominantes
na unidade, têm em comum um arranjo mútuo entre
os grãos minerais, onde se destaca a presença
abundante de grãos detríticos de quartzo, algo
ocelares e rotacionados, ocasionalmente exibindo
efeitos de tensões internas, tais como extinção on-
dulante e bandas de deformação, com evoluções
localizadas a cristais recuperados e recristalizados
dinamicamente. Em adição, uma massa quartzosa,
microcristalina, resultante de intenso processo de
cominuição, é parte integrante da fração matricial.
Contornando os grãos detríticos porfiroclásticos e
marcando uma pervasiva foliação milonítica, dis-
põem-se os leitos ou níveis de minerais placosos,
em orientação preferencial, onde as palhetas exi-
bem efeitos tensionais por deformação.

A muscovita é o mineral micáceo dominante, com
fases biotíticas e cloríticas subordinadas, marcan-
do, de um modo geral, os planos de cisalhamento.

O quartzo apresenta-se normalmente em cristais
amendoados, disposição plano-paralela a suave-
mente ondulada, contornados por filmes de mine-
rais placosos, caracterizando uma conspícua xisto-
sidade (S), às vezes com evidências de transposi-
ção. Esse marcante amendoamento chega a for-
mar verdadeiros cordões quartzosos, em decor-
rência da intensa milonitização. Em geral, essa xis-
tosidade (ou foliação de transposição) acha-se
truncada por uma foliação milonítica (C), feição pe-
netrativa caracterizada pela orientação preferenci-
al das micas. O estudo dessa relação S-C foi um
dos importantes indicadores cinemáticos que per-
mitiu determinar o sentido da movimentação princi-
pal do cinturão, o qual é dominantemente sinistral;
às vezes, essa relação evolui para um conspícuo
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paralelismo, notadamente naquelas porções sub-
metidas às maiores taxas de deformação, caracte-
rizando microbandamentos de fluxo milionítico.

No garimpo do Cedral, localizado nas cabecei-
ras de um dos formadores do rio Maracaçumé,
pode ser observada uma das mais significativas
exposições de quartzo-muscovita-clorita xisto,
apresentando como característica principal um
notável desenvolvimento de cristais euhédricos
de pirita, que chegam a atingir até 3cm de aresta.
Texturalmente, a rocha mostra uma típica foliação
milonítica, desenhada pelas palhetas de muscovi-
ta que se alternam com frações quartzosas, na for-
ma de lentes estiradas e brudinadas, contornando
ocelos de quartzo e definindo um padrão anasto-
mosado; os ocelos e as frações lenticulares de
quartzo acham-se rescristalizadas, sendo que a
assimetria dos ocelos indica uma movimentação
essencialmente sinistral. Com relativa freqüência,
é observada a presença de abundantes grãos
opacos (pirita) ao longo dos planos de cisalha-
mento e intimamente associados aos níveis micá-
ceos, caracterizando uma significativa mineraliza-
ção sulfetada-aurífera.

Os xistos carbonosos e/ou manganesíferos têm
ocorrência bastante restrita, sendo que os primei-
ros podem ser observados nas proximidades do
alvo Galdino (estrada da CIDAPAR), em um corte
de estrada, onde ocorrem na forma de lente, inter-
calada em outras litologias da unidade. Os tipos
manganesíferos têm razoável exposição no garim-
po do Nivaldo (região do Chega Tudo), também na
forma de lentes, intercaladas nos quartzo-micaxis-
tos regionais. Uma amostra desse material, analisa-
do por Espectrografia de Emissão (E.E.) apresen-
tou 2.000 p.p.m de Mn, enquanto que em seção po-
lida foi constatada a presença de pirolusita. Via de
regra, esses tipos litológicos acham-se bastante in-
temperizados, razão pela qual não foi possível a
realização de seções delgadas.

Os metacherts também fazem parte da unidade,
representando níveis ou leitos de precipitados quí-
micos altamente silicosos, caracterizados por uma
massa criptocristalina de quartzo, como agrega-
dos sacaroidais, de bordas suturadas e com dife-
rentes graus de recristalização sincinemática. Em
relação sincrônica com o metamorfismo do fácies
xisto-verde, processos deformacionais pouco in-
tensos respondem pela instalação de incipientes
planos de cisalhamento, marcados preferencial-
mente por filmes de opacos, nos quais há uma ten-
dência associativa de concentrações minerais au-
ro-sulfetadas.

Como caracterização litológica da unidade, me-
rece igualmente destaque o conjunto ortoderivado
de natureza dacítica, bem caracterizado no rio Gu-
rupi, onde os fenoclastos de quartzo e plagioclásio
representam fenocristais reliquiares, contrastando,
dimensionalmente, com uma dominante massa fun-
damental criptomicrocristalina, constituída de quart-
zo, feldspato e aglomerados sericíticos.

Os grãos de quartzo exibem efeitos de tensões
internas tais como extinção ondulante e bandas de
deformação, achando-se algo rotacionados e ali-
nhados cristalograficamente segundo uma direção
preferencial. Formas piramidais relativas ao idio-
morfismo original, bem como evidências de reab-
sorção magmática são feições primitivas parcial-
mente preservadas.

Os cristais de plagioclásio são do tipo plagioclá-
sio-andesina, ocorrendo como grãos relativamente
bem desenvolvidos, com incipiente alteração à se-
ricita e tendência generalizada a uma orientação
preferencial. A massa fundamental preserva as ca-
racterísticas afaníticas de microcriptocristalinida-
de, inerentes à cristalização em jazimento vulcâni-
co. Essas feições originais sofreram a superposi-
ção de processos metamórficos e deformacionais,
em regime de cisalhamento dúctil, em que são
conspícuos os planos de cisalhamento que refor-
çam a foliação milonítica. Grãos opacos acompa-
nham os planos anisotrópicos, constituindo filmes
dominantemente de óxido de ferro, contínuos e/ou
intermitentes, por precipitação e/ou achatamento
sindeformacional.

Os componentes metaultramáficos estão bem
caracterizados no ramal que parte do Centro do
Guilherme para o povoado denominado Linha 80,
nas proximidades deste, constituindo serras de di-
mensões consideráveis. Estão representados por
clorita-tremolita xistos, os quais exibem uma forte
anisotropia estrutural e uma paragênese dominada
por tremolita-clorita-opacos, refletindo metamorfis-
mo compatível com as condições inerentes à fácies
xisto-verde. Tremolita e clorita ocorrem em quanti-
dades aproximadamente iguais, intimamente asso-
ciadas e conjuntamente alinhadas segundo uma
orientação preferencial que marca a foliação milo-
nítica. Freqüentemente, são os grãos opacos que
mostram forte achatamento e igualmente um forte
alinhamento paralelo à foliação.

Os abundantes e significativos veios de quartzo,
por vezes auríferos e que comumente ocorrem asso-
ciados às rochas supracrustais do Grupo Gurupi,
constituem macro e meso-venulações siliciosas, ge-
neticamente relacionadas à intensa percolação de
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fluídos que acompanhou a inplantação do “Cinturão
de Cisalhamento Tentugal”. Como destaque, merece
citação a presença de quartzo turmalinífero (linha 35,
cerca de 1km após o cruzamento com a estrada para
Montes Áureos, rumo SE), mostrando feições indicati-
vas de intensa deformação dúctil, que o define como
ultramilonítico e, também, evidências de um regime
rúptil, superposto (fotomicrografia). As feições dúcte-
is-rúpteis estão caracterizadas por uma notável de-
formação plástica dos cristais de quartzo, os quais se
apresentam como bastões alongados (ribbon), re-
cristalizados e intensamente cominuídos, o que, num
estágio de deformação mais evoluído, caracterizada
uma foliação milonítica anastomosada. Massas de
turmalina preenchem fraturas de cisalhamento em
meio à fração quartzosa, mostrando feições de defor-
mação dúctil-frágil; microfraturas interceptam essas
massas de turmalina, sendo preenchidas por mine-
rais opacos. Adjacentes às microfraturas, interna-
mente à fração quartzosa, ocorrem minerais opacos
euhédricos e anédricos, possivelmente sulfetos re-
mobilizados das massas de turmalina.

2.3.2.3.5 Idade, Origem e Correlação

Na ausência de dados geocronológicos específi-
cos sobre as litologias do Grupo Gurupi, o seu cro-
noposicionamento foi estabelecido com base em
uma idade relativa, tendo como referência a Suíte
Intrusiva Tromaí, datada em 2.000 Ma, segundo di-
versos autores. Conforme proposto no presente tra-
balho, a Suíte Tromaí é parte integrante do terreno
granito-"greenstone" do Noroeste do Maranhão,
sendo constituída por um conjunto de rochas meso-
crustais, em geral com características ígneas bem
preservadas, localmente deformadas. Ao contrário,
as rochas supracrustais do referido terreno, denomi-
nadas Grupo Aurizona, apresentam um regionaliza-
do metamorfismo na fácies xisto-verde, razão pela
qual são consideradas mais antigas do que os gra-
nitóides Tromaí. Admitindo que o Grupo Gurupi
constitui, também, uma seqüência supracrustal (re-
lacionada à província geotectônica denominada
cinturão de cisalhamento Tentugal), espacial e tem-
poralmente correlacionável ao Grupo Aurizona, é
válido considerá-la com uma idade inferior ao Tro-
maí (2.000 Ma), provavelmente Arqueano/Protero-
zóico Inferior, retrabalhada posteriormente, durante
a implantação do Cinturão Tentugal.

O amplo predomínio dos metamorfitos de ortode-
rivação, tais como xistos quartzosos e metadacitos,
em relação às rochas paraderivadas (xistos carbo-
nosos e/ou manganesíferos), parece indicativo de

que a contribuição vulcanogênica foi superior à se-
dimentação, durante a evolução da bacia Gurupi.
Essa evolução, em provável regime de greentone
belt (seqüência vulcano-sedimentar, com presen-
ça de ultramafitos, além de marcante metalogenia
aurífera), poderia estar relacionada a um sistema
transcorrente superposto, com abertura (transten-
são) e fechamento de uma bacia greenstone, no fi-
nal do Arqueano ou no Proterozóico Inferior. Toda-
via, os registros da provável fase transtensiva
acham-se obliterados, em face das modificações
estruturais e mineralógicas impostas aos protólitos,
conforme se depreende das análises petrográfi-
cas, as quais evidenciam que a pretérita seqüência
vulcano-sedimentar sofreu profundas transforma-
ções mineralógicas (sericitização, cloritização, epi-
dotização etc.) sob condições térmicas inerentes à
fácies xisto-verde, durante a atuação do regime
compressivo oblíquo, responsável pela implanta-
ção do cinturão de cisalhamento Tentugal.

Por suas características faciológicas, litológicas,
cronológicas, estruturais e metalogenéticas, o Gru-
po Gurupi pode ser correlacionado ao Grupo Auri-
zona, e, ainda, às seqüências supracrustais simila-
res, ocorrentes no Cráton Amazônico, como por
exemplo a Suíte Vila Nova, entre outras.

2.3.2.4 Granito Maria Suprema

2.3.2.4.1 Histórico

Alguns autores que estudaram anteriormente a
região (MOURA, 1936; COSTA et al., 1975/77;
ABREU, et al., 1980) reportaram-se à presença de
rochas de composição granítica, gnaissificadas,
integrando o embasamento arqueano ocorrente no
interflúvio Gurupi/Maracaçumé.

No presente trabalho, foram identificados e indi-
vidualizados no médio curso do rio Gurupi, biotita-
muscovita granitos miloníticos, ocorrendo na forma
de uma grande lente, intercalada concordamente
nas litologias do Complexo Maracaçumé.

Esses granitos exibem marcantes evidências de
deformação por cisalhamento simples e apresentam
uma paragênese do tipo plagioclásio - microclina -
quartzo - biotita - muscovita - opacos - apatita - zircão,
com destaque para a abundância de desenvolvidas
palhetas de muscovita, que realçam a anisotropia es-
trutural refletida na pronunciada foliação milonítica a
ultramilonítica, o que dá a essas rochas, em escala de
afloramento, o aspecto de verdadeiros xistos à mus-
covita e biotita. A microclina apresenta-se em per-
centual volumétrico significativo, exibindo formas xe-
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nobláticas a hipidioblásticas, moderada a alta triclini-
cidade, sendo os cristais geralmente límpidos e inal-
terados. A muscovita e a biotita ocorrem em íntima as-
sociação, desenhando um padrão anastomosado e
marcando os planos de cisalhamento.

Neste trabalho, esses granitos estratóides inten-
samente deformados são considerados, em função
de suas características petrogenéticas e estrutura-
is, como de geração a partir da fusão parcial em ní-
veis profundos da crosta superior, durante a im-
plantação do Cinturão de Cisalhamento Tentugal,
adotando-se a denominação “Granito Maria Supre-
ma”, uma vez que suas exposições mais caracte-
rísticas situam-se na cachoeira homônima, no mé-
dio curso do rio Gurupi.

2.3.2.4.2 Distribuição Geográfica

Os biotita-muscovita granitos ultramiloníticos
que compõem a unidade têm sua área de ocorrên-
cia na porção WSW da folha SA.23-Y-B, no médio
curso do rio Gurupi, com suas exposições mais sig-
nificativas na cachoeira Maria Suprema.

Em mapa, a unidade apresenta uma forma niti-
damente lenticular, subconcordante a concordante
com a estruturação regional do Complexo Maracaçu-
mé, orientada segundo um “trend” noroeste-sudeste,
com uma largura máxima da ordem de 3km, tornan-
do-se gradativamente mais estreita para SE, enquan-
to para NW extrapola o limite oeste da área do Projeto.
Os dados de campo, aliados aos estudos petrográfi-
cos e fotogeológicos detalhados, tornaram possível a
individualização desses granitóides, intimamente as-
sociados às litologias do Complexo Maracaçumé.

2.3.2.4.3 Relações de Contato

O “Granito Maria Suprema” mantém relações de
contato concordantes com as litologias do Comple-
xo Maracaçumé, muito embora os traços dessas
superfícies não possam ser precisamente estabe-
lecidos no campo. Nos produtos de sensoreamen-
to remoto (fotografias aéreas e imagens radargra-
métricas), os contatos foram estabelecidos com
uma aproximação aceitável (considerando-se a es-
cala do mapeamento), consubstanciados pelos
dados de campo obtidos durante a realização do
perfil geológico ao longo do rio Gurupi.

2.3.2.4.4 Características Petrográficas

Essa Unidade é representada por tipos granitói-
des, volumetricamente subordinados no contexto

litológico regional,mostrando configuração lenticu-
larizada e jazimento estrutural do tipo estratóide,
em posicionamento conformável com a estrutura-
ção regional.

Na área trabalhada, as estações geológicas
CF-R-162 e CF-R-166 são representativas dessas
litologias, cuja caracterização petrográfica se des-
taca pela natureza granítica a duas micas, sendo
marcante a presença de biotita e muscovita.

Sienogranitos e tonalitos são as variedades pe-
trográficas mais freqüentes, exibindo uma assem-
bléia mineralógica do tipo feldspato - quartzo -
muscovita - biotita + apatita + titanita + opacos +
andaluzita + zircão.

A microclina está presente nas variedades graní-
ticas e ausente nos tonalitos, ocorrendo como
grãos xenoblásticos, ligeiramente achatados e ori-
entados. A geminação polissimtética cruzada é fra-
camente desenvolvida e os grãos mostram um inci-
piente processo de argilização, além de marcantes
efeitos de tectônica rúptil superimposta, caracteri-
zada por freqüentes fraturas de partição, cujos pla-
nos acham-se freqüentemente preenchidos por
material micáceo.

O plagioclásio é do tipo albita-oligoclásio, parci-
almente argilizado e sericitizado, localmente exi-
bindo planos de geminação curvados e microfratu-
rados por ação cataclástica, resultante de tectôni-
ca rúptil superposta.

