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METALOGENIA

5.1 Considerações Gerais

As informações aqui abordadas, acerca das mi-
neralizações no âmbito da Folha Turiaçu/Pinheiro,
resultam da compatibilização, integração e inter-
pretação de todas as categorias de dados geológi-
cos existentes, disponíveis até novembro de 1991,
e obtidos durante o mapeamento da mencionada
folha. A interação desses dados a indícios geoquí-
micos e geofísicos, condicionou a individualização
de áreas favoráveis à pesquisa mineral, em diferen-
tes graus de interesse, obedecendo as normas
para elaboração da Carta Metalogenética/Previsio-
nal, na escala 1:250.000, idealizadas pela Coorde-
nação Nacional de Metalogenia, para o Programa
Grande Carajás.

A Folha Turiaçu/Pinheiro, por localização e con-
dições de acesso, possuem nível de conhecimento
geológico razoável, em comparação com a grande
maioria das quadrículas da Amazônia Brasileira.
Ainda assim, as informações disponíveis acerca
das mineralizações registradas, são insuficientes
para se elaborar um esboço seguro de sua metalo-
genia. No entanto, o estudo mais profundo e apro-
priado nas áreas selecionadas para pesquisa mi-

neral, pode definir novas potencialidades metalo-
genéticas, não previstas neste trabalho.

As considerações pertinentes a esse capítulo
estão representadas nas Cartas Metalogenéti-
cas/Previsionais, que acompanham o presente do-
cumento. (anexos III e IV.)

5.2 Áreas Mineralizadas

Na região trabalhada, foram delimitadas nas res-
pectivas cartas metalogenéticas seis áreas para
pesquisa mineral, sendo cinco na Folha SA.23-V-D
e uma na Folha SA.23-Y-B (figura II.5.1 e tabela
II.5.1). Essas áreas estão individualizadas em três
graus decrescentes de favorabilidade: provável,
possível e potencial.

Assim, uma área correspondendo à porção aflo-
rante do Grupo Aurizona (Arqueano/Proterozóico
Inferior), na parte centro-setentrional da Folha
SA.23-V-D, foi caracterizada como previsionalmen-
te provável de conter mineralizações auríferas e de
bauxita, uma vez que agrupa sete garimpos de
ouro e um depósito de bauxita (figura II.5.1). No se-
tor NW da Folha, existe uma outra área que encerra
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rochas do Grupo Aurizona, contendo dois depósi-
tos de bauxita e garimpo de ouro, igualmente ca-
racterizada como provável portadora de concen-
trações desses minerais.

Duas outras áreas foram individualizadas, como
susceptíveis de conter mineralizações auríferas,
ambas localizadas na porção central da Folha
SA.23-V-D e relacionadas às rochas intrusivas do
Proterozóico Inferior, que formam a Suíte Tromaí.
Uma delas envolve tanto os espécimes do Tonalito
Cândido Mendes como do Granito Areal, contendo
dez garimpos de ouro aluvionar em atividade e seis
paralisados; a outra, compreende parte do Tonalito
Cândido Mendes e parte da Formação Itapecuru,
havendo sete garimpos de ouro em atividade e um
paralisado, no domínio dos tonalitos, além de sete
garimpos em atividade, nas litologias relacionadas
à cobertura sedimentar.

Ainda na Folha SA.23-V-D, foram delimitadas
mais duas áreas consideradas potencialmente fa-
voráveis a conter concentrações de ouro e bauxita,
(figura II.5.1). Trata-se de porções aflorantes do
Grupo Aurizona, sem registro de mineralização,
mas com ambiente geotectônico favorável, em
comparação com outras áreas de ocorrência des-
sa unidade.

Na Folha SA.23-Y-B, apenas uma porção, envol-
vendo a quase totalidade do Cinturão Tentugal, foi
considerada favorável, em grau possível, a conter
mineralizações de ouro (figura II.5.1), uma vez que
agrupa trinta e nove garimpos de ouro aluvionar e
primário (em veios de quartzo).

5.2.1 Mineralizações de ouro

Dentre as mineralizações até agora conhecidas
na área estudada, o ouro constitui o principal bem
mineral, ainda que o status mais elevado das mine-
ralizações registradas não exceda o de garimpos
primário e/ou secundário, em atividade, relaciona-
dos a dois ambientes geotectônicos peculiares:
Cinturão de Cisalhamento Tentugal e Terreno Gra-
nito - Greenstone do NW do Maranhão. Em ambos,
formam acumulações secundárias em colu-
viões/aluviões, solos lateríticos ou concentrações
em veios de quartzo que cortam as unidades inte-
grantes do Cinturão Tentugal, especialmente o
Grupo Gurupi (Arqueano/Proterozóico Inferior).

Na Folha SA.23-V-D, foram individualizadas seis
áreas favoráveis a conter mineralizações de ouro
(carta metalogenética e figura II.5.1), todas situa-
das na Província Aurífera NW do Maranhão e Sub-
província Costeira (ARAUJO et al., 1987), em cujo

domínio aqueles autores agruparam os garimpos e
frentes de trabalhos de acordo com cinco áreas de
influência distintas: Aurizona, Luís Domingues, Go-
dofredo Viana, Cândido Mendes e Turiaçu.

As áreas I, II e III são mais destacadas por en-
cerrarem significativas quantidades de garimpos
em atividade. A área I localiza-se na porção cen-
tro-setentrional da folha, nas imediações da Vila
de Aurizona, correspondendo à área de exposi-
ção das rochas supracrustais arqueo-proterozói-
cas do Grupo Aurizona, integrante do Terreno
Granito-Greenstone do NW do Maranhão, consti-
tuído de xistos de naturezas diversas, filitos, meta-
cherts, quartzitos, metaultramafitos e provável for-
mação ferrífera, metamorfizados em fácies xisto-
verde, com evolução local à fácies anfibolito. É fre-
qüente a presença de veios de quartzo, às vezes
auríferos, cortando essas rochas e tornando-as in-
teressantes sob o aspecto metalogenético/econô-
mico.

No âmbito dessa área, existem sete garimpos de
ouro em atividade e um paralisado. ARAUJO et al.,
em 1987, cadastraram vários barrancos com seus
respectivos equipamentos e condições de in-
fra-estrutura. Assim, segundo aqueles autores, na
área de influência da vila de Aurizona operam quin-
ze frentes de trabalho, pertencentes aos garimpos
Piaba, Barriguda, Flexal e Juiz de Fora. No garimpo
Piaba, o ouro é extraído tanto de veios de quartzo
que cortam as rochas do Grupo Aurizona como de
depósitos secundários, colúvio-aluvionares. Os te-
ores de ouro nas cinco frentes que retiram esse me-
tal de veios de quartzo variam de um mínimo de 1,2
g/m3 até um máximo de 5,2g/m3. As três frentes que
lavram ouro secundário mostram teor mínimo de
2,577g/m3, até o máximo de 7, 688g/m3, de onde se
conclui que, nesse garimpo, o ouro é mais concen-
trado nos depósitos colúvios-aluvionares. No ga-
rimpo Flexal, a extração do ouro, realizada em três
frentes, é exclusivamente proveniente de depósitos
secundários. Ali, os teores são sensivelmente mais
baixos que aqueles registrados no Piaba (Araújo,
1987), oscilando de um mínimo de 1,145g/m3 até
um máximo de 2,589g/m3. O garimpo Juiz de Fora,
também é constituído de três frentes de trabalho,
todas retirando ouro de natureza colúvio-aluvionar.
Os teores dessas frentes, registrados por ARAUJO
et al., (1987), são superiores aos do garimpo Flexal
e equivalentes aos do Piabas, variando de num mí-
nimo de 4,583g/m3 a num máximo de 7,916g/m3. O
garimpo Barriguda é o menor dessa área, possuin-
do apenas uma frente de operação, a qual extrai
ouro secundário com teor de 5,554g/m3.
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Figura II.5.1 – Mapa das áreas mineralizadas e favoráveis à mineralização.