O quartzo ocorre como cristais de formas e di-
mensões variadas, mostrando um forte achatamen-
to e acentuado estiramento, com seu eixo cristalo-
gráfico maior orientado preferencialmente segundo
a foliação regional. Assume a configuração de cris-
tais em ribbon, com efeitos de tensões internas ca-
racterizados por extinção ondulante, bandas de de-
formação, formação de subgrãos e geração de no-
vos grãos por recristalização dinâmica.

A biotita e a muscovita são as fases minerais mi-
cáceas freqüentemente observadas, ocorrendo
em proporções variadas, com acentuada orienta-
ção preferencial, realçando a foliação milonítica.
Ocupam os espaços relativos aos planos de cisa-
lhamento e desenham um padrão ou aspecto pisci-
forme (mica “fish”), com visível extinção ondulante.

Os minerais acessórios acham-se distribuídos
esporadicamente por toda a rocha.

2.3.2.4.5 Idade, Origem e Correlação

Os granitóides da unidade Maria Suprema não
são ainda suficientemente conhecidos, notada-
mente em seu aspecto geocronológico; assim, até
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o presente não foram realizadas datações em suas
litologias, que permitissem estabelecer com maior
precisão o seu cronoposicionamento. Todavia,
considerando-se um modelo de evolução crustal
onde esses granitos são considerados como de
geração a partir da fusão parcial de uma crosta su-
perior, de idade arqueana (Complexo Maracaçu-
mé), durante a implantação de um cinturão de cisa-
lhamento que não retrabalhou unidades do Protero-
zóico Superior, é possível admitir para essas ro-
chas uma idade mínima de formação, do Protero-
zóico Inferior.

Por suas características texturais e mineralógi-
cas, esses granitos são indicativos de ambiente
magmatectônico sincinemático a tardicinemático,
onde o caráter mais potássico sugere um grau de
evolução petrogenética mais avançado em relação
aos granitóides do Complexo Maracaçumé. Petro-
graficamente, são bastante semelhantes aos leu-
cogranitos sincolisionais descritos por HARRIS et
al., (1987), que ocorrem no Himalaia e Hercinides
(no sudoeste da Europa), e que são considerados
como de geração a partir da fusão parcial em níveis
profundos da crosta superior, através de zonas de
cisalhamento dúctil, durante a atuação do regime
compressivo responsável pela implantação dos
cinturões de cisalhamento, nas zonas de colisão
tipo continente-continente.

Ainda de acordo com aqueles autores, dentro da
classificação do magmatismo colisional das re-
giões do Himalaia e Hercinides, os granitos sinoro-
gênicos ou leucogranitos estariam relacionados às
intrusões do Grupo II, constituindo corpos concor-
dantes a subconcordantes, caracterizando-se pela
presença da muscovita, com ou sem biotita, sendo
bastante similares aos granitos do tipo “S”, na clas-
sificação de CHAPPELL, & WHITE, (1974), (apend
HARRIS et al., 1987).

O Granito Maria Suprema, por suas característi-
cas paragenéticas e texturais, denuncia uma tipo-
logia bem individualizada, onde a presença de
muscovita e andaluzita são indicativas de uma pa-
raderivação. Essas características, aliadas às ob-
servações de campo e dentro de uma visualização
megaestrutural, podem atribuir à unidade uma for-
mação por anatexia crustal em fase sincisalhamen-
to ou sincolisional, durante a implantação do Cintu-
rão Tentugal. O aspecto lenticularizado, estratóide,
a duas micas, constitui evidência de reforço à esse
mecanismo gerador, envolvendo como fonte térmi-
ca o calor por cisalhamento (“shear heating”), com
incrementos térmicos ao longo dos planos das me-
gafatias cavalgantes em sistema imbricado.

Por suas características mineralógicas e texturais,
além de similaridades quanto ao emplacement, o
Granito Maria Suprema parece correlacionável à
Suíte Plaquê, (ARAJO et al, 1989), redefinida pelos
mesmos autores para Granito Estratóide Plaquê, (em
1991), ocorrente na porção sul do Craton Amazônico.

2.3.2.5 Tonalito Itamoari

2.3.2.5.1 Introdução

No curso do mapeamento geológico realizado
pelo Projeto, foi identificada no médio rio Gurupi
uma seqüência de rochas de composição tonalítica
a trondhjemítica, intensamente retrabalhadas tec-
tonicamente, sem evidências de migmatização (ao
contrário das litologias do Complexo Maracaçu-
mé), integrando a província geotectônica denomi-
nada Cinturão de Cisalhamento Tentugal. Por suas
características texturais, estruturais e mineralógi-
cas bem definidas, esses tonalitóides foram indivi-
dualizados e separados cartograficamente das lito-
logias do Complexo Maracaçumé, recebendo a de-
nominação de Tonalito Itamoari, em virtude de suas
principais ocorrências situarem-se nas proximida-
des do povoado homônimo.

Assim, o Tonalito Itamoari representa mais uma
unidade identificada e individualizada neste Proje-
to, compreendendo uma seqüência de marcante
invariabilidade composicional, estrutural e textural,
com taxas deformacionais compatíveis com o está-
dio milonítico. Trata-se, em essência, de tonalitos e
trondhjemitos que sofreram um intenso retrabalha-
mento crustal, com profunda reorganização estru-
tural e significativas transformações mineralógicas,
relacionadas ao evento cisalhante responsável
pela implantação do Cinturão de Cisalhamento
Tentugal. Constituem rochas comprovadamente
ortoderivadas e, seguramente, representam os
equivalentes retrabalhados dos granitóides da Suí-
te Tromaí, esta última relacionada ao terreno grani-
to “greenstone”, adjacente ao Cinturão Tentugal.

As transformações mineralógicas resultantes
desse retrabalhamento (cisalhamento/hidroterma-
lismo) estão refletidas na cloritização das hornblen-
das e na epidoto-sericitização dos plagioclásios,
responsáveis pela característica coloração esver-
deada que marca regionalmente esses tonalitóides.

2.3.2.5.2 Distribuição Geográfica

A principal área de ocorrência da unidade si-
tua-se na porção noroeste da folha SA.23-Y-B (Pi-

SA.23-V-D (Turiaçu) e SA.23-Y-B (Pinheiro)
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nheiro), constituindo uma faixa de “trend” NW-SE,
com cerca de 75km de comprimento e largura de
6km, bem caracterizada nos interflúvios Maracaçu-
mé/Gurupi/Gurupi Mirim. As melhores exposições
situam-se no médio curso do rio Gurupi, entre a vila
de Itamoari e o povoado Jibóia, numa extensão de,
aproximadamente, 6km ao longo do rio; os aflora-
mentos são em geral de grandes dimensões, na
forma de extensos lajeiros, no leito e nas margens
do rio.

Uma outra área de exposição do Tonalito Itamoa-
ri está situada nas proximidades do povoado de
Puçuquara, num trecho com cerca de 1,5Km de ex-
tensão, ao longo do rio Gurupi, constituindo um cor-
po de forma lenticular, intercalado concordante-
mente nos gnaisses do Complexo Maracaçumé. O
referido corpo dispõe-se paralelamente à orienta-
ção regional das rochas gnáissicas, acunhando-se
para noroeste e para sudeste; sua delimitação so-
mente tornou-se possível através da integração
dos dados de campo com os estudos petrográficos
e fotogeológicos de detalhe. Nessa região (nas
proximidades de Puçuquara), as rochas tonalíticas
apresentam, por vezes, a presença marcante de
dobras pitigmáticas e intrafoliais disrúptas, indicati-
vas das altas taxas de deformação a que esteve
submetida a unidade; localmente, são também ob-
servados tonalitos ultramiloníticos, onde a intensi-
dade da deformação está caracterizada pela pre-
sença de dobras em tubo, com dimensões centi-
métricas, alongadas segundo a direção da linea-
ção de estiramento.

2.3.2.5.3 Relação de Contato

O Tonalito Itamoari está em contato concordan-
te, de forma gradacional, com o Tonalito Cândido
Mendes (Suíte Intrusiva Tromaí), o qual representa
o seu correspondente no terreno preservado (terre-
no granito-"greenstone" do Noroeste do Maranhão).
O limite entre essas unidades marca, também, o
próprio limite entre duas províncias geotectônicas
(terreno granito greenstone/cinturão de cisalha-
mento), estando bem caracterizado no médio cur-
so do rio Gurupi, logo a montante do povoado Bar-
reira, onde as rochas tonalíticas, preservadas, pas-
sam gradativamente a tipos intensamente deforma-
dos. Essa gradação pode também ser observada,
embora de forma incipiente, ao longo da estrada
que leva à região garimpeira do Chega Tudo, no
caminho para Montes Aureos, e, ainda, no ramal
que dá acesso ao garimpo Cedral, entre outros.
Esse limite foi estabelecido com base em critérios

de campo, análises petrográficas e estudos fotoge-
ológicos de detalhe, possuindo um “trend” regional
NW-SE e um traçado levemente sinuoso.

Os contatos originalmente discordantes com as
litologias do Complexo Maracaçumé foram profun-
damente modificados pela ação deformacional do
evento cisalhante superposto, responsável pelo
“colocação” dos tonalitos na forma de uma grande
lente (proximidades do povoado de Puçuquara,
médio rio Gurupi), intercalada concordantemente
nas litologias do referido Complexo.

Os contatos com as rochas supracrustais do
Grupo Gurupi são concordantes (imbricação) e
algo retilíneos, facilmente discerníveis no campo e
nas fotografias aéreas/imagens de radar, em face
das contrastantes características litológicas e mor-
fológicas entre as duas unidades.

A análise de todo o conjunto rochoso envolvido
no cinturão de cisalhamento Tentugal, evidencia
que os litótipos representativos das unidades Tona-
lito Itamoari e Complexo Maracaçumé edificam um
pacote rochoso em arranjo imbricado, exibindo nas
zonas de contato características de misturação
tectônica em nível crustal comum e, em conse-
qüência, características faciológicas e deformaci-
onais similares, em escala de investigação meso-
microscópica.

2.3.2.5.4 Características Petrográficas

De um modo geral, os tonalitos e trondhjemitos
apresentam uma assembléia mineral do tipo plagio-
clásio + quartzo + hornblenda + epidoto + clorita +
microclina + alanita + calcita + opacos + zircão + ti-
tanita + apatita + sericita, em ordem de decréscimo
em abundância. Essa paragênese estabelece uma
relação mútua entre os grãos minerais do tipo grano-
nematoblástica, cujas modificações texturais são re-
sultantes da superposição de um pervasivo proces-
so milonítico. Como conseqüência mais visível des-
se processo, ocorreram transformações parciais
e/ou totais, refletidas pela cloritização das hornblen-
das e pela sericito-epidoto-calcitização dos plagio-
clásios, resultando na marcante coloração esverde-
ada que caracteriza esses litótipos, em decorrência
de uma quase generalizada epidotização.

O plagioclásio é do tipo oligoclásio-andesina,
ocorrendo como grãos ocelares, xenoblásticos, ro-
tacionados, mostrando freqüentemente um intenso
processo de saussuritização, denunciando uma in-
cipiente a moderada ação hidrotermal, em fase
sincisalhamento. O sincronismo do par hidroterma-
lismo/cisalhamento foi igualmente responsável
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pela geração de palhetas de clorita, de coloração
verde intenso, a partir da alteração da hornblenda,
evidenciando que a rocha foi submetida a transfor-
mações mineralógicas decorrentes da atuação de
um retrometamorfismo, geneticamente relacionado
ao processo de milonitização do evento Tentugal,
atingindo a fácies xisto-verde, envolvendo reações
de hidratação. A clorita se associa intimamente à
hornblenda verde, desenhando, ambas, uma trama
de padrão anastomótico e constituindo fases mine-
rais marcadoras de planos de cisalhamento. O
quartzo é uma fase mineral essencial e majoritária,
ocorrendo como agregados policristalinos, recu-
perados e recristalizados sob condções sincine-
máticas. Com relativa freqüência, os cristais de
quartzo mostram efeitos de tensões internas, exi-
bindo forte cominuição e geralmente desenvolven-
do formas achatadas e estiradas, de aspecto ribo-
nado, com disposição paralela à foliação regional.
Os cristais de microclina ocorrem em percentual
volumétrico subordinado, às vezes preservando
sua localização tardia e intersticial, de caráter reli-
quiar. A análise conjunta, realça a presença fre-
qüente e algo significativa de cristais de epidoto,
disseminados irregularmente, por vezes como
grãos bem desenvolvidos e resultantes de um in-
tenso processo de descalcificação dos plagioclá-
sios. Apatita, titanita, alanita, zircão e opacos, cons-
tituem os acessórios mais freqüentes, esparsamen-
te distribuídos por toda a rocha, e/ou constituíndo
primitivas aglomerações de natureza restítica, dila-
cerados pelo processo milonítico.

2.3.2.5.5 Idade, Origem e Correlação

Conforme já enfatizado anteriormente, a unidade
Tonalito Itamoari representa o equivalente retraba-
lhado da Suíte Intrusia Tromaí (Tonalito Cândido
Mendes), a qual (Tromaí), em função de suas ca-
racterísticas estruturais e petrográficas, evidencia
um ambiente magma-tectônico, tipicamente
pós-cinemático e/ou anorogênico, representando a
componente granítica do “terreno granito-greens-
tone do Noroeste do Maranhão”. Assim, numa visu-
alização regionalizada, o Tonalito Itamoari repre-
senta aquela porção do plutonismo Tromaí que foi
envolvida no “Cinturão de Cisalhamento Tentugal”
e deformada regionalmente, em taxas compatíveis
com o estádio milonítico. Segundo vários autores
(HARLEY et al., 1967; ALMARAZ & CORDANI,
1969; COSTA et al., 1977, entre outros), os granitói-
des Tromaí possuem idade em torno de 2.000 Ma.,
sendo que o Tonalito Itamoari sofreu um retrabalha-

mento tectônico relacionado à implantação do Cin-
turão Tentugal, provavelmente no Proterozóico
Inferior.

O Tonalito Itamoari parece correlacionável, tem-
poralmente, a algumas unidades ocorrentes no
Cráton Amazônico, como por exemplo o Granodio-
rito Parauari (MELO et al., 1980), entre outras.

2.3.3 Metamorfismo e Deformação

A área trabalhada exibe um conjunto litológico
de idade arqueo-proterozóica, cuja caracterização
petrotectônica permite individualizar domínios geo-
tectônicos marcados por distinções litológicas, me-
tamórficas e deformacionais. Nesse sentido, o qua-
dro regional expõe um conjunto com característica
de terreno do tipo granito-"greenstone", relativa-
mente bem preservado dos efeitos metamórficos e
deformacionais, como se depreende das observa-
ções efetuadas sobre os litótipos representativos
das supracrustais do “Grupo Aurizona” e pluto-
no-vulcanismo da “Suíte Intrusiva Tromaí”. A esse
conjunto, é proposta a denominação “Terreno Gra-
nito-Greenstone do Noroeste do Maranhão”.

Na composição litológica regionalizada é cha-
mativa uma larga faixa de tectonitos ocorrentes na
continuidade ou na extensão - para sul do Terreno
Granito-"Greenstone", em que se destaca o intenso
retrabalhamento tectônico, em regime deformacio-
nal não-coaxial. Diferentes unidades litológicas
compõem essa faixa, marcadas por distintivas pa-
ragêneses, faciologia metamórfica e intensidade
deformacional. Essas diferentes unidades rece-
bem a designação formal de Kinzigito Marajupema,
Complexo Maracaçumé, Grupo Gurupi, Granito
Maria Suprema e Tonalito Itamoari.

Completando a litogênese e a evolução litoestru-
tural pre-cambriana, na área trabalhada, se desta-
cam os produtos sedimentogênicos relacionados a
um regime tectônico de natureza distensiva, com
abatimentos de blocos e, conseqüentemente, aba-
ciamentos controlados por tectônica rúptil.

O “Terreno Granito Greenstone do Noroeste do
Maranhão”, exibe nos seus dois principais conjun-
tos litológicos, as unidades Aurizona e Tromaí, con-
trastes metamórficos e deformacionais entre si e,
conjuntamente, mostram um padrão de ordena-
mento da trama estrutural, resultante de processos
magmáticos e deposicionais estabilizados. A pre-
servação das feições originais reflete a ausência de
reorganização mineral inerente aos regimes tectô-
nicos envolvendo cisalhamento dúctil, em escala
penetrativa.

SA.23-V-D (Turiaçu) e SA.23-Y-B (Pinheiro)
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O Grupo Aurizona, representado por uma se-
qüência supracrustal de natureza vulcano-sedi-
mentar, é constituído litologicamente por xistos, fili-
tos, metacherts, quartzitos e metaultramafitos, com
paragênese indicativa de metamorfismo de baixo
grau compatível com a fácies xisto-verde baixo,
evoluindo localmente para fácies anfibolito baixo,
provavelmente por incrementos tectônicos nas pro-
ximidades da Suíte Intrusiva Tromaí.

Nesse terreno preservado, se destaca a grande
manifestação magmática Tromaí, de natureza plu-
tono-vulcânica, de dimensões batolíticas, empla-
çada como polipulsações em regime tectônico dis-
tensivo do Arqueano-Protrerozóico Inferior, sendo
responsável, em grande parte, pelo metamorfismo
e deformação das supracrustais Aurizona que pré-
datam essa manifestação.

Tonalitos, trondhjemitos, granodioritos e, mais
raramente, sieno e monzogranitos, constituem as
diferentes variedades petrográficas entre os pluto-
nitos. Dacitos e riodacitos são os equivalentes ex-
trusivos mais freqüentemente observados, e cuja
extensão, em área, não permite sua individualiza-
ção como uma seqüência vulcânica, na escala de
trabalho.

A rigor, os plutonitos Tromaí apresentam uma as-
sociação mineralógica tipicamente granitóidica e
compatível com o nível crustal mesozonal, refletin-
do uma natureza metaluminosa calcialcalina, por
refusão parcial crustal inferior, envolvendo rochas
anfibolíticas como material-fonte ou parental. Fra-
ções restíticas anfibolíticas e/ou aglomerados máfi-
cos, em nível microscópico, assim como autóli-
tos/xenólitos microgranulares de maior basicidade,
em escala mesoscópica, testemunham o ultrame-
tamorfismo ocorrido sobre metabasitos, em níveis
infracrustais. A ausência de deformação em escala
regionalizada, permite observar o arranjo mútuo
entre os grãos minerais, relativamente bem preser-
vado, obedecendo um padrão hipidiomórfico-gra-
nular a tectônico por cristalização magmática em
fase tardia, pós-orogênica. De um modo geral, os
plutonitos e vulcanitos Tromaí, altamente preserva-
dos, mantêm suas relações texturominero-estrutu-
rais originais, sem mostrar efeitos significativos de
metamorfismo e deformação, com destaque para a
estabilização dos aspectos de isotropismo estrutu-
ral e eqüigranularidade textural, com manutenção
do idiomorfismo dos grãos minerais.

Os dois conjuntos litológicos (Aurizona/Tromaí)
foram afetados localmente por zonas discretas de
cisalhamento, dominantemente em regime direcio-
nal, com geração resultado de rochas protomiloníti-

cas a miloníticas. Em decorrência, efeitos metamór-
ficos e deformacionais são circunstancialmente ob-
servados, com destaque para algumas transforma-
ções mineralógicas superpostas à paragênese dos
gronitóides Tromaí e dos epimentamorfitos Aurizo-
na. Incipiente retrometamorfismo e tectônica rúptil
subseqüente e associada, facilitam uma dispersa
venulação sílico-aurífera, preenchendo zonas de
fratura, com limitada extensão.

A porção oes-sudoeste da área mapeada se ca-
racteriza por um outro domínio geotectônico, em
passagem gradacional ao terreno granito-"greens-
tone" (mais ao norte), onde o conjunto litológico que
marca esse domínio exibe fortes evidências de um
intenso retrabalhamento crustal, metamorfizando e
deformando em alta intensidade os litótipos das
unidades Aurizona e Tromaí. Em conseqüência, o
edíficio litológico situado ao sul da área mostra a
impressão de uma forte linearidade mineralógi-
co-estrutural, com acentuada anisotropia e reorde-
namento de trama, em escala pervasiva ou pene-
trativa, com direção geral NE-SE. O metamorfismo
e a deformação mantmê entre si uma aparente re-
lação isocronológica, e evidências de um retraba-
lhamento tectônico em regime de cisalhamento
dúctil, superposto às litologias do par granito-"gre-
enstone". Esse domínio retrabalhado tem suas me-
lhores evidências de metamorfismo e deformação
nos afloramentos ocorrentes no médio curso do rio
Gurupi e recebe a denominação de Cinturão de Ci-
salhamento Tentugal, envolvendo rochas infra,
meso e supracrustais de idade arqueana-protero-
zóica inferior. Essas rochas se encontram em íntima
associação, numa relação de imbricamento, difi-
cultando o entendimento do arranjo espacial estra-
tigráfico. Contudo, no curso do mapeamento foi
possível a identificação e individualização de cata-
metamorfitos do tipo Kinzijito Marajupema, em ínti-
ma associação geográfica aos catamesometamor-
fitos do Complexo Maracaçumé, dos mesometa-
morfitos designados formalmente de Granito Estra-
tóide Maria Suprema e Tonalito Itamoari, além dos
epimetamorfitos que constituem a seqüência vul-
cano-sedimentar Gurupi. A análise regionalizada
dos tectonitos do cinturão Tentugal, denuncia que
o conjunto litológico desse domínio foi megaestru-
turado num processo de encurtamento ou duplica-
ção crustal, em regime tectônico compressivo oblí-
quo, onde sistemas de cavalgamento imbricado
atuam em íntimo relacionamento geográfico e ge-
nético com o sistema transcorrente, em aparente
movimentação isocrônica. A posição espacial dos
elementos da trama estrutural indica movimenta-
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ção contracional da massa rochosa de SW para
NE, associada espaço-temporalmente a um esca-
pe rochoso de caráter direcional, com sentido de
movimentação sinistral.

A tectogênese Tentugal se processou em regime
de cisalhamento dúctil e foi responsável pela gera-
ção e desenvolvimento de uma pronunciada folia-
ção anastomosada, de caráter milonítico, envol-
vendo achatamento, estiramento, rotação, meta-
morfismo e deformação dos componentes minera-
lógicos dos diferentes litótipos que edificam o Cin-
turão de Cisalhamento Tentugal.

As rochas Kinzigíticas da unidade Marajupema e
os granitóides da unidade Maracaçumé apresen-
tam paragêneses compatíveis às fácies granulito e
anfibolito, respectivamente, com evidências mar-
cantes de processo de migmatização e taxas defor-
macionais variando de protomilonito a mílonito. Um
intensivo e extensivo processo metamórfico-anatéti-
co na mesoinfracrosta, atuante sobre peotólito meta-
mafítico de natureza provavelmente anfibolítica, re-
sultou na geração de tonalito-granodioritos, que
marcam a unidade Maracaçumé. Estruturas migmá-
ticas e deformacionais são freqüentes e têm ocor-
rência quase generalizada, à medida que se aproxi-
ma do alto curso do rio Gurupi, na porção sul da área
trabalhada. Paleossomas anfibolíticos contrastam
internamente com leucossomas graníticos, denun-
ciando fusão parcial, sendo que ambas as porções
se misturam ou se interdigitam, num padrão, desta-
cados por um forte fluxo migmatítico ou deformacio-
nal-milonítico, não havendo uma relação temporal
muito clara entre o metamorfismo e a deformação
(fotos II.2.1a, 1b, 1c, 1d).

Ainda no domínio litológico da unidade Maraca-
çumé, na porção sul da área trabalhada , os litóti-
pos aflorantes ao longo do rio Gurupi mostram um
acentuado estágio deformacional, compatível com
o padrão milonítico, exibindo frações rochosas de
diferente competência, gerando estruturas intensa-
mente dobradas, com configuração em bainha,
com destaque para as dobras em olho “eye folds”
visualizadas nos planos YZ do elipsóide de defor-
mação finita (fotos II.2.2a, 2b, 2c).

A seqüência metavulcano-sedimentar Gurupi,
de natureza supracrustal, mostra paragêneses ine-
rentes às facies xisto-verde baixo/alto, com evidên-
cias localizadas de retrogressão, em regime de ci-
salhamento dúctil. Xistos miloníticos essencialmen-
te micáceos constituem a variedade petrográfica
dominante. A paragênese muscovita + biotita + tre-
molita + clorita + quartzo é indicativa de recristali-
zação metamórfica epizonal, e o arranjo mútuo in-

tergranular ensaia um padrão textural lepidoblásti-
co, com taxas deformacionais atingindo o estágio
milonítico, ocasionalmente exibindo metamorfismo
e deformação polifásica. Considerando, contudo,
que a deformação se instalou em caráter heterogê-
neo e progressivo, são observados, localmente,
paragêneses e arranjos texturais algo preservados,
permitindo a identificação protolítica metarriodací-
tica-metadacítica. A natureza ortoderivada félsica
se depreende da preservação de grãos de quartzo
e feldspato, mantendo seus contornos originais
algo idiomórficos, como primitivos fenocristais
imersos em matriz vulcânica cripto a minocristalina.
Como se trata de uma seqüência metavulca-
no-sedimentar, são ocorrentes, em íntima associa-
ção, o metavulcanitos, xistos micáceos metassedi-
mentares, como se observa nas estações
JP-R-2PA-31-33-49 e 82A, onde a paragêneses é
indicativa de uma paraderivação. Veios de quartzo
leitoso, geralmente auríferos, se instalaram quando
da deformação frágil, ocupando preferencialmente
os planos de fraturas.

Os micaxistos paraderivados contêm, normal-
mente, grandes cristais que contrastam dimencio-
nalmente com a matriz foliada, cuja associação não
mostra claramente, nos espécimes analisados, um
inter-relacionamento que denuncia a idade relativa
entre o metamorfismo e a deformação. A análise
microestrutural da relação porfiroclasto-matriz fica
prejudicada pela ausência de critérios distintivos. A
rigor, algumas evidências, como a forma lenticular
dos porfiroclastos exibindo sombras de pressão, e
os deflexos da foliação externa (Se) contornando
os porfitoblastos que mostram rotação com sentido
de movimentação sinistral, são indicativos de que
os porfiroblastos são pré-tectônicos. Em adição,
observações realizadas na estação JP-31 mostram
algumas feições microscópicas, onde se destacam
ocelos feldspáticos rotacionados imersos em ma-
triz foliada miloniticamente, em padrão anastomóti-
co (fotomicrografias II.2.1a, 1b, 1c, 1d) com desen-
volvimento de microestruturas produzidas por me-
canismo deformacional, envolvendo microbudina-
ge sob condições de média coesão, com geração
de fraturas de cisalhamento, assim como mecanis-
mos de deslizamento intragranular, com o conse-
qüente acúmulo de material migrado e depositado
na zona de sombra. Fenoclastos de quartzo, envol-
vidos na deformação cisalhante, exibem processo
de recuperação-recristalização com formação de
subgrãos e geração de novos grãos, respectiva-
mente. Os metavulcanitos ácidos (metarriodaci-
to-metadacito) mostram, localmente (estação
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CF-172), texturas preservadas blastoporfiríticas
(fotomicrografias II.2.2a, 2b, 2c e 2d) em que os pri-
mitivos e originais fenocristais de quartzo e plagio-
clásio (albita-oligoclásio) contrastam, também,
com a massa fundamental microcristalina envolvi-
da em uma forte anisotropia planar, materializada
por uma foliação milonítica pervasiva. Os fenocris-
tais de quartzo transformados em ocelos mostram
microbandinage com fratura por estricção, bem
como zonas de sombra e assimetria do tipo delta,
PASSCHIER & SIMPSON, 1986), em regime de mai-
or deformação e indicando movimentação sinistral.
Os fenocristais de plagioclásio se dispõem com
seus eixos cristalográficos maiores paralelos à di-
reção de movimentação cisalhante, envolvidos em
rotação levógira. Durante a deformação, desenvol-
veram texturas de microboudinage, com fraturas
por estricção e granulação interna para recristaliza-
ção, e texturas escalonadas de cisalhamento com
rotação.

Os metamorfitos do Grupo Gurupi, dominante-
mente envolvidos no Sistema Transcorrente, exi-
bem altíssimas taxas deformacionais, com desen-
volvimento de dobras tubulares e conseqüente
alta remobilização/concentração aurífera, como
acontece na localidade Chatão (foto II.2.3), entre
outras.

No curso da Tectogênese Tentugal, em fase sin-
cisalhante, foram gerados granitóides em conse-
qüência do calor por cisalhamento, produzido ao
longo dos planos de maior movimentação das me-
gafatias rochosas cavalgantes. Esses granitóides,
identificados e individualizados no curso do mape-
amento, foram emplaçados como corpos estratói-
des e lenticularizados, em concordância com a es-
truturação regional, recebendo a designação for-
mal de Granito Maria Suprema. São representados
por biotita-muscovita-cordierita granitos, com vari-
adas taxas deformacionais. Constituem, em essên-
cia, granitos a duas micas peraluminosos, com ca-
racterísticas de granitos do tipo S. A paragênese é
indicativa de metamorfismo de médio grau, desen-
volvido em sincronismo deformacional. O metamo-
fismo e a deformação foram elaborados durante o
expessamento crustal compressivo, edificador do
Cinturão de Cisalhamento Tentugal.

A unidade Tromaí, afetada pela Tectogênese
Tentugal, sofreu profundo retrabalhamento tectôni-
co, com reordenamento dos elementos da trama
estrutural, cuja postura espacial é indicativa da su-
perposição de um regime tectônico compressivo
oblíquo, recebendo a desiguação formal, no domí-
nio retrabalhado, de Tonalito Itamorai.

Em conseqüência dessa marcante remobiliza-
ção, processos metamórfico-deformacionais de-
nunciam reequilíbrios de fases mincialógicas com-
patíveis com as condições físico-químicas reinan-
tes na fácies anfibolito, associadas a uma progres-
são deformacional heterogênea. A paragênese,
dominada por plagioclásio-quartzo-microclina-
horblenda-biotita, ocorrente no Tonalito Itamoari, é
similar àquela encontrada no Tonalito Tromaí (Cân-
dido Mendes) exibindo porém, um forte reordena-
mento textural, com a implantação de uma conspí-
cua e generalizada anisotropia estural. Com isso, o
Tonalito Itamoraí foi alvo de processos ligeiramente
retrógrados, associados à incipiente alteração hi-
drotermal, reequilibrando algumas fases minerais
às condições físico-químicas inerentes à fácies xis-
to-verde, com conseqüências metalogenéticas au-
ríferas de favorabilidade localizada. Esses sítios
são geralmente marcados pela atuação conjunta
do processo retrogressão-hidrotermalismo, com
geração de epidoto-clorita-sericita-pulmita-calcita.

A rigor, o metamorfismo é regionalizado, man-
tendo uma relação isocronológica com o processo
de encurtamento crustal, envolvendo uma movi-
mentação contracional de baixo ângulo, em íntimo
relacionamento genético e geométrico com uma
movimentação direcional, de alto ângulo (fotos
II.2.4a, 4b, 4c e 4d). A posição espacial dos ele-
mentos da trama estrutural, a análise das estruturas
deformacionais e dos indicadores cinemáticos, de-
nunciam um transporte de massa rochosa de SW
para NE, em regime de cisalhamento dúctil, com
sentido de movimentação sinistral (fotos II.2.5a e
5b). Os mecanismos de deformação envolvidos se
traduzem, essencialmente, por deslizamentos intra
e intergranulares, (fotomicrografias II.2.3a, 3b, 3c e
3d), atingindo, localmente, estágios de superplasti-
cidade, com geração/imigração composicional e
conseqüente aleitamento tectônico (Fotos II.2.5c).
Nesse sentido, protomilonitos-milonitos-ultramiloni-
tos estão geneticamente relacionados aos proces-
sos de recuperação-recristalização dinâmica, de-
senvolvidos em fase sin deformacional.