A área II localiza-se na porção central da Folha
SA.23-V-D. Compreende parte da Suíte Intrusiva
Tromaí (Proterozóico Inferior), integrante do Terre-
no granito-greenstone do NW do Maranhão, envol-
vendo tanto rochas do Tonalito Cândido Mendes
como do Granito Areal (figura II.5.1). O primeiro, re-
presenta cerca de 80% da porção aflorante da suí-
te, essencialmente constituído por tonalito/trond-
hjemito, com variedades subordinadas de granodi-
oritos, adamelitos e quartzo-dioritos, enquanto que
no “Granito Areal” predominam as variedades mon-
zograníticas e sienograníticas. Ambos os tipos
apresentam características ígneas bem preserva-
das, em decorrência da pouca deformação (em
que apenas localmente é observado o desenvolvi-
mento de discretas zonas de cisalhamento, com
geração de milonitos) e do incipiente hidrotermalis-
mo/metamorfismo.

Na área II existem registrados dez garimpos de
ouro em atividade e seis paralisados, além de uma
ocorrência de ouro aluvionar. O fato de a Suíte Tro-
maí ser intrusiva nas supracrustais do Grupo Auri-
zona (portadores de veios de quartzo com ouro), e
de ambos integrarem o par granito-greenstone do
NW do Maranhão, permite que se considere a área
como possível portadora de mineralização aurífera.
Tal favorabilidade fica mais fortalecida pelo regis-
tro, dentro da área, de zona de susceptibilidade
magnética, interpretada pela geofísica como de-
corrente da presença de porções máfico-ultramáfi-
cas em subsuperfície, que seriam assimiladas pela
Suíte Tromaí.

Nas proximidades da cidade de Luís Domingues
foram cadastradas cinco frentes de trabalho no ga-
rimpo Cavala, das quais apenas uma extrai ouro de
veio de quartzo, com teor de 1,111g/m3 e uma pro-
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Tabela II.5.1 – Áreas mineralizadas ou com indícios de mineralização e respectivos
contextos geológicos da Folha Turiaçu/Pinheiro.

Áreas Indícios Diretos ou
Indiretos de Mineralização Contexto Geológico

I
(Folha Turiaçu) Ouro e Bauxita

Garimpos de ouro primário e em aluviões de rios que drenam os xistos de diversas natu-
rezas, filitos, metacherts, quartzitos, metaultramafitos e formações ferríferas do Grupo
Aurizona (Arqueano-Proterozóico). A alteração supergênica dessas rochas pode resul-
tar na geração de depósitos de bauxita (como o de nº 43, anexo ?????), tornando essa
área favorável ao desenvolvimento de jazimento desses minerais.

I
(Folha Pinheiro) Ouro

Trinta e nove garimpos de ouro aluvionar e primário (em veios de quartzo) relacionados
às rochas que compõem o Cinturão Tentugal (Grupo Gurupi) e partes do Complexo Ma-
racaçumé, Tonalito Itamoari e Tonalito Cândido Mendes), estão assinalados nessa área.
A maioria das mineralizações está associada ao Grupo Gurupi e ao Tonalito Itamoari. O
primeiro constituído por xistos quartzosos, muscovita e/ou biotita e/ou clorita, xistos
manganesíferos e/ou carbonosos, pelitos, metadunitos, metacherts e, subordinada-
mente, metaultramafitos e formações ferríferas. Essas rochas apresentam-se cortadas
por veios de quartzo auríferos e foram cisalhadas em regime compressivo oblíquo e do-
mínio transcorrente. O segundo é constituído por rochas intrusivas de composição tona-
lítica/trondhjemítica e granítica do Proterozóico Inferior, retrabalhada sob regime de ci-
salhamento oblíquo, em domínio imbricado quando da formação do Cinturão Tentugal.
Ambas as unidade encerram mineralizações auríferas de natureza primária (veios mine-
ralizados) e secundária (aluvião).

II
(Folha Turiaçu) Ouro

Rochas ígneas intrusivas da Suíte Tromaí (Proterozóico Inferior), envolvendo tanto os es-
pécimes do Tonalito Cândido Mendes como os do Granito Areal. Essas rochas apresen-
tam características ígneas bem preservadas, com incipiente deformação, hidrotermalis-
mo e metamorfismo. A existência de dez garimpos de ouro aluvionar em atividade e seis
paralisados permite que se considere a área favorável a esse tipo de mineralização.

III
(Folha Turiaçu) Ouro

Envolve parte do Tonalito Cândido Mendes e parte da Formação Itapecuru. No primeiro
há seis garimpos de ouro em atividade e um paralisado, e no segundo sete garimpos em
atividades. Todos esses garimpos exploram ouro aluvionar, acumulado em aluviões de
rios que drenam essas unidades.

IV
(Folha Turiaçu) Ouro e Bauxita

A área contém o registro de apenas um garimpo de ouro; abandonado. No entanto, é
considerado potencialmente susceptível de encerrar jazimentos auríferos, por conter ro-
chas do Grupo Aurizona que é a seqüência supracrustal metavulcano-sedimentar do
terreno granito-greenstone da Folha Turiaçu. Nessa área, as rochas do Grupo Aurizona
contêm dois depósitos de bauxita. Por conseguinte, ela pode ser considerada possível
portadora de outras mineralizações desse tipo.

V e VI
(Folha Turiaçu) Ouro e Bauxita Rochas do Grupo Aurizona sem registro de mineralização, mas potencialmente favorá-

veis a encerrar mineralizações de ouro e/ou bauxita.



dução mensal de 50g. As outras quatro frentes la-
vram o ouro de depósitos colúvio-aluvionares, em
que nos barrancos o teor mínimo é 0,641g/m3 e o
máximo 1,785g/m3, enquanto que no cascalho os
teores, bem mais significativos, variam de 2,38g/m3

até 26,785g/m3. As médias dos teores nos barran-
cos e nos cascalhos são, respectivamente,
1,05g/m3 e 9,14g/m3. Ainda na área II, nas imedia-
ções de Godofredo Viana, existem quatro garim-
pos cadastrados (Jaboti, Ubim, Caxias e Rosilha: nº
55, 57, 71, 72 anexo ......) com doze frentes de tra-
balho (Araújo, 1987). Desses garimpos, apenas o
Caxias extrai ouro de veio de quartzo (teor médio
de 3,833g/m3). Nos demais, esse metal é retirado
de depósitos secundários, cujos teores médios nos
cascalhos variam de 1,249g/m3 (garimpo Jaboti) a
22,504g/m3 ( garimpo Rosilha) e nos barrancos de
0,389g/m3 (garimpo Jaboti) a 5,558g/m3 (garimpo
Rosilha).

Deve-se ressaltar que, dentre os garimpos cadas-
trados por Araújo (1987), na área II, o Cavala (nº 45,
anexo .....) é o que mostra maior teor médio de ouro.
Esse fato pode ser decorrente da localização do
mesmo, na região de contato entre a Suíte Tromaí e
as rochas metavulcano-sedimentares do Grupo Au-
rizona, que representa uma zona altamente suscep-
tível de conter mineralizações em terrenos grani-
to-greenstone, documentados pelo mundo.