2.4 Bacias Sedimentares

2.4.1 Bacias do Proterozóico Médio/Superior

Nos trabalhos anteriores sobre a região do Guru-
pi, a única tentativa de posicionar as rochas consi-
deradas do Proterozóico Médio (?) em uma entidade
geotectônica foi realizada por ABREU et al., (1980),
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que consideraram as formações Igarapé de Areia e
Viseu como prováveis coberturas plataformais.

Neste relatório, mesmo considerando a inexis-
tência de dados geocronológicos, as referidas uni-
dades são cronoposicionadas no Proterozóico Mé-
dio/Superior, uma vez que foram preservadas da
intensa deformação cisalhante que atingiu indistin-
tamente as litologias do Arqueano/Proterozóico
Inferior. Por outro lado, os indicadores paleoclimáti-
cos impossibilitam que sejam confundidas com a
seqüência comprovadamente paleozóica (Grupo
Serra Grande Indiviso), uma vez que essa foi depo-
sitada em ambiente glacial (conglomerados com
seixos facetados, tipo “ferro de engomar”), en-
quanto as formações Igarapé de Areia e Viseu re-
presentam depósitos de clima semi-árido.

Em adição, ao contrário das rochas horizontali-
zadas do Paleozóico, as unidades do Proterozóico
Médio/Superior acham-se às vezes dobradas, em
grandes dobras abertas, desenvolvendo conspí-
cua foliação plano-axial.

Uma vez que as formações Igarapé de Areia e Vi-
seu apresentam características litológico-estrutu-
rais similares, apesar de relacionadas a duas baci-
as aparentemente isoladas entre si, estão sendo
agrupadas, tentativamente, em uma única entida-
de geotectônica, denominada informalmente “Ba-
cias do Proterozóico Médio/Superior”.

2.4.1.1 Arcabouço Estrutural

As formações Igarapé de Areia e Viseu preen-
chem embaciamentos aparentemente isocrônicos,
geneticamente relacionados a uma tectônica dis-
tensiva, responsável pelo adelgaçamento da litos-
fera durante o Proterozóico Médio/Superior.

As referidas unidades, podem ser interpretadas
como produtos de um evento cuja direção de ex-
tensão máxima situa-se em torno de NE-SW, res-
ponsável pela implantação de pequenas bacias,
estruturadas através de falhamentos normais
NW-SE e falhas de transferências NE-SW, incipien-
temente caracterizadas nas imagens radargramé-
tricas e conspícuas nos produtos dos sensores ae-
rogeofísicos.

Essas direções principais (NW-SE e NE-SW) são
aproximadamente concordantes com as grandes
anisotropias observadas nos terrenos do Arquea-
no/Proterozóico Inferior, podendo representar rea-
tivações rúpteis de antigas zonas de fraqueza, for-
madas em regime dúctil.

Nos domínios da Formação Igarapé de Areia
ocorrem grandes dobramentos, cujos pla-

nos-axiais, aproximadamente verticalizados, orien-
tam-se segundo NW-SE (�N330�), conforme pôde
ser constatado no interflúvio Gurupi-Gurupi Mirim,
porção centro-oeste da área do Projeto. Nessa re-
gião, foram observados arenitos arcosianos
(JP-98) exibindo incipiente foliação plano-axial, as-
sim como uma “lineação”, resultante da interseção
da foliação com um plano de fratura.

Ao sul da vila Igarapé de Areia (JP-99), ocorre
quartzo-arenito com incipiente foliação plano-axial
orientada segundo N315�/N320�/N330�, com mer-
gulhos de aproximadamente 50� para NE. Nesse
local, são também observadas vênulas e veios de
quartzo com até 5cm de possança, cortando os
arenitos. Esses veios possuem direções principais
N310�/90�, N305�/S.V.(NE), N180�/90� etc, sendo
que alguns dos mais expressivos acham-se parale-
los à foliação (N315�).

Nas proximidades do povoado Boa Esperança
(JP-104) ocorrem arenitos com intercalações de ní-
veis conglomeráticos, apresentando foliação pla-
no-axial verticalizada, orientada segundo N325�.
Nesse local, foram observadas vênulas com cerca
de 1cm de possança, paralelas à foliação.

Nos terrenos relacionados à Formação Viseu,
bem caracterizada ao longo da rodovia que liga a
cidade homônima ao município de Bragança, os
dobramentos parecem ser menores e mais fecha-
dos, com os planos-axiais mergulhando geralmen-
te para sul.

As litologias que compõem a unidade, represen-
tadas essencialmente por arenitos arcosianos, peli-
tos e conglomerados, apresentam mergulhos for-
tes para SW ou SE, variando desde 18� até 55�, ori-
entadas segundo N280� a N335�, aparentemente
concordantes com a estruturação da Formação
Igarapé de Areia, que ocorre mais ao sul.

A Formação Viseu apresenta-se às vezes com in-
cipiente foliação plano-axial, conforme pôde ser
constatado nas estações JP-68/70/71/72, onde as
medidas de foliação variaram de N335�/55�SW a
N70�E/43�SE.

Veios e vênulas de quartzo são também freqüen-
tes (estações JP-67/70/71), apresentando possan-
ças centimétricas, concordantes ou não ao acama-
mento/foliação plano-axial.

Foram também observadas evidências de falha-
mentos nas estações JP-67 e JP-72, sendo que ne-
ssa última ocorrem desenvolvidas palhetas de hema-
tita especular, em um nível de conglomerados, próxi-
mo ao contato com o embasamento tonalítico, corro-
borando a idéia de que os limites dessas bacias pro-
terozóicas são essencialmente tectônicos.
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Em linhas gerais, é possível admitir-se que as ba-
cias do Proterozóico Médio/Superior caracterizam
segmentos distensivos, moderados a fracamente
invertidos.

2.4.1.2 Unidades Estratigráficas

Conforme enfatizado anteriormente,a Província
Geotectônica do Proterozóico Médio/Superior englo-
ba dois embaciamentos distintos, embora genética e
temporalmente inter-relacionados, preenchidos pelas
formações IgarapédeAreiaeViseu, respectivamente.

Essas denominações, propostas por ABREU et

al. (1980), caracterizam seqüências dominante-
mente continentais, de clima semi-árido, represen-
tadas por sedimentos fortemente diagenisados ou
anquimetamorfizados, constituídos por conglome-
rados, arenitos arcosianos e pelitos.

2.4.1.2.1 Formação Igarapé de Areia

2.4.1.2.1.1 Histórico

ABREU et al. (1980) denominaram Formação
Igarapé de Areia aos arcóseos, arenitos e conglo-
merados, que ocorrem ao sul da rodovia BR-316,
no interflúvio Gurupi-Piriá. Os referidos autores, já
aventavam a possibilidade de uma correlação des-
sa Unidade com a Formação Viseu, de ocorrência
próximo ao litoral paraense.

Anteriormente, COSTA et al. (1975) haviam posi-
cionado parte dessa seqüência no Eo-Paleozóico,
sob a denominação Formação Piriá.

No presente trabalho, foi mantido o termo pro-
posto por ABREU et al. (op. cit.) (mesmo conside-
rando que aqueles autores não definiram uma se-
ção-tipo para a unidade), para denominar uma se-
qüência de arenitos arcosianos, quartzo-arenitos,
conglomerados de seixos e grânulos, além de peli-
tos subordinados, ocorrentes na porção cen-
tro-oeste da área do Projeto.

2.4.1.2.1.2 Distribuição Geográfica

Essa unidade tem uma razoável faixa de ocorrên-
cia na porção centro-oeste da área do Projeto, co-
brindo uma superfície de aproximadamente, 20km2,
dos quais cerca de 90% situam-se no quadrante SW
da Folha Turiaçu, e o restante a NW da Folha Pinheiro.

Suas melhores exposições localizam-se nas pro-
ximidades da vila de Igarapé de Areia, em um con-
junto de serras pronunciadas, de perfil em forma de
crista e orientação geral NW-SE. No caminho que

parte da referida vila para a comunidade dos Baixi-
nhos, situada a sul, ocorrem exposições quase con-
tínuas de litologias da Unidade (arenitos, com subor-
dinados níveis conglomeráticos), entre 3.500m a
4.000m, à partir da vila, (JP-98 a/b; JP-99; JP-100);
foram também observados bons afloramentos ao
longo do caminho que parte do rio Gurupi Mirim para
o sítio do Zé dos Santos, em uma serra localizada
próximo ao povoado Boa Esperança (JP-104), onde
ocorrem arenitos aproximadamente verticalizados,
orientados segundo N325�, sendo visível a presen-
ça de foliação do tipo plano-axial. Foram também
observadas exposições no médio curso do rio Guru-
pi, bem como no ramal do Junco (JP-13/14), próximo
à vila de Cajueiro.

2.4.1.2.1.3 Relações de Contato

Os contatos da Formação Igarapé de Areia com
as unidades adjacentes são geralmente tectônicos,
através de falhamentos orientados segundo NW-SE
e NE-SW, determinados, geralmente, através de tra-
balhos fotointerpretativos. Foram interpretados con-
tatos com os tonalitos da Suíte Tromaí (Tonalito Ita-
moari), com os clásticos paleozóicos do Grupo Ser-
ra Grande Indiviso e com os sedimentos cretácicos
da Formação Itapecuru. Os falhamentos de direção
NW-SE foram interpretados como falhas normais ou
cavalgamentos, enquanto os de direção NE-SW fo-
ram considerados como falhas de transferência.

2.4.1.2.1.4 Características Litológicas

A Formação Igarapé de Areia é constituída predo-
minantemente por arenitos arcosianos, médios a
grossos, conglomerados de seixos e grânulos, areni-
tos finos a médios, arcosianos e, ainda, pelitos subor-
dinados.

Os conglomerados de seixos e grânulos, e os areni-
tos arcosianos médios a grossos, estão bem caracteri-
zados a sul da vila Igarapé de Areia, ao longo do cami-
nho que leva ao povoado de Baixinhos (JP-98/99/100).
Os conglomerados são de arcabouço abertos, consti-
tuídos por seixos e grânulos de quartzo e feldspato
(subordinado), com diâmetros de até 2cm, em geral
subarredondados, suportados por matriz arenosa, fer-
ruginosa (oxidada). Acham-se dispostos segundo ní-
veis preferenciais, mostrando uma incipiente organi-
zação do material mais grosso, com sutis evidências
de truncamentos, relacionados a prováveis estratifica-
ções cruzadas acanaladas. (JP-98)

Os arenitos arcosianos médios e grossos, es-
branquiçados e avermelhados, constituem interca-
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lações ou alternâncias centimétricas com os níveis
conglomeráticos, passando, localmente, a assumir
possanças métricas. Exibem, comumente, conspí-
cuas estruturas sedimentares dos tipos estratifica-
ção cruzada acanalada e tangencial, além de inci-
piente foliação plano-axial, sendo que essa estrutu-
ra tectônica é resultante dos grandes dobramentos
que se desenvolveram na região.

No caminho que leva à povoação de Baixinhos
ocorre uma zona de campo, plana, circundada por
elevações estreitas e alongadas, com perfil em
crista e desníveis da ordem de 20 a 30 metros. Ali,
existem excelentes exposições de arenitos médios
a grossos, cinza claro a esbranquiçados, constituí-
dos essencialmente por grãos de quartzo (com
feldspato subordinado), subarredondados a angu-
losos, micacéos (JP-99/100). Apresentam-se geral-
mente dispostos em grandes lentes, sendo possí-
vel individualizar alguns corpos com espessura de
aproximadamente 1m.

Ao longo dos estratos, são observadas magníficas
estruturas sedimentares bem preservadas, notada-
mente estratificações cruzadas acanaladas de pe-
queno porte, cruzadas tabulares e prováveis cruza-
das tangenciais; todas essas estruturas acham-se
bem delineadas por níveis de minerais pesados.
Uma vez que essa seqüência encontra-se fortemente
dobrada, em decorrência do processo de inversão
ao qual estiveram submetidas as bacias do Protero-
zóico Médio-Superior, não foi realizado um estudo de
paleocorrentes. Uma medida isolada, sem nenhuma
consistência estatística, tomada em uma estratifica-
ção cruzada tabular, indicou um valor de N325�.

Petrograficamente, os clásticos continentais da
Formação Igarapé de Areia (conforme caracteriza-
do nas estações (JP-99/102) são constituídos por
grãos de quartzo, feldspato potássico e plagioclá-
sio, mantendo todas as características ígneas origi-
nais, sugestivas de uma área-fonte essencialmente
granítica, provavelmente relacionada à Suíte Tro-
maí (Tonalito Cândido Mendes).

Os grãos minerais acham-se relativamente bem
preservados, com suas propriedades fisicas e óticas
inalteradas, dispostos em uma textura clástica por rá-
pidas, erosão e deposição, em moderado grau de se-
lecionamento.

Ocasionalmente, como ocorre na estação JP-99,
os grãos de feldspato estão totalmente alterados a
uma massa sericítica, a qual passa a constituir uma
fração matricial relativamente abundante.

Além da assembléia mineral dominante (quartzo,
KF e plagioclásio), são freqüentes as palhetas de-
tríticas de muscovita, raros cristais de zircão e tur-

malina, além de material ferruginoso, secundário,
cimentando os grãos detríticos.

O conjunto de fases minerais exibe um forte em-
pacotamento ou um acentuado grau de diagênese,
compatível com as coberturas sedimentares de
plataforma pré-cambriana.

Em termos de litofácies, os conglomerados de
seixos e grânulos (com feldspato), com incipiente
organização e evidências de truncamentos, estão
relacionados às porções distais de leques aluviais.
Os arenitos médios a grossos, arcosianos, com su-
perfícies de estratificações cruzadas acanaladas e
tabulares, de pequeno e médio porte, representam
depósitos de dunas subaquáticas e barras de um
sistema fluvial entrelaçado. Os subordinados peli-
tos, com estratificação plano-paralela e provável la-
minação ondulada, formada por “clinbing ripples”,
podem ser interpretados como depósitos de lagos
rasos.

Em caráter preliminar, a associação dessas lito-
fácies parece indicativa de que a Formação Igara-
pé de Areia foi depositada em ambiente continen-
tal, tipo leques aluviais, rios entrelaçados e lagos,
integrantes de um sistema desértico quente, duran-
te o Proterozóico Médio/Superior.

2.4.1.2.1.5 Idade e Correlação

Na ausência de dados geocronológicos, a For-
mação Igarapé de Areia é tentativamente cronopo-
sicionada no Proterozóico Médio/Superior, uma vez
que se acha preservada da intensa milonitização
que atingiu as unidades do Arqueano/Proterozóico
Inferior. Por outro lado, o caráter dominantemente
arcosiano é indicativo de um clima semi-árido a ári-
do, durante a sua sedimentação, contrastando com
o clima glacial, reinante na época da sedimentação
paleozóica (Grupo Serra Grande Indiviso). Em adi-
ção, ressalta-se o fato da Formação Igarapé de
Areia apresentar fortes dobramentos, chegando a
desenvolver incipiente foliação plano-axial, ao con-
trário da seqüência paleozóica, essencialmente
horizontalizada.

Por suas características litológico-estruturais, é
correlacionável à Formação Viseu, que ocorre na
porção setentrional da área do Projeto.

2.4.1.2.2 Formação Viseu

2.4.1.2.2.1 Histórico

Os pelitos fortemente diagenisados que ocorrem
na rodovia Bragança-Viseu foram considerados
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como metassedimentos e relacionados ao Grupo
Gurupi, por COSTA et al., em 1975.

ABREU et al., em 1980, empregaram a denomi-
nação Formação Viseu, para o conjunto de metare-
nitos com estratificações cruzadas, contendo níve-
is mais grossos, conglomeráticos, arcosianos,
além de metapelitos, ocorrentes no município de Vi-
seu, no nordeste do Pará. Segundo os autores, todo
o conjunto apresenta fortes mergulhos para sul (50�

a 60�), exibindo dobramentos cujos eixos orien-
tam-se segundo este-oeste.

Neste trabalho, foi adotada a denominação pro-
posta por ABREU et al. (op. cit), para um conjunto
de conglomerados, arenitos conglomeráticos, are-
nitos médios a grossos, com estratificações cruza-
das acanaladas e tabulares de pequeno e médio
porte, além de pelitos com estratificação plano-pa-
ralela, ocorrentes na rodovia Bragança-Viseu, entre
a localidade denominada Curva e a cidade de Vi-
seu.

2.4.1.2.2.2 Distribuição Geográfica

A Formação Viseu tem uma faixa de ocorrência
relativamente pequena, cobrindo uma superfície
com cerca de 4 a 5km2, localizada na porção
nor-noroeste da área do Projeto, no interflúvio Guru-
pi/Piriá. Sua delimitação cartográfica, ainda que de
forma aproximada, só pôde ser efetuada com o au-
xílio de sensores aerogeofísicos, uma vez que essa
unidade não apresenta características próprias
nos produtos de sensoreamento remoto.

Suas melhores exposições foram observadas ao
longo da rodovia Bragança-Viseu, numa extensão
de aproximadamente 14km, entre a localidade de-
nominada Curva e a cidade de Viseu. A primeira ex-
posição da unidade está localizada a 16km do po-
voado Curva (no sentido de Bragança para Viseu),
onde ocorre um horizonte de plintito, injetado por
veios de quartzo. A partir desse ponto, ocorrem vá-
rias exposições em cortes de estrada, constituídas
por arenitos arcosianos, pelitos e, subordinada-
mente, conglomerados.

2.4.1.2.2.3 Relações de Contato

A Formação Viseu está em contato com os tonali-
tos da Suíte Tromaí e com os clásticos terciários da
Formação Barreiras. São geralmente contatos tec-
tônicos, determinados a partir da integração dos
estudos fotointerpretativos com as interpretações
aerogeofísicas, estando orientados preferencial-
mente segundo NW-SE e NE-SW.

Os contatos retilíneos, de direção geral NW-SE,
foram interpretados como relacionados a falhas
normais ou cavalgamentos, enquanto aqueles de
direção NE-SW estariam ligados às falhas de trans-
ferência. Conforme enfocado anteriormente, a For-
mação Viseu parece representar o preenchimento
de uma bacia estruturada segundo falhamentos,
normais e de transferência, geneticamente ligados
a um processo distensivo, atuando no Proterozóico
Médio/Superior.

Pelo menos um desses contatos tectônicos pôde
ser comprovado nos trabalhos de campo, justamen-
te aquele que representa o limite norte da bacia. O
referido contato está bem caracterizado na estação
JP-72, onde ocorrem marcantes evidências de um
regime rúptil superposto aos conglomerados da For-
mação Viseu, havendo, inclusive, o desenvolvimen-
to de palhetas de hematita especular.

Além dos contatos tectônicos, foram interpreta-
dos alguns contatos discordantes erosivos, entre a
Formação Viseu e as unidades Tromaí e Barreiras.

2.4.1.2.2.4 Características Litológicas

A Formação Viseu é constituída dominantemente
por conglomerados contendo intercalações de níveis
areníticos, incipientemente estruturados, arenitos ar-
cosianos médios a grossos, com estratificações cru-
zadas acanaladas e tabulares, além de pelitos com
estratificação plano-paralela. Essas rochas acham-se
geralmente anquimetamorfizadas ou fortemente dia-
genisadas, com acentuados mergulhos para sul, co-
mumente atravessadas por veios de quartzo.

Os conglomerados são de arcabouço aberto,
com seixos essencialmente de quartzo, em matriz
arenosa, bastante ferruginosa, contendo intercala-
ções de arenitos grossos a conglomeráticos, arco-
sianos, as quais parecem ser mais freqüentes em
direção ao topo da seqüência; são comumente ob-
servadas superfícies de estratificações cruzadas
tabulares (JP-72).

Todo o conjunto acha-se orientado segundo
N70�E, com mergulhos da ordem de 40� para SE,
em decorrência da suave inversão a que foi subme-
tida a bacia Viseu.

Os arenitos são geralmente arcosianos, médios
a grossos, grãos subangulosos a subarredonda-
dos, coloração cinza claro a amarelado, orientados
segundo N310�-330�W, com mergulhos de 50�

para SW (JP-69), injetados por vênulas e veios de
quartzo, com possanças centimétricas.

São comumente observadas superfícies de es-
tratificações cruzadas acanaladas e tabulares, de
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pequeno e médio porte (JP-69/70/71), sugestivas
de dunas subaquáticas e barras, respectivamente.

Por vezes, podem ser observados arenitos arco-
sianos médios a grossos, cinza-claros a cinza-
amarelados, apresentando lentes de arenitos fino,
cinza esverdeado, com estratificação cruzada aca-
nalada de pequeno porte, festonada (JP-69/70).

Localmente, foram observadas prováveis estru-
turas tectônicas, do tipo foliação plano-axial
(JP-70), com mergulhos de até 80� para NW e, às
vezes, de 40� para SW.

Os pelitos estão bem caracterizados na estação
JP-68, onde ocorre um folhelho bastante alterado,
de coloração avermelhada, com notável estratifica-
ção plano-paralela, orientada segundo N335�, com
mergulhos de 55� para SW. Ao longo dos planos de
estratificação desenvolveram-se minúsculos cris-
tais de minerais micáceos, indicativos da acentua-
da diagênese ou anquimetamorfismo que atingiu
essa litologia. No local pode também ser observa-
da uma provável lineação de partição (?). Esse aflo-
ramento é bastante significativo, localizado em um
corte de estrada, que secciona um morro com cer-
ca de 10m de altura.

Uma outra exposição de pelitos situa-se na esta-
ção JP-71, onde foi observada conspícua foliação
plano-axial orientada segundo N70�, com mergu-
lhos de 40�, para sul. Ainda nesse local, observa-se
incipiente crenulação, nos pelitos.

Em termos de litofácies, os conglomerados de
arcabouço aberto, contendo intercalações de are-
nitos grossos a conglomeráticos, arcosianos, com
estratificações cruzadas e tabulares, podem ser in-
terpretados como barras longitudinais de um siste-
ma fluvial entrelaçado, ou porções distais de le-
ques aluviais. Os arenitos médios a grossos, arco-
sianos, com superfícies de estratificações cruza-
das acanaladas e tabulares, de pequeno e médio
porte, são interpretados como depósito de dunas
subaquáticas e barras, respectivamente, do siste-
ma fluvial supramencionado. Os pelitos com mar-
cantes superfícies de estratificação plano-paralela,
são considerados depósitos de lagos.

A associação dessas litofácies é sugestiva de
que a sedimentação da Formação Viseu ocorreu
em ambiente continental, com leques aluviais (?),
rios entrelaçados e lagos, em um sistema desérti-
co, quente, durante o Proterozóico Médio/Superior.

2.4.1.2.2.5 Idade e Correlação

Similarmente à Formação Igarapé de Areia, con-
sidera-se a Formação Viseu cronoposicionada,

tentativamente, no Proterozóico Médio/Superior,
uma vez que não foi afetada pelas zonas de cisa-
lhamento discretas que atingiram os granitóides
adjacentes (Suíte Tromaí), datados do Proterozóico
Inferior. Por outro lado, a Formação Viseu apresen-
ta-se geralmente com fortes mergulhos, localmente
dobrada, às vezes exibindo foliação plano-axial,
contrastando com as litologias horizontalizadas do
Grupo Serra Grande Indiviso, datado do Paleozói-
co (Siluriano).

Os indicadores paleoclimáticos são também su-
gestivos de um clima essencialmente árido a se-
mi-árido, durante a sedimentação Viseu, caracteri-
zado pelo caráter arcosiano, enquanto que os sedi-
mentos silurianos (Grupo Serra Grande Indiviso) fo-
ram depositados em um clima dominantemente
glacial.

Em face das similaridades litológico-estruturais, a
Formação Viseu é perfeitamente correlacionável à
Formação Igarapé de Areia, de ocorrência mais a sul.

2.4.2 Bacia Paleozóica

2.4.2.1 Arcabouço Estrutural

O arcabouço estrutural da porção paleozóica da
Província Parnaíba (ALMEIDA et al., op. cit.), repre-
sentada pela bacia homônima, está intimamente
relacionado à evolução do oceano Iapetus, cuja
abertura estendeu-se do Cambriano ao Ordovicia-
no inferior, enquanto que o fechamento começou
no Siluriano Superior e encerrou no Permiano.

A abertura desse oceano projetou uma série de
fraturas transformantes em direção à placa Gond-
wânica, tendo os movimentos direcionais originado
as bacias paleozóicas do Amazonas e do Parnaíba.

A fração da bacia do Parnaíba presente na área
investigada, apresenta uma trama estrutural con-
trolada por antigas anisotropias do embasamento,
de direções principais NW-SE e NE-SW.

Os sedimentos paleozóicos foram depositados
em fossas desenvolvidas num processo distensivo
dominantemente NE-SW, conforme evidenciado
pela distribuição dos depósitos sedimentares do
Grupo Serra Grande Indiviso, com as fácies mais
grossas localizadas próximo ao Cinturão Tentugal,
indicando que o Arco Ferrer esteve ativo, pelo me-
nos, desde o Siluriano Inferior.

2.4.2.2 Estratigrafia

A seqüência paleozóica ocorrente na área do
Projeto está representada dominantemente por
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conglomerados polimíticos e arenitos com estratifi-
cações cruzadas acanaladas e tabulares, além de
pelitos com estratificação plano-paralela, relacio-
nados a depósitos de leques aluviais, sistemas flu-
viais entrelaçados e ambientes transicionais a mari-
nhos, respectivamente.

São depósitos de idade siluriana, correlacioná-
veis ao Grupo Serra Grande, da bacia paleozóica
do Parnaíba.

2.4.2.2.1 Grupo Serra Grande Indiviso

2.4.2.2.1.1 Histórico

A primeira referência às rochas sedimentares
paleozóicas do nordeste paraense foi feita por
KRAATS-KOSCHLAU & HUBER, em 1900, quando
de seu levantamento no rio Guamá, onde localiza-
ram a presença de um “arenito quartzítico”.

GOMES & OLIVEIRA, em 1926, registraram a
presença de rochas semelhantes àquelas descri-
tas por KRAATS-KOSCHLAU & HUBER (op. cit), no
baixo curso do rio Capim. Nesse mesmo ano,
SOMBROECK posicionou essas rochas no Eo-Pa-
leozóico, sem no entanto mencionar o método utili-
zado para a datação.

MOLNAR & ALMARAZ, em 1966, incluiram os su-
pracitados arenitos no Paleozóico Indiviso, en-
quanto FRANCISCO et al., em 1971, preferiram re-
lacioná-los ao Eo-Paleozóico.

Em 1972, ARANTES & DAMASCENO et al., agru-
param os arenitos e grauvacas que ocorrem na
BR-316 e no rio Piriá, posicionando-os no Eo-Paleo-
zóico, sendo essa a primeira tentativa de reunir es-
sas rochas numa unidade formal.

No ano seguinte, DAMASCENO & SOUZA tam-
bém relacionaram essas litologias ao Eo-Paleozói-
co, sem designação quanto a uma unidade formal.

Em trabalho de caráter regional, COSTA et al.
(1975) adotaram a denominação Formação Piriá
para as rochas até então consideradas de idade
Eo-paleozóica, estabelecendo, todavia, a seção-
tipo de modo muito precário. As mesmas denomi-
nações e idade foram mantidas por ABREU et al.,
em 1980, assim como por HASUI et al., em 1984.

IGREJA, em 1985, reconheceu a presença de ro-
chas relacionadas à Formação Piriá ao longo da
BR-316, nas proximidades do rio Gurupi. Todavia,
preferiu introduzir o termo informal “Seqüência Ca-
miranga”, em alusão à toponímia pela qual é conhe-
cida aquela região, sub-dividindo-a nas unidades
Pacas, Alto Bonito e Santa Cruz, respectivamente.
Com base em estudos paleontológicos e palinoló-

gicos, o referido autor determinou, pela primeira
vez, a idade precisa dessas litologias, posicionan-
do-as no Siluriano.

Observa-se, a partir da análise desse histórico, a
grande dificuldade que os vários pesquisadores da
região encontraram para definir o cronoposiciona-
mento dessas seqüências sedimentares. Da mes-
ma maneira, em nenhum momento foi mencionada
sua posição em entidade geotectônica, tendo sido
sempre tratadas como “janelas do Paleozóico”.

No presente trabalho, em função das caracterís-
ticas litológicas e estruturais, além do conteúdo fos-
silífero, essas rochas foram incluídas na entidade
geotectônica “Bacia Paleozóica do Parnaíba”, sen-
do, portanto, enquadradas em sua coluna geológi-
ca. Como conseqüência, adotou-se a denomina-
ção Grupo Serra Grande, representado por faciolo-
gias que podem ser relacionadas às formações Ipu
(conglomerados glaciais), Jaicós (depósitos fluvia-
is) e Tianguá (folhelhos e arenitos marinhos), ter-
mos prioritários na designação desses depósitos
silurianos.

A denominação Serra Grande foi introduzida na
literatura por SMALL, em 1913 (apud MESNER &
WOLDRIGE, 1964), na categoria de Série, para de-
signar uma seqüência de arenitos, calcários e con-
glomerados, de suposta idade carbonífera.

A partir daí, todos os autores que fizeram referên-
cia à unidade (BLAKENAGEL, 1952; KAGEL, 1952;
MESNER & WOLDRIGE, 1962; RODRIGUES, 1967;
AGUIAR, 1971; etc) consideraram-na como “Forma-
ção Serra Grande”, até que CAROZZI et al., em 1975,
elevaram-na à categoria de grupo, constituído pelas
formações Mirador, Jaicós, Tianguá e Itaim.

CAPUTO & LIMA, em 1984, suprimiram do referi-
do grupo a Formação Mirador, por considerá-la
uma unidade mais antiga, pré-ordoviciana, reintro-
duzindo a “Formação Ipu” (CAMPBEL, 1947), na
base da seqüência.

Todavia, uma vez que as referidas faciologias
(ou “formações”) não foram individualizadas carto-
graficamente, na escala do presente mapeamento,
optou-se pela utilização do termo “Grupo Serra
Grande Indiviso”.

2.4.2.2.1.2 Modo de ocorrência, Distribuição
Geográfica e Espessura

O “Gurpo Serra Grande Indiviso” ocorre na por-
ção centro-oeste da área do Projeto, cobrindo uma
superfície de aproximadamente 300km2, represen-
tando menos de 1% da área total trabalhada. Suas
melhores exposições situam-se nas barrancas do
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rio Gurupi, entre a Colônia Militar e a vila Mariana
Velha, bem como ao longo da BR-316, em cortes
de estrada, localizados entre a vila de Alto Bonito e
o posto da Polícia Rodoviária Federal, próximo à
margem esquerda do rio Gurupi. Podem também
ser observados bons afloramentos ao longo da es-
trada da CIDAPAR, em pequenos cortes.

Sua espessura é da ordem de 160m, observada
no poço 1-RL-1-MA (figura II.2.30), conforme traba-
lhos prospectivos na bacia de São Luís.

2.4.2.2.1.3 Relações de Contato e Posiciona-
mento Estratigráfico

Na região do médio Gurupi, o Grupo Serra Grande
Indiviso recobre discordantemente as rochas da Suí-
te Tromaí (Tonalito Cândido Mendes) e da Formação
Igarapé de Areia (Proterozóico Médio/Superior), ten-
do sido interpretados alguns contatos por falha, com
essa última Unidade. No poço 1-RL-1-MA, o Grupo
Serra Grande Indiviso sobrepõe-se a gnaisses tonalí-
ticos, do Complexo Maracaçumé.

Com relação ao contato superior, o mesmo se dá
através de uma superfície discordante, tanto com
os sedimentos cretáceos da Formação Itapecuru,
e/ou como os terrígenos continentais cenozóicos
da Formação Barreiras.