A área III localiza-se na porção central da Folha
SA.23-V-D, a leste da área II (anexo ......). Envolve
parte da Suíte Tromaí (pelo Tonalito Cândido Men-
des) e parte da Formação Itapecuru. Na primeira
há registro de sete garimpos de ouro em atividade
e um paralisado, enquanto que na Formação Ita-
pecuru existem sete garimpos assinalados. Os es-
tudos petrográficos na “Suíte Intrusiva Tromaí”
(Capítulo 2.2.2.2.4) revelam que as litologias tanto
do Tonalito Cândido Mendes como do Granito Are-
al apresentam uma acentuada isotropia estrutural.
No entanto, zonas de cisalhamento discretas, com
geração localizada de milonitos e cristalização de
clorita e epidoto são identificadas. Esse fato de-
nuncia processos hidrotermais atuantes nessas
rochas, que certamente influenciam na mobiliza-
ção/concentração do ouro. Além disso, parte do
ouro ocorrente na Suíte Tromaí e acumulado em
depósitos secundários pode ser decorrente da as-
similação parcial de rochas dos grupos Aurizona e
Gurupi (ambos seqüências supracrustais meta-
vulcano-sedimentares do tipo greenstone-belt,
portadores de veios de quartzo auríferos), durante
o evento magmático intrusivo, gerador daquela
suíte.

Os garimpos de ouro em aluviões que drenam
áreas de exposição da Formação Itapecuru, estão
localizados em uma zona intensamente falhada.
Assim, é possível que o ouro seja proveniente de ro-
chas da Suíte Tromaí, remobilizado até a superfí-
cie, através de fluidos percolantes nas fraturas e
concentrado em depósitos secundários.

As áreas IV, V e VI (carta metalogenética) estão
sendo indicadas, respectivamente, como possíveis,
potencialmente favoráveis à mineralização aurífera. A
primeira contém apenas um garimpo de ouro; (aban-
donado), enquanto que nas outras duas não há regis-
tro de mineralização aurífera. No entanto, todas re-
presentam terrenos de exposição do Grupo Aurizo-
na, susceptíveis de conter concentração de ouro.

Na área estudada, a região mais importante sob o
aspecto metalogenético-econômico é o Cinturão de
Cisalhamento Tentugal, localizado na porção NW da
Folha SA.23-Y.B. A área caracterizada como favorá-
vel a conter mineralização aurífera, nessa folha (área
I, carta metalogenética), envolve quase que a totali-
dade do citado cinturão, abrangendo toda a faixa de
exposição do Grupo Gurupi (Arqueano/Proterozóico
Inferior) e partes do Complexo Maracaçumé (Arque-
ano), Tonalito Cândido Mendes (Proterozóico Inferi-
or) e Tonalito Itamoari (Proterozóico Inferior).

O Grupo Gurupi é constituído por xistos quartzo-
sos à muscovita e/ou biotita e/ou clorita, xistos man-
ganesíferos e/ou carbonosos, filitos, metadacitos,
metacherts e, subordinamente, metaultramafitos,
além de formações ferríferas. Essas rochas apre-
sentam-se cortadas por veios de quartzo, às vezes
auríferos. O Complexo Maracaçumé compreende
tonalitos, trondhjemitos, granodioritos e anfibolitos,
intensamente migmatizados, metamorfizados e de-
formados em regime de cisalhamento dúctil. O “To-
nalito Cândido Mendes” representa as rochas tona-
líticas/trondhjemíticas do extenso magmatismo
correspondente à “Suíte Tromaí” (Proterozóico Infe-
rior), tendo como equivalente retrabalhado o Tona-
lito Itamoari, em cujo domínio há cinco garimpos de
ouro em atividade.

As porções com maior número de mineralizações
registradas são as relativas ao Grupo Gurupi e ao
Tonalito Itamoari. O primeiro constitui uma seqüên-
cia metavulcano-sedimentar tipo greenstone-belt, e
o segundo corresponde às rochas intrusivas tonalíti-
cas/trondhjemíticas e graníticas do Proterozóico
Inferior. Os dois conjuntos acham-se retrabalhados
sob regime de cisalhamento dúctil, com alteração
hidrotermal associada.

A área I da Folha SA.23Y-B está contida no Cintu-
rão Tentugal, o qual é integrante da Província Aurí-
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fera Noroeste do Estado do Maranhão e da Subpro-
víncia Belt do Gurupi (ARAUJO et al., 1987). Esta
subprovíncia é dividida por aqueles autores em
quatro áreas de influência: Chega Tudo, Serrinha,
Montes Áureos e Cedral - Centro do Guilherme.

Na região de influência do povoado Chega Tudo,
o principal centro aurífero da citada província, exis-
tem cadastradas catorze frentes de trabalho
(ARAUJO et al., op.cit.) que formam os garimpos
Alto Mandiocal, Chega Tudo, Pernambuco, Estope-
iro, Gurimanzal, Mata Gato e Mina da Beira. O ouro
primário, proveniente de veios de quartzo, é lavra-
do em sete frentes nos garimpos Alto Mandiocal,
Pernambuco, Gurimanzal, Mina da Beira e Estopei-
ro. Nessa região, os teores de ouro extraído variam
de um mínimo de 0,142g/m3, na frente Mina da Bei-
ra, até um máximo de 4,643g/m3 na frente Estopeiro
sendo 1,21g/m3 a média dos teores e 5, 475g a
soma da produção até 1987, (ARAUJO, 1987). Sete
frentes registraram ouro secundário, cujos teores
oscilam de 0,468g/m3 até 6,874g/m3, com média
de 2,273g/m3. Por outro lado, a produção total de
ouro nesses depósitos, até 1987, é de 572g. Assim,
na região de Chega Tudo, os depósitos colúvio-
aluvionares exibem teores mais elevados que os
depósitos primários.

Ainda no Cinturão de Cisalhamento Tentugal e na
Província Aurífera NW do Maranhão, nove frentes de
garimpos foram cadastradas por ARAUJO et al.,
(1987), na área de influência do povoado Serrinha,
denominadas: Serrinha, Três Irmãos, Capoeiro, Fa-
zenda, Garrafa, Cajueiro e Sete Voltas. A maioria
dessas frentes retira ouro de veios de quartzo que
cortam o Grupo Gurupi. O mais alto teor assinalado
(13,5g/m3) foi na frente Três Irmãos e o mais baixo
(4,635g/m3) na frente Serrinha. Esses valores são
significativamente superiores aos registrados nos
depósitos colúvio-aluvionares: 2,454g/m3 (Fazen-
da), 1,704g/m3 (Garrafa) 6g/m3 (Sete Voltas). De tal
modo que, as médias dos teores de ouro primário e
secundário são, respectivamente, 7,03g/m3 e
1.69g/m3. A produção documentada por Araújo, até
1987, para algumas frentes do garimpo Serrinha,
também revela que a quantidade de ouro explotado
dos veios de quartzo (20.000g) é bastante superior
aos 105g extraídos nas frentes onde há registro da
produção colúvio-aluvionar. Ao contrário do que
ocorre na região de Chega Tudo, aqui o ouro é mais
concentrado em jazimentos primários. Vale ressaltar
que tanto em Serrinha como em Chega Tudo, a pro-
dução em grama, proveniente de veio de quartzo, é
superior àquela registrada em aluvião/coluvião
(ARAUJO et al., op. cit).

Na área de influência da vila Montes Áureos,
ocorrem quatro frentes de garimpagem, em que
três pertencem aos garimpos Monte Cristo e Mon-
tes Áureos e uma ao garimpo Pica Pau. Apenas
neste se extrai ouro primário de veio de quartzo, en-
caixado em xistos e filitos alterados do Grupo Guru-
pi, com teor de 0,666g/m3. As outras frentes que
formam os demais garimpos, trabalham em depósi-
tos colúvio-aluvionares, cujos teores nos cascalhos
variam de 0,284g/m3 a 3,645 g/m3 e valor médio de
1,413g/m3, estando assim o ouro mais concentrado
nos depósitos secundários.

Das cinco frentes de trabalho na área de influên-
cia de Cedral, duas exploram ouro primário com
teores de 4,44g/m3 e 14,5g/m3. As outras frentes
garimpam depósitos colúvio-aluvionares, cujas
concentrações nos cascalhos variam de 1g/m3 até
1,785g/m3.

A maioria dos garimpos localizados no Cinturão
de Cisalhamento Tentugal, extrai ouro primário de
veios de quartzo que cortam rochas do Grupo Gu-
rupi e/ou de depósitos colúvio-aluvionares. No ga-
rimpo Sete Voltas o ouro é retirado exclusivamente
do capeamento laterítico, localmente chamado de
cascalho ou “capa de raiz”, enquanto que no ga-
rimpo Fazenda é extraído de depósitos colúvio-alu-
vionares e de solos lateríticos.

Assim, no âmbito do Cinturão Tentugal, as con-
centrações economicamente explotáveis ocorrem
em três tipos distintos de jazimentos:

1) veios de quartzo, preferencialmente encaixa-
dos em litótipos do Grupo Gurupi, os quais, via de
regra, distribuem-se por barrancos constituídos de
rochas alteradas. Segundo COSTA et al. (1988), os
veios, quase sempre paralelos ou subparalelos à
direção da lineação de estriamento, ocorrem sob
forma de megaboudins ou pinch-and-swell, os qua-
is podem estar relacionados à presença de fraturas
de cisalhamento.

2) depósitos colúvio-aluvionares, distribuídos
preferencialmente no âmbito do Grupo Gurupi e do
Tonalito Itamoari, ambos representantes cisalha-
dos, respectivamente, das rochas metavulca-
no-sedimentares e dos granitos do terreno Granito
Greenstone. Em quase todas as frentes de garim-
pagem há exploração simultânea de ouro primário
(em veios de quartzo) e de ouro colúvio-aluvionar,
gerado a partir de erosão e transporte das rochas
daquelas duas unidades.

3) o ouro também é extraído de material laterítico,
em duas frentes de garimpo (ARAãJO et al., 1987).
Pela descrição desses autores, a mineralização si-
tua-se na crosta ferruginosa, em consonância com
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a concepção de COSTA (1990) para a distribuição
desse metal em perfís lateríticos imaturos. Assim, a
pesquisa deste tipo peculiar de jazimento na área
mapeada, se faz necessária, uma vez que leva ao
entendimento dos processos de alteração supergê-
nica e sua relação com a geração de acumulações
auríferas ao longo do perfil, ao mesmo tempo em
que pode servir de modelo para a pesquisa desse
tipo de depósito em outras regiões.

5.2.2 Mineralização de Bauxita

Cinco depósitos e cinco ocorrências estão do-
cumentados na Folha SA.23-V-D, os quais serviram
para caracterizar quatro áreas favoráveis à encer-
rar mineralizações de bauxita nessa folha.

A área I localiza-se na porção centro/setentrional
da folha, correspondendo à área de exposição de
rochas supracrustais arqueoproterozóicas do Gru-
po Aurizona, que constituem as metavulcânicas e
metassedimentos do Terreno Granito-Greenstone
do NW do Maranhão. Então, a presença de um de-
pósito de bauxita desenvolvido em perfil laterítico,
por alteração supergênica de rochas daquela uni-
dade, com reserva estimada de 10 a 12x106t de mi-
nério, além de 14,26 % de P2O5 (BRASIL, 1976), tor-
na essa área favorável ao desenvolvimento de jazi-
mentos desse bem mineral.

COSTA & SÁ (1980) estudaram os fosfatos laterí-
ticos da Amazônia Oriental, correlacionando-os
com as bauxitas das demais localidades da Ama-
zônia, chegando à conclusão de que os mesmos
integram perfís lateríticos completos, desenvolvi-
dos sobre rochas enriquecidas em fósforo.

No extremo NW da folha SA.23-V-D, também em
terrenos onde afloram rochas do Grupo Aurizona,
está individualizada uma área (área IV, carta metalo-
genética) favorável à pesquisa de bauxita, contendo
dois depósitos com reservas medidas de 4,5X106 e
7,5X106t de minério, respectivamente (COSTA et al.,
1975 e 1977 e OLIVEIRA & AQUINO, 1982).

Os estudos feitos por OLIVEIRA & AQUINO (op.
cit.) nos perfís lateríticos da região da foz do rio Piriá
(Serra do Piriá, Barreiras e Ilha Peito de Moça), inse-
ridos na área IV, revelaram que tais perfís são cons-
tituídos por três horizontes, cujo empilhamento, da
base para o topo, é o seguinte: Horizonte Bauxítico:
com gibbsita, angelitacrandalita, goethita e hemati-
ta; Horizonte Caulínico: constituído de caulinita, go-
ethita e hematita, com quartzo, anatásio e angelita
subordinados. Horizonte Ferruginoso: essencial-
mente constituído de goethita e hematita (mais enri-
quecida no topo), mas ainda contendo gibbsita,

fosfatos aluminosos, quartzo e anatásio. Dentre os
perfís estudados, este horizonte está preservado
apenas na Serra do Piriá.

Ainda de acordo com aqueles autores, a diferen-
ça fundamental entre as bauxitas dessa região e as
de Paragominas e do Baixo Amazonas é que nas
primeiras há presença de fosfatos do grupo da
crandalita (aluminoso), enquanto que naqueles lo-
cais ele está ausente. A presença de fosfatos ou de
gibbsita no horizonte caulínico é condicionada uni-
camente por fatores físico-químicos e dependente
da maior ou menor atividade do ácido fosfórico nas
soluções de intemperismo, que por sua vez são de-
pendentes da quantidade de fósforo na rocha-mãe.

As áreas V e VI (carta metalogenética) embora não
mostrem qualquer registro de mineralizações de bau-
xita, estão sendo consideradas potencialmente favo-
ráveis a contê-las, uma vez que correspondem a ter-
renos onde afloram rochas do Grupo Aurizona - o me-
talotecto do referido bem mineral na folha SA.23-V-D.

5.2.3 Mineralização de Calcário

No mapa metalogenético da folha SA.23-V-D
(Turiaçu) encontram-se registradas seis ocorrênci-
as de calcário, todas documentadas por COSTA et
al. (1975 e 1977), as quais foram por eles admitidas
como pertencentes às Formações Alcântara (Cre-
táceo), Pirabas (Mioceno) e a uma unidade recente
sem designação estratigráfica formal, onde os blo-
cos de calcário são regionalmente chamados de ti-
juco pau.

Na formação Alcântara o calcário apresenta-se
como lentes de cor creme, compactas, granulação
fina, não exibindo macrofósseis. Das amostras des-
sa unidade analisadas por COSTA et al. (1977), ape-
nas duas revelaram teores de CaO ( >46%), MgO
(>1,1%) e SiO2 (9,9%) interessantes para a indústria
de cimento; as demais possuem teores de CaO vari-
ando entre 15,8% a 27,9% e MgO indo de 13,3% a
19,6%. A Formação Pirabas, essencialmente consti-
tuída de calcário, contém até jazidas desse mineral,
todas na região NE do Pará e fora da área do presen-
te estudo. O calcário relacionado aos depósitos re-
centes são duros, geralmente associados a man-
gues, com afloramentos constituindo blocos, forma-
dos por erosão marinha, visíveis apenas em condi-
ções de maré baixa. Os baixos teores de CaO (cer-
ca de 33,5%) e de MgO (4,5%), tornam essas rochas
inadequadas para fabricação de cimento e como
corretivo de solo.

Essas unidades não foram mapeadas no presen-
te trabalho, estando as ocorrências desse mineral
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distribuídas preferencialmente na região costeira,
no domínio das Aluviões Quaternárias, havendo
uma no contato destes com as rochas da Formação
Barreiras e outra no contato com o Tonalito Cândido
Mendes (nº 21 e 73, respectivamente - carta meta-
logenética). Uma única ocorrência está cartografa-
da no âmbito do Grupo Aurizona.