2.4.2.2.1.4 Litofácies e Mineralogia

No Grupo Serra Grande Indiviso foram identifica-
das oito litofácies, uma das quais está bem caracteri-
zada na estrada da CIDAPAR, localidade Pacas (es-
tações CF-146/147/148/149/150/151), enquanto ou-
tra está representada na vila de Alto Bonito, (CF-153),
principalmente ao longo da BR-316 e nos terraços
mais antigos do rio Gurupi. As demais, em número de
seis, foram observadas em uma grande exposição na
margem esquerda do rio Gurupi (CF-157), cerca de
1km a jusante da vila de Mariana Velha.

A primeira litofácies, identificada como cpaa, é
constituída por um conglomerado de arcabouço
aberto, desorganizado, de natureza polimítica, com
seixos, blocos e matacções de quartzo, de quartzi-
tos e de metapelitos, em proporções aproximada-
mente iguais (fotos II.2.6. e II.2.7). Os blocos maiores
não excedem a 30cm de diâmetro, enquanto que a
matriz areno-argilosa é constituída de fragmentos lí-
ticos. Essas exposições correspondem à localida-
de-tipo da Unidade Pacas, de IGREJA (1985).

A segunda litofácies, denominada cpaf, bem ca-
racterizada na vila de Alto Bonito (CF-153), é repre-
sentada por um conglomerado composto por sei-

xos, calhaus e matacções, sustentados pelos
grãos ou de arcabouço fechado (foto II.2.8), organi-
zado em estratos métricos, lenticulares (foto II.2.9),
com grosseira granodecrescência ascendente. De
natureza polimítica, apresenta os seixos, matacões
e calhaus, constituídos de metarenitos (?) e meta-
pelitos, em alguns dos quais podem ser observa-
dos veios e vênulas de quartzo. Os constituintes de
granulometrias seixo e matacão são, na grande
maioria, facetados (foto II.2.10).

A 3ª litofácies, identificada como amat, é consti-
tuída por arenitos de coloração esverdeada, granu-
lometria média a fina, lítico, micáceo, apresentando
superfícies de estratificações cruzadas acanala-
das e tabulares, de porte médio.

A 4ª litofácies, denominada pm, é formada por pe-
litos marrons e esverdeados, com estratificações
plano-paralelas. São freqüentes os dobramentos
convolutos, tipo estruturas “em chama”, indicativos
de fluidização, associados a bolas de areia.

A 5ª litofácies, denominada afwl, está represen-
tada por um arenito de coloração cinza, granulome-
tria média, apresentando minúsculas intercalações
de pelitos. Encontram-se estratificados em superfí-
cies flaser, wavy e linsen, com incipientes superfíci-
es onduladas, truncadas.

A 6ª litofácies, denominada bph, é constituída
por um conglomerado polimítico ou brecha intrafor-
macional, constituído basicamente por seixos de
metarenito (?), em matriz de arenito fino, organiza-
do em um arcabouço fechado. São freqüentes os
rastos fósseis e, embora não identificados no pre-
sente trabalho, são considerados muito semelhan-
tes ao “Hardgrounds” observados nas Formações
Pimenteiras e Maecuru, das bacias do Parnaíba e
Amazonas, respectivamente.

A 7ª litofácies está representada por arenitos de
coloração castanho claro, granulometria média a fina,
apresentando superfícies de ondulações truncadas,
de médio a pequeno porte, tipo “Hummocky”; essa li-
tofácies recebe a denominação de amh.

A 8ª e última litofácies observada na exposição
de Mariana Velha, embora não tão explícita como
as anteriores, está caracterizada por um arenito de
granulometria média a fina, micáceo, apresentan-
do superfícies de estratificação cruzada sigmoidal,
recebendo a denominação de avs.

2.4.2.2.1.5 Depósitos, Ambientes, Sistemas
Deposicionais e Procedência

Na interpretação dos depósitos, ambientes de se-
dimentação, sistemas deposicionais e origem dos
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sedimentos silurianos, foram estudadas as texturas,
as estruturas e a geometria dos corpos de material
sedimentar, caracterizando as diversas litofácies e,
como conseqüência, os tipos de depósitos.

A associação desses depósitos levou à interpre-
tação dos ambientes de sedimentação e, em de-
corrência, à caracterização do sistema deposicio-
nal existente no Siluriano.

Desta maneira, a litofácies cpaa, caracterizada
por conglomerados polimíticos de arcabouço aber-
to, representa depósitos proximais de leques aluvi-
ais glaciais ou depósitos de mourainas proximais,
tendo como área-fonte os litótipos integrantes do
Cinturão de Cisalhamento Tentugal e do Terreno
Granito “Greenstone” do Noroeste do Maranhão.

A litofácies cpaf, constituída por conglomerados
de arcabouço fechado, organizados em lentes e
exibindo grosseira granodecrescência ascenden-
te, sugestiva do trabalhamento por água dos seixos
facetados, caracteriza depósitos de planície de la-
vagem (“outwash plan”) da mouraina proximal su-
pra-mencionada. Os grãos facetados observados
nesses depósitos têm a mesma composição da-
queles que constituem as mourainas proximais, o
que é indicativo de uma procedência comum para
essas litofácies, confirmando a íntima relação entre
esses dois depósitos.

A litofácies amat, constituída por arenitos médios
a finos, com superfícies de estratificações cruza-
das de geometrias acanaladas ou em três dimen-
sões (3D) e tabulares ou em duas dimensões (2D),

representa depósitos de dunas subaquáticas e
barras, respectivamente, de rios entrelaçados. A
composição desses arenitos mantém similaridades
com os depósitos da planície de lavagem, caracte-
rizada na litofácies anterior, sugerindo depósitos
fluviais distais, associados àquela planície.

A litofácies avs, composta por arenitos com super-
fícies de estratificação cruzada em geometria sigmoi-
dal, representa depósitos de canais de intermaré

A litofácies pm, constituída por pelitos mar-
rons-esverdeados, com superfícies de estratifica-
ção em arranjo plano-paralelo, com dobramentos
convolutos e bolas de areia, estreitamente associa-
da aos depósitos da litofácies de intermaré, é su-
gestiva de depósitos de supramaré lamosa.

A litofácies afwl, representada por arenitos com
superfícies de estratificações dos tipos “flaser”,
“wavy” e “linsen”, caracteriza depósitos de interma-
ré a inframaré.

A litofácies bph, caracterizada pelo conglomera-
do polimítico com hurdground, constitui os depósi-
tos de barras de costa a fora.

A litofácies amh, composta por arenitos médios
com superfícies de estratificação cruzada do tipo
“hummocky” está intimamente relacionada aos
conglomerados da litofácies anterior (bph), consti-
tuindo, também, depósitos de costa a fora, trans-
portados por tempestades.

A associação das litofácies cpaa, cpaf e amat, é
indicativa de que esses depósitos se formaram em
ambiente continental, desértico glacial.
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Figura II.2.30 – Espessura do Grupo Serra Grande na Bacia de São Luís (PETROBRAS, 1990).



A associação das litofácies avs e pm caracteriza
ambientes transicionais, sujeitos à ação de marés,
do mar epicontinental.

Na associação das litofácies afwl, bph e amh, es-
tão englobados os depósitos marinhos.

Desta maneira, o estudo das litofácies e de suas
associações demonstra que, no Siluriano, a porção
da placa Gondwânica na qual está contida a região
estudada, situava-se em um sistema glacial, próxi-
mo ao Pólo Sul.

2.4.2.2.1.6 Idade, Paleontologia e Correlação

IGREJA, em 1985, em sua Tese de Mestrado,
estudando os sedimentos paleozóicos que ocor-
rem na BR-316, próximo ao rio Gurupi, identificou
uma assembléia de microfósseis pertencentes ao
Siluriano Superior, assinalando a presenca de
Chitinozoa e Acrhitarcha, típicos de mares peri-
glaciais.

No presente trabalho, no baixo curso do rio Guru-
pi (CF-157), foram encontrados rastros fósseis, do
tipo Macrofósseis: Icnofósseis tipo Paschinia, estru-
turas de alimentação e locomoção. Todavia, o pre-
cário estado de conservação dos Icnofósseis não
permitiu a sua identificação taxinômica e a conse-
qüente datação geocronológica dos sedimentos.

2.4.3 Bacias Meso-Cenozóicas (São Luis, Bra-
gança e Viseu)

2.4.3.1 Arcabouço Estrutural

A porção meso-cenozóica presente na área do
Projeto está representada pelas bacias sedimenta-
res de São Luís e Bragança-Viseu, que são partes
integrantes da “Província Costeira e Margem Conti-
nental”, de ALMEIDA et al., (1977), cujo arcabouço
estrutural está geneticamente ligado à abertura do
oceano Atlântico (ARANHA et al., 1990).

No caso particular das duas bacias supramen-
cionadas, suas, origem e evoluções estão intima-
mente ligadas à abertura da porção equatorial do
Atlântico, quando a zona de Fratura Romanche
(MARINHO & MASCLE, 1987) se projetou contra a
plataforma Sul-Americana, gerando uma série de
bacias, relacionadas a movimentos direcionais.

As bacias de São Luís e Bragança-Viseu, portanto,
representam grabens de distensão, relacionados a
esses movimentos direcionais. A atual feição desses
grabens, em conjunto, é representada por um seg-
mento alongado, de direção geral NW-SE, com uma
porção mais larga a SE, que corresponde à bacia de

São Luís, e um estreitamento a NW, constituindo a
bacia de Bragança-Viseu (figuras II.2.31 e II.2.32).

A subsidência inicial, durante o Eoalbiano, foi
provocada por esforços transtrativos, originados
por um movimento dextral entre as placas Sul-
Americana e Africana. Posteriormente, durante o
Neocretáceo, o evento desenvolvido mostrou uma
ação modificadora, quando componentes de cisa-
lhamento (rúptil) e compressivas provocaram mu-
danças no padrão estrutural preestabelecido (figu-
ra II.2.33). No Terciário, após a última movimenta-
ção mesozóica, ocorreu um basculamento genera-
lizado, no sentido norte, como conseqüência da
fase de subsidência térmica (ARANHA et al., 1990).

Ainda no Terciário, desenvolveram-se falhamen-
tos normais de pequeno rejeito, alguns dos quais
se acham bem caracterizados em cortes de estra-
da ao longo da rodovia BR-316, onde ocorrem con-
tatos por falhas entre arenitos fluviais e pelitos de la-
gos rasos, relacionados à Formação Itapecuru (fo-
tos. II.2.11 e II.2.12).

SA.23-V-D (Turiaçu) e SA.23-Y-B (Pinheiro)
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Figura II.2.31 – Feição geral dos grabens de distensão
meso-cenozóicos, mostrando uma porção mais larga
a SE (Bacia de São Luís/A) e um estreitamento a NW
(Bacia de Bragança-Viseu/B) (PETROBRAS, 1990).
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Figura II.2.32 – Bacia Bragança-Viseu (I) e a Bacia de São Luís (II), Mapa Bouguer e Modelagen
(Aranha et al., 1990).



SA.23-V-D (Turiaçu) e SA.23-Y-B (Pinheiro)
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Figura II.2.33 – Bacia de São Luís (A) e Bragança-Viseu (B) – esquemas evolutivos durante o
Eo-Albiano (I) e o Neocretáceo (II) (Aranha et al., 1990).



O quadro atual, representado basicamente pelo
encaixe da rede de drenagem, bem caracterizado
no extremo-sudeste da área, onde o rio Pericumã e
seus afluentes dispõem-se preferencialmente se-
gundo N-S, NE-SW e NW-SE, reflete as tramas es-
truturais pré-cambrianas e fanerozóicas. Esse mes-
mo arranjo pode ser observado na zona litorânea,
onde os principais rios da região, como o Gurupi, o
Piriá, o Maracaçumé e o Turiaçu, apresentam suas
embocaduras fortemente controladas.

2.4.3.2 Estratigrafia

A seqüência meso-cenozóica representada na
área do Projeto está constituída pelos clásticos da
Formação Itapecuru, do Cretáceo Superior, pelos
depósitos fluviais da Formação Barreiras, de idade
terciária, além dos sedimentos sub-recentes e re-
centes, que constituem os depósitos do Quaterná-
rio (figura II.2.34).

Afora essas seqüências sedimentares, estão
presentes alguns diques básicos, de idade meso-
zóica, relacionados à Suíte Intrusiva Laranjal.

2.4.3.2.1 Triássico Inferior/Cretáceo Inferior
Suíte Laranjal

COSTA et al. (1975) empregaram a denomina-
ção Suite Intrusiva Laranjal para as rochas básicas
que ocorrem na forma de diques, no noroeste do
Maranhão e nordeste do Pará. Constituem corpos
tabulares, com possanças métricas e extensões
quilométricas, estando orientados, preferencial-
mente, segundo NNW-SSE. São representados por
diabásios de coloração verde escuro, melanocráti-
cos, eqüigranulares, textura fanerítica média, cons-
tituídos essencialmente por ripas de plagioclásio e
cristais de anfibólio verde escuro.

Embora os estudos fotointerpretativos tenham in-
dividualizado dois desses corpos na área do Proje-
to, somente um pôde ser comprovado nos trabalhos
de campo, estando localizado na porção WSW da
Folha Turiaçu, bem caracterizado ao longo do cami-
nho que liga a estrada do Patrimônio à vila de São
José do Gurupi (JP-77). Nessa região, o dique bási-
co acha-se encaixado nas rochas tonalíticas da Suí-
te Intrusiva Tromaí (Tonalito Cândido Mendes).

Mesmo sem a realização de estudos geocrono-
lógicos, COSTA et al. (op. cit.) posicionaram esses
diques básicos no Mesozóico, admitindo seu em-
placement entre o Triássico Inferior e o Cretáceo
Inferior, correlacionando-os ao Diabásio Cassipo-
ré, de ampla ocorrência no cráton Guianense.

2.4.3.2.2 Cretáceo Superior Formação
Itapecuru

2.4.3.2.2.1 Histórico

De acordo com a bibliografia, a primeira referên-
cia sobre a Formação Itapecuru foi feita por LISBOA
(1914), que usou o termo “Camadas Itapecuru” para
os sedimentos aflorantes nos vales dos rios Itapecu-
ru e Alpargatas, ao norte da cidade de Pastos Bons,
Estado do Maranhão, atribuindo-lhes idade permia-
na, sem muita segurança.

PRICE (1947), em viagem de pesquisa, encontrou
na ilha do Livramento, próximo a Alcântara, estado
do Maranhão, uma vértebra de dinossauro além de
numerosos outros fragmentos de ossos, posicionan-
do os depósitos sedimentares fluviolacustres no
Cretáceo.

CAMPBELL (1947) introduziu a denominação
Formação Serra Negra para o pacote sedimentar
que ocorre estratigraficamente entre as formações
Codó e Barreiras, na região da Serra Negra, a sul
da cidade de Grajaú, posicionando-a supostamen-
te como depósitos continentais do Terciário Inferi-
or, uma vez que ocorrem acima de uma discordân-
cia sobre a Formação Codó, com fósseis do Cretá-
ceo. Posteriormente, adotou o termo Itapecuru para
os depósitos continentais pós-Codó e pré-Pirabas.

MESNER & WOOLDRIGE (1964) utilizaram o ter-
mo Itapecuru no sentido de CAMPBELL (op. cit.),
admitindo uma origem muito complexa para aquela
unidade, onde estão presentes depósitos de baixa-
da fluvial, planície aluvial, estuarina e deltaica. Atri-
buíram idade albiana, por correlação com a Forma-
ção Tutóia, da bacia de Barreirinhas.

NORTHFLEET & NEVES (1967) durante pesqui-
sas realizadas na porção meridional da bacia do
Parnaiba, mapearam uma seção de arenitos, com
cerca de 300m de espessura, estratigraficamente
acima dos derrames basálticos que consideraram
como pertencentes à Formação Urucuia, correlaci-
onando-a à Formação Itapecuru.