A ausência de informações de campo acerca
dessas ocorrências de calcário, durante a fase de
mapeamento do presente trabalho, justifica poste-
riores estudos detalhados e apropriados para pos-
síveis decobertas de outros depósitos desse mine-
ral, melhoria do entendimento de suas relações ge-
néticas e avaliação mais segura de suas potenciali-
dades econômicas.

5.2.4 Mineralização de Manganês

Três ocorrências de manganês estão assinaladas
na Carta Metalogenética da Folha SA.23-V-D (nº 19,
46 e 78), provenientes de informações bibliográfi-
cas, sendo todas de origem secundária, geradas
pelo enriquecimento supergênico em metassedi-
mento do Grupo Aurizona (COSTA et al. 1977).

Na escala de mapeamento do presente trabalho
(1:250.000), observa-se que apenas a ocorrência
de nº 46 está relacionada às rochas do Grupo Auri-
zona; as outras duas, situam-se, respectivamente,
no domínio das Aluviões Quaternárias e da Suíte
Intrusiva Tromaí.

De acordo com os autores citados, as análises
químicas das ocorrências nº 19 e 78 mostram, res-
pectivamente, 31,6% e 25,3% de MnO2 e 7,1% e
8,3% de Fe2O3. A mineralização de nº 46 é mais
enriquecida em MnO2 (38,5%) e mais empobreci-
da em Fe2O3 (4,3%) relativamente às duas primei-
ras. Calcofanita, pirolusita, criptomelano e limonita
são os minerais de Mn associados aos xistos do
Grupo Aurizona, e detectados através de análises
petrográficas à luz refletida.

Ainda que os dados existentes acerca de teores
e dimensões dessas ocorrências levem a se pensar
que as mesmas sejam concentrações irrelevantes,
é necessário a realização de estudos adicionais,
com aplicação de metodologia apropriada, visan-
do um melhor conhecimento do comportamento do
Mn ao longo do perfil de alteração supergênica,
uma vez que o mesmo é relativamente mais con-
centrado nas zonas de contato do horizonte mos-
queado com o horizonte pálido (COSTA, 1990), ao
contrário do ouro, que se enriquece na zona de
contato dos horizontes mosqueado com o alumino-
so (nos perfís maturos), ou do mosqueado com o

ferruginoso (nos perfís imaturos), e da bauxita, con-
centrada no horizonte aluminoso. Assim, recomen-
da-se a aplicação de técnicas de amostragem e
analíticas adequadas para avaliação real da poten-
cialidade da área em termos de Mn e de seu condi-
cionamento genético.

5.2.5 Mineralização de Titânio

Na Folha SA.23-V-D estão cartografadas quinze
ocorrências de ilmenita, distribuídas ao longo de
toda a zona costeira, formando depósitos aluviona-
res secundários, originados a partir de intemperis-
mo de diversas rochas.

COSTA et al. (1977) realizaram medidas cintilo-
métricas nos concentrados de minerais pesados co-
letados ao longo da costa do Pará e do Maranhão,
constatando valores da ordem de 1.000, 1.500 e até
2.000cps, considerados por eles como anômalos,
por serem significativamente mais elevados que os
valores mais comuns registrados (entre 100 a 700
cps). Análise mineralógica de um concentrado natu-
ral, feita por esses autores, revelou 94,6% de ilmeni-
ta, 4% de magnetita, 0,9% de leucoxênio, 0,3% de
zircão e 0,1% de rutilo, tremolita e epidoto. Análise
em concentrado de bateia também confirmou a pre-
dominância acentuada da ilmenita (94,5%), seguida
por magnetita (4,5%).

As reservas de ilmenita avaliadas por COSTA et
al. (1977) situam-se em torno de 3.300.000t de mi-
nério. Estas, segundo os mesmos, superiores às
maiores reservas de ilmenita medidas no Brasil
onde se tem 1.500.000t em Espírito Santo, 53.000t
em Minas Gerais e 3.380t em Santa Catarina.

Apesar da considerável quantidade de minerali-
zações de ilmenita, dos altos teores de minério e da
elevada reserva, não estão sendo aqui indicadas
áreas específicas para pesquisa desse mineral,
uma vez que trata-se de minério relativamente abun-
dante, cujas informações concernentes a seus as-
pectos geoeconômicos já foram abordadas pelos
referidos autores. Além de que, reavaliação das po-
tencialidades da região costeira, no que se refere a
mineral de titânio, pode ser feita concomitantemente
com o mapeamento das áreas que estão sendo indi-
cadas para pesquisas posteriores.

5.2.6 Mineralização de Níquel

Além de ouro, bauxita e fosfato, documentados e
caracterizados na área estudada como relaciona-
dos a perfís lateríticos, há ainda um registro (nº 53)
de garnierita (laterita niquelífera) na região do rio Pi-
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riá, feita por FRANCISCO et al. (1966). Ainda que
tais autores não tenham formulado qualquer co-
mentário genético acerca da ocorrência, limitan-
do-se apenas a atribuir-lhe localização e a identida-
de do coletor (Arrojado Lisboa), a presença desse
mineral, gerado por alteração supergênica de ro-
chas máfico-ultramáficas, possui interesse petroló-
gico-metalogenético-econômico, mormente se for
considerado o fato da nítida vocação das rochas da
área estudada desenvolverem expressivos perfís
lateríticos, gerados por significativo intemperismo
químico em condições climáticas tropicais.

5.2.7 Material de Construção

Na Folha Turiaçu há quatro ocorrências assinala-
das de brita. Duas correspondem às rochas graníti-
cas da Suíte Tromaí (nºs 63 e 99) e duas são de areni-
tos da Formação Barreiras (nºs 54 e104). Na Folha
SA.23.-Y-B (Pinheiro) as ocorrências são numerosas
havendo quatro no âmbito da Formação Itapecuru
(nºs 40, 47, 48 e 49),uma no contato Suíte Tromaí/For-
mação. Igarapé de Areia e outra no contato Comple-
xo Maracaçumé/Granito Maria Suprema (nº 19).

Três ocorrências de argilitos relacionados à Forma-
ção Barreiras (nºs 108 e 109) e ao Grupo Serra Grande
Indiviso (nº 110) estão registradas, ao longo da rodovia
BR-316, na porção SW da Folha SA.23-V-D.

A importância desses materiais é que eles po-
dem ser prontamente aproveitáveis na indústria da
construção civil, principalmente se for levado em
conta a facilidade de acesso e a relativa proximida-
de dos grandes centros consumidores regionais
(Belém e São Luís).

5.2.8 Turfa

Depósitos de turfa associadas a arenitos e a peli-
tos maciços, fossilíferos, constituintes da Unidade
Pinheiro (Quaternário Pleistocênico), ocorrem na
porção centro - oriental da Folha SA.23-Y-B (Pinhei-
ro), notadamente ao longo da rodovia MA-106
(Santa Helena - Pinheiro).

Os estudos de ROBERTO et al. (1984) nas turfei-
ras de Pinheiro permitiram caracteriza-las como
apropriadas para a agricultura. Assim, a ocorrência
desse material na área estudada não constituiu fa-
tor determinante na proposição de áreas para tra-
balhos específicos posteriores, uma vez que pes-
quisa especializada já foi realizada pelos citados
autores, os quais definiram os parâmetros neces-
sários na classificação do material para as diversas
aplicações possíveis.

No entanto, vale ressaltar a presença das turfei-
ras, sua possibilidade de utilização para fins agrí-
colas e a facilidade de sua explotação.

5.3 Indícios Geoquímicos

Os resultados analíticos obtidos através da pros-
pecção geoquímica regional, executada na área
através de coleta sistemática de sedimentos de
corrente (1 amostra/20m2) e de concentrado de mi-
nerais pesados, foram submetidos a tratamento es-
tatístico apropriado, conforme devidamente co-
mentado no capítulo 4.