MOLNAR e URDININEA (1966), descreveram a
Formação Itapecuru como constituída eminentemen-
te de arenitos friáveis, avermelhados, calcíferos, finos
a médios, com intercalações de finos leitos de folhe-
lhos e argilitos róseos, depositados em ambiente
continental. Posicionaram o contato inferior como
concordante com a Formação Codó, estando reco-
berta, discordantemente, pelos sedimentos terciários
da Formação Alter do Chão. Os referidos autores po-
sicionaram a Formação Itapecuru no Cretáceo Supe-
rior, com base em informações bibliográficas.
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BARBOSA et al (1966) consideraram uma equiva-
lência entre as formações Urucuia e Serra Negra/Ita-
pecuru, dada a similaridade de suas características.
O material sedimentar foi depositado em ambiente
continental, predominantemente fluvial, com episó-
dios fluviais, lacustres e, subordinadamente, eóli-
cos. Representa o Cretáceo continental, na porção
centro-oriental da América do Sul, numa época de
clima semi-árido. Os citados autores assumiram a
idade cretácea para a Unidade, por analogias litoló-
gicas, com dúvidas quanto ao intervalo, dada a au-
sência de fósseis nesses depósitos continentais.
Preservaram o nome Urucuia, por ter sido primeira-
mente utilizado por Moraes Rego (1926).

AGUIAR (1971) utilizou o termo Itapecuru no sen-
tido de CAMPBELL (op. cit.), mantendo a correla-
ção Itapecuru/Urucuia. Descreveu a Unidade
como constituída por arenitos cinza-esbranquiça-
dos, esverdeados ou vermelho-marrons, com inter-
calações de folhelhos cinza-esverdeados ou mar-
rons, depositados no Albiano.

COSTA et al. (1975 e 1977), em trabalhos de ma-
peamento geológico, adotaram o termo Formação
Itapecuru, no sentido de Molnar & Urdíninea (op. cit).

LIMA & LEITE (1978), atribuiram à Unidade uma de-
posição continental, basicamente fluvial, com sucessi-
vas faixas lacustrinas e de planícies de inundações,
em clima semi-árido, devido ao extensivo caráter oxi-
dante dos sedimentos. Esses autores aceitaram a ida-
dealbiana-cenomanianaparaaFormação Itapecuru.

GOÉS, (1981), em sua tese de mestrado, conside-
rou os sedimentos Itapecuru constituídos de arenitos
médios, localmente feldspáticos e conglomeráticos,
ricos em estratificações cruzadas, depositados em
ambientes fluvial, sob um clima quente semi-árido.

PETRI & FULFARO, em 1983, consideraram a For-
mação Itapecuru como material sedimentar deposita-
do em condições continentais e deltaicas, sob um cli-
ma semi-árido, no intervalo de tempo entre o Cretáceo
Inferior (Albiano) e o Cretáceo Superior (Santoniano).

SCHOBBENHAUS et al. (1984) consideraram a
unidade Itapecuru no sentido de CAMPBELL (op.
cit.) admitindo-o como autor da citação original. Cor-
roboraram a natureza continental e transicional dos
sedimentos dessa formação, aceitando o Albiano
como o intervalo de tempo de sua deposição.

No presente trabalho, considera-se a Formação
Itapecuru no sentido de CAMPBELL (op. cit.), com

SA.23-V-D (Turiaçu) e SA.23-Y-B (Pinheiro)
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Figura II.2.34 – Carta Estratigráfica do Fanerozóico.



as adaptações progressivas resultantes do avanço
no entendimento dos processos que originaram es-
sas rochas, além do estudo de sua constelação de
paleomicroorganismos, promovidos por autores
mais recentes. Portanto, a Formação Itapecuru é
considerada como um conjunto de arenitos de co-
res variegadas, com intercalações de argilitos e sil-
titos avermelhados, depositados em condições
continentais e transicionais, sob um clima quente e
semi-árido, entre o Cretáceo Inferior e o Cretáceo
Superior, após a retirada do mar aptiano Codó.

2.4.3.2.2.2 Modo de Ocorrência, Distribuição
Geográfica e Espessura

A Formação Itapecuru tem ampla distribuição na
folha Turiaçu/Pinheiro, ocupando cerca de 70% da
área trabalhada, correspondendo às porções leste
e central da mesma.

Suas melhores exposições estão localizadas ao
longo da BR-316, em grandes cortes de estrada,
assim como nas rodovias estaduais MA-006
(BR-316/Pinheiro) e MA-106 (Pinheiro/Alcântara),
além do rio Maracaçumé.

Com relação a sua espessura, os trabalhos execu-
tados pela PETROBRAS (1990), na bacia de São
Luís, estabeleceram valores da ordem de 2.240m, no
poço 1-RP-2-MA (figura II.2.35), no qual a referida
Unidade assenta-se discordantemente sobre a For-
mação Longá.

2.4.3.2.2.3 Relações de Contato e Posiciona-
mento Estratigráfico

Na área do Projeto, a Formação Itapecuru reco-
bre discordantemente as litologias do Complexo
Maracaçumé, do Grupo Gurupi e da Suíte Intrusiva
Tromaí, tendo sido interpretados contatos tectôni-
cos com a Formação Igarapé de Areia.

Nos poços 1-CG-3-MA e 2-CG-1MA (figura II 2.36)
apresenta contato gradacional com a Formação
Codó, de idade aptiana.

Estratigraficamente, acha-se recoberta pelos se-
dimentos terrígenos da Formação Barreiras e pela
sedimentação quaternária.

2.4.3.2.2.4 Litofácies e Mineralogia

Nos domínios da Formação Itapecuru foram
identificadas quatro litofácies, sendo três dominan-
tes e uma de ocorrência restrita.

Dentres as dominantes, destaca-se a litofácies
denominada acacat, constituída por arenito con-

glomerático a conglomerado arenítico, arcosiano,
suportado pelos grãos e em arcabouço fechado,
com alguma matriz composta de areia fina e argila
(foto II.2.13). Os seixos são arredondados a subar-
redondados, constituídos dominantemente de
quartzo, com raros seixos líticos, esses últimos for-
mados principalmente de arenitos e pelitos. Apre-
sentam-se organizados em superfícies de estratifi-
cações cruzadas tabulares (foto II.2.14) e acanala-
das de médio porte, formando um padrão festona-
do (foto II.2.15). Essa litofácies está bem caracteri-
zada na BR-316, nas estações CF/42/43/45/49.

A litofácies aacat é caracterizada por arenito ar-
cosiano e arcóseo, de colorações rosada e aver-
melhada, com pintas esbranquiçadas de caulinita,
granulometria variando de fina a grossa, com grâ-
nulos e pequenos seixos, apresentando superfícies
de estratificações cruzadas acanaladas (foto
II.2.16) e tabulares (foto II.2.17), de pequeno a mé-
dio porte. São freqüentes as estruturas em chama,
indicativas da intensa fluidização a que esteve sub-
metido esse pacote sedimentar. Boas exposições
dessa litofácies podem ser observadas nas esta-
ções CF/61/79/82/88, ao longo da rodovia MA-006,
além da grande exposição da estação CF-154, em
corte de estrada ao longo da BR-316, próximo à vila
de Nova Olinda.

Ainda como parte integrante das litofácies cita-
das dominantes, destaca-se aquela denominada
pvcr, formada por pelitos de coloração avermelha-
da, apresentando estratos plano-paralelos, de es-
pessuras centimétricas e apresentando lamina-
ções onduladas, formadas por clinbing ripples,
(fotos II.2.18 e II.2.19), observando-se, por vezes, a
presença de gretas de ressecamento (foto II.2.20).
Essa litofácies pode ser observada praticamente
em todos os cortes de estrada ao longo da BR-316,
dentro dos limites da área do Projeto.

A litofácies de ocorrência restrita é denominada
aacs, sendo constituída por arenito arcosiano a ar-
cóseo, com superfícies de estratificação cruzada
em geometria sigmoidal, formando corpos lobados,
ligeiramente achatados e separados por lâminas de
pelitos estruturados por clinbing ripples. Na estação
CF-89, localizada na estrada que liga a BR-316 à ci-
dade de Pinheiro (Ma-006), essa litofácies aflora de
maneira exuberante (fotos II.2.21 e II.2.22).

2.4.3.2.2.5 Depósitos, Ambientes, Sistemas
Deposicionais e Procedência

A interpretação dos depósitos, ambientes de se-
dimentação, sistemas deposicionais e origem dos
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SA.23-V-D (Turiaçu) e SA.23-Y-B (Pinheiro)
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Figura II.2.53 – Espessura da Formação Itapecuru, na Bacia de São Luís (PETROBRAS, 1990).

Figura II.2.36 – Contato gradacional entre as formações Codó e Itapecuru,
na Bacia de São Luís (PETROBRAS, 1990).



sedimentos da Formação Itapecuru baseou-se no
estudo das texturas, estruturas e geometria do ma-
terial sedimentar, permitindo a caracterização das
diversas litofácies e, por conseguinte, dos diversos
tipos de depósitos.

A litofácies acacat, constituída por arenitos con-
glomeráticos com superfícies de estratificações
cruzadas acanaladas e tabulares de médio porte, é
interpretada como depósitos de dunas subaquáti-
cas e barras de rios entrelaçados, das porções dis-
tais de leques aluviais.

A litofácies aacat, caracterizada por arenitos
com superfícies de estratificações cruzadas aca-
naladas e tabulares, intimamente relacionada à lito-
fácies anteriormente descrita (acacat), é interpreta-
da como depósito de dunas subaquáticas e barras,
de um sistema fluvial entrelaçado.

A litofácies pvcr, representada por pelitos como
clinbing ripples, é interpretada como depósito de
lagos rasos, de caráter intermitente,

A litofácies aacs, composta por arenitos estrutu-
rados em lobos sigmoidais, é interpretada como
pequenos deltas, produtos da relação entre os rios
entrelaçados e os lagos.

A associação dessas litofácies conduz à inter-
pretação de que a Formação Itapecuru, na área do
Projeto, foi depositada em ambientes continentais,
tipos leques aluviais, rios e lagos, de um sistema
desértico quente, em função da posição da placa
Sul-Americana, durante o Cretáceo, assim como
pela pequena massa d’água do jovem oceano
Atlântico (figura II.2.37). A corroborar essa asserti-
va, destaca-se o caráter arcosiano dos sedimentos
Itapecuru, confirmando a predominância do intem-
perismo físico, na área-fonte.

2.4.3.2.2.6 Idade, Conteúdo Fóssil e Correlação

PRICE, em 1947, encontrou numerosos fragmen-
tos de ossos de dinossauros na ilha do Livramento,
próximo a Alcântara (MA), atribuindo idade cretá-
cea àqueles sedimentos fluviolacustres.

MESNER & WOLDRIGE, em 1964, consideraram a
Formação Itapecuru de idade Albiana, por correla-
ção com a Formação Tutóia, da bacia de Barreirinha.

KLEI & FERREIRA, em 1979, estudando a For-
mação Itapecuru nas proximidades da cidade de
São Luís, identificaram uma assembléia fossilífe-
ra com características estuarinas, de idade ceno-
maniana.

Neste trabalho, o mapeamento regional de super-
fície não possibilitou a coleta de material favorável à
preservação de fósseis, devido ao caráter extrema-

mente oxidado da exposição. Todavia, em concor-
dância com os recentes estudos realizados por es-
pecialistas, considera-se que a Formação Itapecuru
foi depositada entre o Cretáceo Inferior e o Cretáceo
superior, após a retirada do mar aptiano Codó.

A referente Unidade é correlacionável à porção in-
ferior da Formação Alter do Chão, da Bacia do Ama-
zonas, e à Formação Urucuia, da bacia Sanfrancisca-
na, entre outras.

2.4.3.2.3 Formação Barreiras Terciário

2.2.3.2.3.1 Histórico

A partir do século passado, a denominação Bar-
reiras passou a ser empregada, indistintamente,
para designar as falésias existentes ao longo do li-
toral brasileiro. Posteriormente, veio a ser utilizada
para os sedimentos constituintes das referidas falé-
sias, embora sem nenhuma citação relacionada à
seção ou localidade-tipo.

MOURA, em 1938, estudando a geologia do Bai-
xo Amazonas, denominou Formação das Barreiras
aos sedimentos sobrejacentes à Formação Pira-
bas, considerando-os de idade pliocênica.

OLIVEIRA & RAMOS, em 1956 (apud ROSSETI et
ai.,1989), empregaram a denominação Formação
Barreiras, enquanto que BIGARELLA & ANDRADE,
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Figura II.2.37 – Proposta de reconstrução continental
para o Mesozóico. Cretáceo (133-65Ma) Indicadores
paleoclimáticos; D – Arenitos desérticos; C – Carvão;

E – Evaporitos. Adaptado de Igreja (1985).



em 1964, preferiram o terreno Grupo Barreiras (apud
COSTA et al., 1975).

FRANCISCO et al., em 1971, admitiram que os
depósitos continentais Barreiras recobriram gradati-
vamente os sedimentos marinhos Pirabas, interpre-
tando os sedimentos continentais como de idade
miocênica.

ARANTES et al., em 1972, preferiram utilizar o ter-
mo Formação Barreiras para os sedimentos conti-
nentais de idade miocênico-pleistocênica, ocorren-
tes no nordeste do Pará.

O PROJETO RADAM (1973), considerou como
pertencentes à Formação Barreiras, os clásticos mal
selecionados ocorrentes próximo ao litoral do Pará.
Foram considerados de idade terciária, pela presen-
ca, em sua porção inferior, do calcário fossilífero Pi-
rabas, datado do Mioceno Inferior (MAURY, 1924).

COSTA et al., (1975), em trabalhos de caráter re-
gional, reintroduziram a denominação Grupo Bar-
reiras, para os clásticos terciários ocorrentes no li-
toral dos estados do Maranhão e Pará.

KOTSCHOUBEY & TRUCKENBRODT, em 1981,
reconheceram mudanças faciológicas laterais na
seqüência laterito-bauxítica da região de Parago-
minas, além da existência freqüente de dois hori-
zontes bauxíticos distintos, exibindo um enriqueci-
mento geral em gibsita, de sul para norte. Esses fa-
tos os levou a reconsiderar os aspectos regionais e
genéticos da cobertura laterítico-aluminosa, dentro
do contexto geológico-estrutural da área, propon-
do um modelo evolutivo para as bauxitas.

COSTA, em 1984, realizou um estudo detalhado e
sistemático nos lateritos do nordeste do Pará e noro-
este do Maranhão, indicando os principais fatores
responsáveis pela sua gênese. O autor, após anali-
sar as várias fases de desenvolvimento e formação
dos lateritos, posicionou-os no Eoceno-Oligoceno,
idade que coincide com a peneplanização
sul-americana, quando se formaram os lateritos do
Suriname, Guiana Francesa e Paragominas.

ARAI et al., em 1988, realizaram estudos palinoló-
gicos nos sedimentos Barreiras, sugerindo que sua
deposição, pelo menos em parte, pode ter ocorrido
durante o Mioceno. Entretanto, alertaram para a ne-
cessidade de uma revisão em suas interpretações,
na medida em que fossem encontradas novas ocor-
rências apresentandos elevado coeficientes de ferti-
lidade palinológica, e/ou frente a possíveis parâme-
tros paleomagnéticos e radiométricos.

Nesse mesmo ano, FERREIRA & FRANCISCO le-
varam em conta a datação bastante segura com
base em macro e microfósseis (transição oligoce-
no-mioceno), utilizando-a como marco nas deter-

minações das idades das demais unidades conti-
nentais, que com ela se relacionam, no nordeste do
Pará.

ROSSETI et al., em 1989, realizaram um estudo
paleoambiental e estratigráfico nos sedimentos
Barreiras e pós-Barreiras, na região Bragantina,
nordeste do Pará, caracterizando 13 fácies descri-
tivas, nesses sedimentos.

Neste trabalho, considera-se a Formação Barrei-
ras constituída por dois sistemas deposicionais,
sendo um sistema continental, com leques aluviais
e depósitos fluviais de rios meandrantes, além de
um sistema de natureza marinha, dominado por
marés.