A partir de uma única população-alvo, foi estabe-
lecida a distribuição das anomalias de primeira, se-
gunda e terceira ordem das associações geoquími-
cas típicas (elementos que correlacionam-se posi-
tivamente) em amostras de sedimentos de corren-
te, relacionadas ao arranjo espacial de amostras de
concentrados de minerais pesados que apresenta-
ram ouro visível. Assim, foram delimitadas zonas
anômalas das principais associações geoquímicas
que se destacam na área.

Além disso, coletou-se amostras de solo ao lon-
go de dois perfís pré-estabelecidos no Cinturão de
Cisalhamento Tentugal, para verificação da disper-
são de Au, Cu, Pb, Zn, Ni, Co e Cr em rochas lateríti-
cas. Um dos perfís tem extensão de 3km e direção
NE-SW, a partir do garimpo Chega Tudo (nº 17). O
outro uma extensão de 7km, direção E-W, nas ime-
diações do garimpo Serrinha (nº 25). Os resultados
mais relevantes nesse estudo, foram os significati-
vos teores de Au em um intervalo determinado do
primeiro perfil (0,20ppm, 0,25ppm e 0,45ppm), per-
mitindo a caracterização de uma área favorável
para esse elemento e a configuração de sua dis-
persão a partir de mineralização aurífera primária
(nº 15).

Ainda que nas cartas metalogenéticas estejam
assinaladas todas as estações e zonas geoquimi-
camente anômalas, delimitadas através do trata-
mento estatístico nas amostras analisadas, aqui
serão comentadas apenas as associações de ele-
mentos com interesse metalogenético.

5.3.1 Indícios de Mineralização de Au e Hg

No extremo oriental da área, a oeste do rio Gurupi,
mais precisamente entre os paralelos 10�30’ 20�00’S,
foi detectado ouro associado a mercúrio em sedi-
mentos de corrente. A correlação desses dois ele-
mentos reflete a atividade garimpeira na região, e
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uma grande contaminação de mercúrio nas áreas de
captação, além da utilização do mercúrio, de maneira
desenfreada e perigosa, por parte dos garimpeiros.

Desse modo, conforme foi discutido no capítulo 4,
a delimitação de zonas e estações geoquimicamen-
te anômalas para Au e Hg nessa porção da área, de-
corrente da detecção desses elementos em sedi-
mentos de rios que drenam rochas da Suíte Tromaí,
Formação Barreiras e Grupo Serra Grande Indiviso,
indica um potencial secundário para mineralizações
auríferas, evidenciado pela contaminação do mer-
cúrio em pequenos núcleos garimpeiros.

5.3.2 Indícios de Mineralização de Au

No âmbito da Folha SA.23-Y-B está delimitada
uma zona geoquimicamente anômala para Au
(onde este elemento mostra valores anômalos de 1ª
ordem), cuja área é praticamente coincidente com
a do Cinturão de Cisalhamento Tentugal. Essa zona
é dividida em três subzonas, dependendo dos dife-
rentes elementos a que o ouro se correlaciona posi-
tivamente, formando associações definidas, tais
como:

1) Au e As

Esta associação é observada no extremo-sul da
Folha SA.23-Y-B, correspondendo a aproximada-
mente 365km2. Engloba partes do Grupo Gurupi,
do Tonalito Itamoarí e uma porção subordinada do
Complexo Maracaçumé. Aqui foram detectadas
anomalias de 1ª ordem de ouro e arsênio em sedi-
mento de corrente, e anomalias de 2ª ordem para
ouro em concentrado de minerais pesados.

A correlação positiva desses dois elementos ra-
tifica a favorabilidade da área à mineralização au-
rífera, constatada pela presença de garimpos em
operação.

2) Au-As-Hg-Sr

A configuração espacial da subzona anômala
para essa associação, abrange a porção central do
Cinturão Tentugal e uma pequena parte do Terreno
Granito-Greenstone, envolvendo rochas do Grupo
Gurupi, do Tonalito Itamoarí, do Complexo Maraca-
çumé e da Suíte Intrusiva Tromaí. Nessa região, os
teores mais elevados de ouro, detectados em sedi-
mentos de corrente foram: 1,1ppm, 0,9ppm e
0,18ppm. Além disso, em 50% das amostras de mi-
nerais pesados analisadas, foi constatada a pre-
sença de ouro visível.

A correlação positiva do arsênio com o ouro, rati-
fica a favorabilidade da área à mineralização aurífe-
ra; enquanto que a correlação com o mercúrio, re-
flete a atividade garimpeira e grande contaminação
nas áreas de captação, onde esse elemento foi de-
tectado em teores significativos, chegando à or-
dem de 0,92ppm.

3) Ni-Co-Cr-Au-As-V-Sc e Cu-Zn-As.

Essa associação foi detectada e espacialmente
delimitada no extremo-norte do Cinturão Tentugal,
envolvendo rochas do Grupo Gurupi e do Comple-
xo Maracaçumé.

Na primeira associação, os elementos exibem
valores anômalos de primeira ordem e refletem li-
tótipos de natureza básico-ultrabásica, relaciona-
dos ao Grupo Gurupi. A correlação positiva do Au
com Ni, Cr e Co é indicativa de uma origem a partir
de rochas daquela natureza, com posterior remo-
bilização e reconcentração em veios e boudins de
quartzo, alojados principalmente nas rochas do
Grupo Gurupi, quando da implantação do Cintu-
rão Tentugal.

Já a correlação positiva entre Cu-Zn-As pode ser
proveniente de rochas intermediárias a básicas do
Tonalito Itamoarí. Além disso, valores da ordem de
1ppm foram detectados nessa zona, provavelmen-
te relacionados a corpos graníticos, intrusivos nas
unidades ali ocorrentes. Tal fato é de interesse me-
talogenético-econômico, uma vez que essas intru-
sivas podem atravesar rochas básica-ultrabásicas,
condicionado ambiente propício à formação de es-
meralda.

A detecção de ouro em sedimento de corrente e
em concentrado de minerais pesados, em teores
condizentes com anomalias de 1ª ordem, em diver-
sas associações discriminadas, e a considerável
quantidade de garimpos em atividade ao longo do
Cinturão Tentugal, propiciou a caracterização de
uma área favorável à mineralização aurífera, corres-
pondente a cerca de 70% da área referida estrutura.

5.4 - Indícios Geofísicos

5.4.1 - Magnetométricos

Dentre as diversas feições detectadas e interpreta-
das pela geofísica, merecem destaque a zona de sus-
ceptibilidade magnética, os corpos magnéticos tabu-
lares e os domínios magnéticos circulares, delimitados
na porção centro-oriental da Folha SA.23-V-D, no âm-
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bito da Suíte. Além da falha de direção geral NE-SW,
que corta as Formações Barreiras e Itapecuru e a Suíte
Tromaí.

A zona de susceptibilidade magnética acima men-
cionada está sendo admitida como decorrente da
presença de porções máfico-ultramáficas do Grupo
Gurupi, em subsuperfície. Enquanto que as feições
individualizadas como corpos magnéticos tabulares,
são consideradas reflexos de encraves de rochas
máficas e/ou diques na Suíte Intrusiva Tromaí.

Esses registros, aliados à presença de grande
quantidade de garimpos no domínio da Suíte Tro-
maí, ratifica a favorabilidade da área II (anexo ....) à
mineralizacão aurífera, uma vez que a concen-
tração do ouro em filões alojados nas rochas graní-
ticas seria decorrente da assimilação/remobili-
zação desse metal, quando da intrusão magmática
em seqüências metavulcano-sedimentares máfi-
co-ultramáficas, sabidamente portadoras de ouro.