2.4.3.2.3.2 Modo de Ocorrência, Distribuição
Geográfica e Espessura

A Formação Barreiras recobre aproximadamente
10% da área estudada, estando bem caracterizada
no quadrante noroeste, no divisor Gurupi/Piriá, as-
sim como na porção nordeste, próximo ao rio Turia-
çu; uma outra faixa de ocorrência situa-se na porção
norte, nas proximidades da cidade de Carutapera.

Suas melhores exposições foram observadas ao
longo da Estrada do Patrimônio, que liga a rodovia
BR-316 à PA-25 (Bragança-Viseu), na própria
PA-25 e, também, na rodovia BR-316.

Devido a inexistência de dados de subsuperfí-
cie, no âmbito da Folha Turiaçu/Pinheiro, conside-
ra-se apenas a espessura máxima aflorante, obser-
vada próximo à cidade de Pinheiro (CF-103), a qual
é da ordem de 20m.

2.4.3.2.3.3 Relações de Contato e Posiciona-
mento Estratigráfico

A Formação Barreiras recobre discordantemen-
te as supracrustais do Grupo Aurizona e os plutoni-
tos da Suíte Tromaí, além das rochas sedimentares
das unidades Igarapé de Areia, Viseu, Serra Gran-
de Indiviso e Itapecuru; com a Formação Viseu, fo-
ram também interpretados contatos tectônicos,
através de falhas normais, de direção NW-SE. Su-
periormente, acha-se recoberta discordantemente
pelos depósitos quaternários, notadamente próxi-
mo à zona litorânea.

2.4.3.2.3.4 Litofácies e Mineralogia

Como parte integrante dessa Unidade, foram ca-
racterizadas nove litofácies, sendo seis de ocorrên-
cia generalizada e três de ocorrência restrita.

SA.23-V-D (Turiaçu) e SA.23-Y-B (Pinheiro)
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A litofácies caa é formada por um conglomerado
desorganizado, de arcabouço aberto, cujos seixos,
arredondados a subarredondados, são constituí-
dos de quartzo; por vezes, são também encontra-
dos fragmentos angulosos de lateritos. A matriz é
representada por material areno-argiloso, sendo
que na fração grosseira são identificados grãos de
quartzo e de óxidos de ferro. Essa litofácies pode
ser observada, entre outras, na estação CF-01, na
Estrada do Patrimônio.

A litofácies denominada acd é formada por areni-
to conglomerático, desorganizado, de arcabouço
aberto, com grânulos e pequenos seixos de quartzo,
com diâmetro médio de 2cm a 3cm, algo esparsos
na matriz areno-argilosa, caulínica. Está bem carac-
terizada nas estações JP-01 e CF-17, localizadas no
ramal de Maracaçumé.

A litofácies coo é constituída por um conglome-
rado oligomítico organizado, de arcabouço fecha-
do, apresentando seixos de quartzo imbricados,
com diâmetros médios em torno de 5 cm, indicando
uma direção de paleocorrente de N800; a matriz
presente é arenítica grossa. Exposições dessa lito-
fácies podem ser observadas no ramal de Maraca-
çumé, notadamente na estação JP-05.

A litofácies acap é caracterizada por arenitos de
granulação média a fina, apresentando superfícies de
estratificação cruzada acanalada de pequeno porte,
com grânulos e pequenos seixos de quartzo, forman-
do pavimentos. Essa litofácies pode ser observada no
ramal de Maranhãozinho, na estação CF-20.

A litofácies abmf corresponde a um arenito es-
branquiçado, granulometria média a grosseira,
com pouca matriz, muito friável e sem estruturas se-
dimentares aparentes, podendo ser observada na
estrada para Carutapera, na estação CF-16.

A litofácies pcv é constituída por pelitos de aspec-
to maciço e corres variegadas, por vezes caulínicos
e/ou ricos em matéria orgânica, intimamente associ-
ados à litofácies acap; está bem caracterizada nas
estações CF-03/04, na Estrada do Patrimônio.

As litofácies de ocorrência restrita foram denomi-
nadas de ags, acaba e pr, respectivamente.

A primeira (ags), é constituída por arenitos gros-
sos e microconglomerados, constituídos por grãos
de quartzo e de arenito ferruginoso, estratificados
em superfícies cruzadas sigmoidais, quando ficam
bem evidentes os corpos de geometria lobada.
Essa litofácies pode ser observada no ramal de
Maranhãozinho, na estação CF-20.

A litofácies acaba é representada por arenitos
de granulação média a fina, com matriz argilosa,
exibindo superfícies de estratificação cruzada

acanalada de pequeno porte, com filmes de argila
entre os sets, além de bolas de argila, formando
pavimentos (fotos II.2.23 e II.2.24). Pode ser ob-
servada nas proximidades da cidade de Pinheiro,
em um corte de estrada no morro do Finca (CF-
103).

Intimamente associada à litofácies anteriormente
descrita, ocorre a litofácies denominada pr, consti-
tuída por pelitos plano-paralelos, com abundantes
raízes fósseis (foto II.2.25), bastante oxidadas, com
boa exposição na estação CF-103. Por vezes, esses
pelitos desenvolvem pequenos diápiros (foto
II.2.26).

2.4.3.2.3.5 Depósitos, Ambientes, Sistemas
Deposicionais e Procedência

Para a interpretação dos depósitos, ambientes,
sistemas deposicionais e origem desses clásticos
de idade terciária, foram estudadas as estruturas,
as texturas e a geometria dos corpos sedimentares,
além do conteúdo fóssil, quando presente, permi-
tindo a caracterização das diferentes litofácies e ti-
pos de depósitos.

Nesse sentido, a litofácies caa, representada
por conglomerado de arcabouço aberto, corres-
ponde a depósitos de leques aluviais, proximais.

A litofácies acd, constituída por conglomerado
oligomítico, imbricado, corresponde a depósitos
de canais de rios meandrantes.

A litofácies coo, constituída de conglomerado
oligomítico imbricado, corresponde a depósitos de
canais de rios meandrantes.

Intimamente associados aos depósitos de canais,
os arenitos com cruzadas acanaladas de pequeno
porte, e que constituem a litofácies acap, são tam-
bém interpretados como depósitos de canais de rios
meandrantes.

A litofácies abmf, constituída por arenito branco,
muito friável, sem estruturas aparentes, poderia
também estar relacionada a depósitos de canais
de rios meandrantes.

A litofácies pcv, caracterizada por pelitos de co-
res variegadas, dada a sua relação com a litofácies
acap, é interpretada como depósito de planície de
inundação de rios meandrantes.

A litofácies ags, representada por arenitos gros-
sos, sigmoidais, é interpretada como depósito de
turbiditos hipopicnais, que formaram pequenos
deltas desenvolvidos por rios em lagos de água
doce.

A litofácies acaba, formada por arenitos com es-
tratificações cruzadas acanaladas, com filmes e
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bolas de argila, é interpretada como depósitos de
canais de intermaré, denominados tidal bundle.

A litofácies pr, constituída por pelitos com restos
vegetais fósseis, é interpretada como depósitos de
supramaré lamosa.

A associação das litofácies caa e acd caracteri-
za ambientes de leques aluviais, para esses depó-
sitos.

A associação das litofácies coo, acap e abmf, é
indicativa de ambientes de rios meandrantes, para
essa sedimentação.

A litofácies ags corresponde a um pequeno delta
continental.

A associação das litofácies acaba e pr caracteri-
za ambientes marinhos, influenciados por marés.

Dessa maneira, fica bem caracterizada a pre-
sença de dois sistemas deposicionais, durante o
Terciário, na área em estudo. (figura II.2.38). Um
sistema tipicamente continental, quente e úmido,
onde predominava o intemperismo químico, indica-
do pela grande quantidade de argila no sistema,
além da composição da fração grossa, constituída
basicamente de resistatos.

O outro sistema é de natureza marinha, domina-
do por marés, caracterizado por pelitos com restos
vegetais fósseis.

2.4.3.2.3.6 Idade, Conteúdo Fóssil e
Correlação

A ausência de uma seção-tipo, aliada à escassez
do material fossilífero, na Formação Barreiras, têm
dificultado bastante a definição da idade dos even-
tos sedimentares que originaram essa Unidade, de
ampla distribuição no litoral brasileiro.

No caso específico da Região Norte, no litoral do
Pará e do Maranhão, a Formação Barreiras está inti-
mamente relacionada à plataforma carbonática Pi-
rabas, de exuberante conteúdo fossilífero e com
sua linha de tempo bem definida, na transição Oli-
goceno-Mioceno.

Em 1971, FRANCISCO et al., admitiram que os
sedimentos continentais Barreiras recobrem gra-
dativamente os depósitos marinhos Pirabas, consi-
derando, asssim, que os sedimentos Barreiras seri-
am, pelo menos, de idade miocênica.

ARAI et al., em 1988, com base em estudos pali-
nológicos em argilas de fácies de mangue, sugeri-
ram que a deposição dos sedimentos Barreiras
ocorreu durante o Mioceno.

A Formação Barreiras é correlacionável à Forma-
ção Alter do Chão (porção superior), da bacia do
Amazonas.

2.4.3.2.4 Quaternário Pleistocênico - Unidade
Pinheiro

2.4.3.2.4.1 - Histórico

As primeiras referências à presença de uma
unidade pleiítocênica na bacia de São Luis e na
rede drenagem afogada do rio Turiaçu foram reali-
zadas por COSTA et al., em 1975, englobando are-
ias mal classificadas, misturadas com argila, além
de um arenito ferruginoso, denominado grês do
Pará.

Em 1984, durante o desenvolvimento do Progra-
ma Turfa, pela CPRM, ROBERTO et al., estudaram
algumas turfeiras localizadas no município de Pi-
nheiro (MA), quando foram definidos os parâmetros
que permitiram caracterizá-las como de uso mais
apropriado para a agricultura.

Nos trabalhos de campo do presente Projeto,
durante a execução do perfíl geológico ao longo
da rodovia que liga as cidades de Pinheiro e San-
ta Helena (MA-106), foram observadas boas ex-
posições de turfeiras, em cortes de estrada e es-
cavações para retirada de material de revesti-
mento (foto II.2.27). Considerando a extensa área
de ocorrência desses depósitos, sua condição
de sedimentação pós-Barreiras e, ainda, sua as-
sinatura própria em produtos de sensoreamento
remoto (fotos áreas convencionais e de satélite,
além de imagens radargramétricas), é proposto,
informalmente, o termo Unidade Pinheiro, para

SA.23-V-D (Turiaçu) e SA.23-Y-B (Pinheiro)
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Figura II.2.38 – Modelo deposicional para Formação
Barreiras, no nordeste do Pará e noroeste do Mara-

nhão (adaptado de Rossetti, 1988).



esses depósitos carbonosos com seus clásticos
associados.

2.4.3.2.4.2 Distribuição Geográfica

A Unidade Pinheiro ocorre na porção centro-leste
da área estudada, notadamente no divisor de águas
Turiaçu/Pericumã, na forma de manchas irregulares,
ocupando menos de 1% das áreas continentais da
Folha Turiaçu/Pinheiro. Compreende uma superfície
plana, sazonalmente inundada e levemente alçada
em relação às aluviões quaternárias. Nas imagens ra-
dargramétricas, apresenta uma textura lisa, tonalida-
de cinza médio e drenagem “em transparência”.

Suas melhores exposições foram observadas ao
longo da rodovia MA-106, que liga as cidades de
Pinheiro e Santa Helena (CF-106/108/109/113)

2.4.3.2.4.3 Relações de Contato

A Unidade Pinheiro assenta-se discordante-
mente sobre a Formação Barreiras, conforme ob-
servado no perfil Pinheiro/Santa Helena. Com a
Formação Itapecuru, os contatos são também
discordantes.

Em adição, podem ser destacadas as marcantes
diferenças nos graus de consolidação dos depósi-
tos terciários (mais compactos) e os pleistocênicos
(mais friáveis), assim como nos estágios evolutivos
dos perfís lateríticos.

Sobre os sedimentos pleistocênicos da Unidade
Pinheiro desenvolveu-se uma superfície de erosão,
possivelmente correlacionável ao ciclo Paraguaçu
(KING, 1956).

2.4.3.2.4.4 Litofácies e Mineralogia

Além das turfeiras, denominadas litofácies t, fo-
ram identificadas mais duas litofácies, considera-
das como aff e pme, respectivamente.

A litofácie aff é constituída por arenito fino, friável,
coloração esbranquiçada, sem estruturação, bem
caracterizado na estação CF-113 (foto II.2.28).

A litofácies pme é composta por pelito de aspec-
to maciço e coloração esverdeada, podendo ser
observados restos fósseis de raízes, conforme veri-
ficado na estação CF-114 (foto II.2.29).

O material carbonoso que constitui a turfeira, de-
nominado litofácies t, é constituído basicamente de
restos vegetais, assemelhando-se àquele que se
observa nos campos alagados atuais, estando
bem caracterizado nas estações CF-106/109 (foto
II.2.30).

2.4.3.2.4.5 Depósitos, Ambientes e Sistemas
Deposicionais

A litofácies aff, representada por arenito fino e friá-
vel, embora desestruturado, é interpretado como
depósito de dunas, formando um paleo-cordão lito-
râneo.

A litofácies pme, constituída por pelito maciço,
esverdeado, representa depósito de lagos rasos,
sazonalmente alagados, em cujo processo foram
desenvolvidos os vegetais que deram origem ao
material carbono das turfeiras.

A associação dessas litofácies indica um ambi-
ente de sedimentação de lagos e dunas eólicas,
dentro de um sistema continental litorâneo.

2.4.3.2.5 Cenozóico: Quaternário Holocênico

O quadro recente pode ser visualizado esque-
maticamente na figura II.2.39, onde o bloco-diagra-
ma mostra a baía de Turiaçu, formada pelo avanço
do mar em direção à embocadura afogada, trom-
betiforme, do rio homônimo. Na figura, estão repre-
sentados todos os depósitos, ambientes e sistemas
deposicionais atuantes.

A rede instalada é do tipo meandrante, em função
da presença da hiléia amazônica e da vegetação de
cocais, desenvolvidas pelo clima quente e úmido
equatorial, responsável pelo intemperismo químico
que, por sua vez, responde pela grande quantidade
de argila no sistema aquoso (figura II.2.39).

Os lagos são de água doce, rasos, interligados
sazonalmente, responsáveis pela geração das tur-
feiras mais recentes (figura II.2.39/6), (fotos II.2.31
e II.2.32).

Pequenos deltas, do tipo pé de pássaro, podem
ser observados, nos locais onde os rios meandran-
tes desaguam nos lagos (figura II.2.39/7).

Nessa porção do Atlântico Equatorial, a costa bra-
sileira está submetida à ação de macromarés, cuja
amplitude atinge até 8m. Esse fenômeno é responsá-
vel pela penetração de material marinho no sistema
fluvial, provocando a mistura de depósitos de rios
meandrantes com materiais transportados pelas ma-
rés, gerando depósitos híbridos (figura II.2.39/4).

A ação das macromarés nas embocaduras das
principais drenagens da região, como os rios Piriá,
Gurupi, Maracaçumé e Turiaçu, foi responsável
pelo desenvolvimento de extensos depósitos de
supra-maré lamosa, na qual desenvolve-se a vege-
tação típica de mangue, com suas assembléias
animais características, representada por caran-
guejos e assemelhados (figura II.2.39/3).
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SA.23-V-D (Turiaçu) e SA.23-Y-B (Pinheiro)

– 89 –

Figura II.2.39 – Perfil geológico-geográfico do Quaternário (noroeste do Maranhão).



A presença de uma estação seca e bem defini-
da, no período de junho a dezembro, é responsável
pela presenca de ventos quentes e secos, que
transportam grandes quantidades de areia do mar
para o continente, formando depósitos de dunas
eólicas, dispostas em cordões litorâneos (figura
II.2.39/2).

A sedimentação relacionada à intermaré are-
no-lamosa é também bastante expressiva, na re-
gião litorânea (foto II.2.33).

A ação diária das marés, nessa região, é respon-
sável pelo desenvolvimento de canais com grande
mobilidade, cuja dinâmica dificulta a navegação
próximo à zona litorânea (foto II.2.33).
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