Vale ressaltar a eficácia da aplicação de méto-
dos magnetométricos durante o mapeamento, uma
vez que a caracterização de zonas magnéticas as-
sume papel importante na pesquisa nessa região,
na medida em que elas podem indicar, dentro do
contexto geológico estudado, presença de corpos
máficos-ultramáficos atravessados por magmas
graníticos, constituindo um importante mecanismo
físico-químico de concentração de ouro.

A presença de ouro em aluviões de rios que dre-
nam terrenos da Formação Itapecuru (Cretáceo Su-
perior), sobrejante à Suíte Tromaí, na porção cen-
tro-ocidental da Folha SA.23-V-D, provavelmente
seja conseqüente de sua mobilização nas rochas
graníticas dessa suíte, por fluidos ascendentes que
percolam falhas e fraturas, com posterior concen-
tração em depósitos secundários superficiais. Tal
hipótese é condinzente com a significativa quanti-
dade de falhas e fraturas nessa porção da área, e
reforçada pela detecção, por magnetometria, da
falha de aproximadamente 80km de extensão e di-
reção geral NE-SW, com movimentação dextral.

Esse fato, aliado à ocorrência de garimpos no
âmbito da Suíte Tromaí, permitiu que a delimitação
da área III se estendesse a domínios da Formação
Itapecuru, na região de contato com aquela suíte.

5.4.2 Gravimétricos

As interpretações dos dados magnetométricos
acima comentados para a Folha SA.23-V-D, são per-
tinentes com as informações obtidas pela gravime-
tria, uma vez que a região com zona de susceptivi-
dade magnética, interpretada no capítulo 3 como

decorrente da presença, em subsuperfície, de por-
ções máfico-ultramáficas do Grupo Gurupi intrudi-
das pela Suíte Tromaí, corresponde às zonas de al-
tos gravimétricos, com valores de até 22mGal. Tais
valores, a existência de eixos gravimétricos e as
configurações das isogals, representam anomalias
positivas (altos gravimétricos), refletindo a ascensão
de blocos crustais. Assim, é lógico se admitir que
nesse setor da área, as rochas do Grupo Gurupi ou
Aurizona (os principais metalotectos de Au) possam
estar a uma profundidade menor, em relação às zo-
nas de baixos gravimétricos, sendo possível a dete-
ção de concentrações de ouro primário e secundá-
rio, no âmbito da Suíte Intrusiva Tromaí.

A região do Cinturão de Cisalhamento Tentugal,
corresponde a uma zona de alto gravimétrico, indi-
cando um espessamento do embasamento e até o
afloramento das rochas arqueoproterozóicas por-
tadoras de ouro (principalmente as pertencentes
ao Grupo Gurupi e ao Tonalito Itamoari).

Desse modo, a aplicação simultânea dos méto-
dos magnetométrico e gravimétrico durante o ma-
peamento, constituiu ferramenta eficaz na pesqui-
sa mineral da área estudada, na medida que favo-
rece as interpretações metalogenéticas acerca das
mineralizações auríferas na Suíte Tromaí, constitu-
indo, assim, mais um parâmetro a ser utilizado na
delimitação de zonas potencialmente favoráveis à
concentração de ouro.

5.5 Algumas Considerações Metalogenéticas
Acerca dos Diversos Ambientes
Geotectônicos

A interpretação dos dados geológicos disponí-
veis permitiu a caracterização de quinze unidades
tectono-estratigráficas, distribuídas em três domí-
nios tectônicos definidos: Plataforma, Núcleos Anti-
gos e Cinturões de Cisalhamento, de acordo com
as normas estabelecidas pela Coordenação Nacio-
nal de Metalogenia, para a divisão tectono-estrati-
gráfica das Cartas Metalogenéticas/Previsionais na
escala 1:250.000 (figura II.5.2 e II.5.3). Ainda que
as informações atualmente conhecidas sejam insu-
ficientes para se estabelecer um panorama seguro
dos diversos ambientes geotectônicos aqui conce-
bidos e, conseqüentemente, de suas metalogeni-
as, elas permitem esboçar considerações prelimi-
nares relacionadas às expectativas metalogenéti-
cas nesses vários ambientes.

O domínio dos Núcleos Antigos está representa-
do pelo Grupo Aurizona, distribuído pela zona litorâ-
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Figura II.5.2 – Mapa tectono-geológico (legenda).
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Figura II.5.3 – Mapa tectono-geológico.



nea, principalmente no interflúvio Tromaí-Maracaçu-
mé, nas imediações da Vila de Aurizona e da cidade
de Luís Domingues, bem como no interflúvio Embo-
raí, Peroba, Piriá. Está aqui caracterizado como uma
seqüência vulcano-sedimentar do tipo greensto-
ne-belt, arqueo-proterozóica, metamorfizada na fá-
cies xisto-verde com evolução local à fácies anfiboli-
to. O elevado grau de alteração intempérica nessas
rochas, dificultou-lhes o estudo petrográfico. Toda-
via, é possível a individualização de xistos de várias
naturezas, filitos, metacherts, quartzitos, metaultra-
mafitos, além de prováveis BIFs. Vale ressaltar o fre-
qüente desenvolvimento de perfís lateríticos sobre
essas rochas. Tal seqüência é integrante do Terreno
Granito-Greenstone do NW do Maranhão, no domí-
nio supracrustal, estando em contato discordante
com a Suíte Intrusiva Tromaí e a Formação Barreiras.
Constitui importante metalotecto de ouro, uma vez
que não é raro a presenca de veios de quartzo, aurí-
feros, cortando esse pacote. Depósitos e ocorrênci-
as de bauxita, originados através de processos su-
pergênicos, quando da geração dos perfís lateríti-
cos sobre as rochas, torna-as interessantes sob o
aspecto metalogenético-econômico. Tanto assim,
que as áreas I, IV, V e VI, consideradas favoráves à
mineralização de ouro e bauxita, correspondem a
terrenos dessa seqüência metavulcano-sedimentar.

Ainda no âmbito dos Núcleos Antigos, e corres-
pondendo ao domínio granitóide do Terreno Grani-
to-Greenstone do NW do Maranhão, ocorre a Suíte
Tromaí (Proterozóico Inferior), considerada uma suíte
plutônica ígnea, gerada em ambiente distensivo no
evento Transamazônico, e formada pelo Tonalito
Cândido Mendes (dTgc3) e o Granito Areal (dTgc3),
intrusivos na seqüência metavulcano-sedimentar Au-
rizona. Ambos os tipos apresentam caracterizações
ígneas bem preservadas, em decorrência da pouca
deformação (apenas localmente é observado o de-
senvolvimento de discretas zonas de cisalhamento,
com geração de milonitos) e do incipiente hidroter-
malismo/metamorfismo. Essas rochas possuem sig-
nificativa distribuição na área estudada, principal-
mente na porção centro-setentrional da Folha
SA.23-V-D (onde elas encerram dezessete garimpos
em atividade e sete paralisados), com exposições
modestas no setor sul-ocidental, adentrando na por-
ção meridional da Folha Pinheiro. Nesta, há registro
de um garimpo de ouro, abandonado, e dois em ativi-
dade, de ouro secundário (nºs 50, 2 e 35), no contato
da Suíte Tromaí com o Tonalito Itamoari, e um garim-
po em atividade de ouro colúvio-aluvionar na zona de
contato com a Formação Itapecuru (nº 11). Assim, a
existência dessas mineralizações, aliada ao fato da

Suíte Tromaí ser intrusiva em seqüência metavulca-
no-sedimentar tipo greenstone belt (Grupo Aurizona)
e em supracrustais do Grupo Gurupi, ambos porta-
dores de veios de quartzo auríferos, permite que a
considere favorável a encerrar mineralizações aurífe-
ras de ouro. Essa favorabilidade é ainda mais acentu-
ada pelo registro de zona de susceptibilidade mag-
nética no âmbito da Suíte Tromaí, interpretada pela
geofísica como decorrente da presença, em subsu-
perfície, de porções máfico-ultramáficas do Grupo
Gurupi, que seriam assimiladas e atravessadas por
magmas graníticos, condicionando a mobilização do
ouro daquelas rochas e posterior concentração nos
litótipos daquela suíte.

O domínio dos Cinturões de Cisalhamento é
constituído por cinco unidades tectono-estratigráfi-
cas distintas, integrantes do Cinturão de Cisalha-
mento Tentugal, desenvolvido em regime compres-
sivo oblíquo. A mais antiga está caracterizada
como gnaisses supracrustais com dominância da
associação de rochas quartzíticas e gnaisses alu-
minosos (sAgn1), representada pela unidade Kinzi-
gito Marajupema (Arqueano Inferior), constituída
por cordierita-biotita-muscovita-granada-xistos e
quartzitos muscovíticos, estruturalmente dispostos
sob forma lenticular, com direção NW-SE. A relação
de contato entre essa unidade é as demais consti-
tuintes do Cinturão Tentugal se faz através de zo-
nas de cisalhamento,com movimentação caval-
gante oblíqua, em sistema imbricado. Não há regis-
tro de qualquer ocorrência mineral relacionada a
esses gnaisses.

O Complexo Maracaçumé está tectonicamente
caracterizado como Complexo Migmatítico (sAgm),
inserido no Cinturão Tentugal, essencialmente cons-
tituído por tonalitos, trondhjemitos, granodioritos e
anfibolitos, intensamente migmatizados, metamorfi-
zados e deformados em regime compressivo oblí-
quo, em sistemas imbricado e transcorrente, quan-
do da instalação do mencionado cinturão. Somente
uma mineralização de ouro (garimpo da Seis) estaria
relacionada à essa unidade.

Ainda no domínio dos Cinturões de Cisalhamen-
to existe uma seqüência vulcano-sedimentar, com
metassedimentos pelíticos, psamíticos e químicos
exalativos, além de expressiva contribuição de ro-
chas metavulcânicas máficas e félsicas (sA/Pmv3),
equivalente ao Grupo Gurupi. Corresponde a uma
seqüência tipo greenstone belt, retrabalhada tecto-
nicamente a taxas deformacionais de intensidades
variadas, constituindo uma faixa de direção geral
NW-SE, com 80km de extensão e largura média em
torno de 2 a 3km, no âmbito do Cinturão Tentugal.
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As rochas que compõem essa unidade apresen-
tam-se freqüentemente cortadas por veios de
quartzo, via de regra, sob forma de boudins parale-
los ou subparalelos ao trend regional. O fato de es-
ses veios não raramente serem portadores de ouro,
confere a esse pacote metavulcano-sedimentar
signi f icat iva importância econômi-
co-metalogenética. Tanto assim, que constitui - jun-
to com o Grupo Aurizona, a Suíte Itamoari e a Suíte
Intrusiva Tromaí - um dos principais metalotectos
de mineralização aurífera na área estudada. As ex-
posições mais significativas são observadas nos
garimpos Chega Tudo, Serrinha, Cedral, Nadir e
Montes Áureos (nºs 17,25, 36, 38 e 33). Além disso,
é a unidade que contém maior número de garimpos
de ouro primário em veios de quartzo) e/ou secun-
dário (em concentrações colúvio-aluvionares e em
lateritos) da Folha Pinheiro (anexo ......).

Duas Suítes Plutônicas Metaígneas estão inseri-
das no domínio do Cinturão Tentugal. Uma é consti-
tuída por tonalito, trondhjemito e granodiorito, e a ou-
tra por granito calcialcalino, sendo ambas geradas
em regime compressivo, sintectônico, evento Trans-
zamazônico e equivalentes, respectivamente, do
Tonalito Itamoari (cTttg1) e do Granito Maria Supre-
ma (cTgc1). O Tonalito Itamoari, representa - junto
com o Grupo Gurupi - as principais unidades porta-
doras de ouro do Cinturão Tentugal, de tal modo que
encontram-se envolvidas na área I, indicada como
favorável à ocorrência desse metal, por conter inú-
meros garimpos em terrenos a eles relacionados.
Por outro lado, o Granito Maria Suprema aparente-
mente é estéreo em mineralizações/auríferas.

Seis são as unidades tectono-estratigráficas que
representam as coberturas plataformais, compreen-
dendo seqüências sedimentares depositadas sob
regime distensivo. No Proterozóico Médio/Superior
ocorreu a deposição das formações Igarapé de Are-
ia e Viseu, ambas caracterizadas como seqüências
continentais (pPMct). A primeira distribui-se pela
porção sudoeste da Folha SA.23-V-D, adentrando
pouco na Folha SA.23-Y-B, consistindo em arenitos
conglomeráticos, conglomerados de seixos e grâ-
nulos de quartzo e feldspato, com incipiente orienta-
ção do material mais groseiro. Nesses litótipos exis-
tem registradas estratificações cruzadas acamada-
das e tangenciais, e grandes lentes constituídas por
arenitos arcosianos. Há também depósitos de du-
nas subaquáticas e barras de ambiente fluvial entre-
laçado. A seqüência é cortada por vênulas e veio de
quartzo e encontra-se dobrada, com os eixos das
dobras orientados segundo NW-SE, desenvolvendo
foliação plano-axial. Apenas um garimpo de ouro,

abandonado, está aqui assinalado, refletindo antes
influência dos corpos intrusivos da Suíte Tromaí ad-
jacentes (de onde o ouro seria proveniente), que
qualquer possível vocação aurífera dessa unidade.
A Formação Viseu distribui-se em exposição relati-
vamente restrita, no setor NW da Folha SA.23.Y-D,
em contato discordante com o Grupo Aurizona, Suí-
te Tromaí e Formação Barreiras. Consiste em con-
glomerados de seixos quartzosos, distribuídos em
matriz arenosa ferruginosa, ocasionalmente com
palhetas de hematita especular, além de arenitos ar-
cosianos com estratificações cruzadas acanaladas
e tabulares, depósitos de leques aluviais e pelitos
avermelhados. Esse pacote é cortado por veios de
quartzo. Aparentemente é estéril em mineraliza-
ções, contendo apenas dois garimpos de ouro aluvi-
onar, no contato com a Suíte Tromaí (a hospedeira
desse metal).

A cobertura plataformal paleozóica é represen-
tada por sedimentos depositados em regime dis-
tensivo distribuídos pela porção SW da Folha
SA.23-V-D, adentrando na Folha SA.23-Y-B (pStr),
e representada pelo Grupo Serra Grande Indiviso.
É constituído por conglomerados polimíticos, cujos
seixos são provenientes do Grupo Gurupi (ar-
queoproterozóico), arenitos com estratificações
cruzadas acamadadas e tabulares, além de pelitos
com estratificação plano-paralela, relacionados a
depósitos de leques aluviais, rios entrelaçados e
supramaré lamosa. Há ocorrência de argilito regis-
trada ao longo da rodovia BR-316, bem como es-
tações geoquímicas com teores anômalos de Au e
Hg, refletindo a atividade garimpeira na região e a
significativa contaminação nas áreas de captação.

O plutonismo básico do ambiente plataformal é
representado por diques de diabásio, gerados em
regime distensivo no Cretáceo Inferior (dKdk3), de
distribuição modesta (apenas dois corpos na por-
ção SW da Folha SA.23-V-D, orientados segundo
NNW-SSE, equivalentes à Suíte Intrusiva Laranjal
de COSTA et al. (1975). Esses diques situam-se na
base das bacias de São Luís e Bragança-Viseu,
cuja origem provavelmente esteja condicionada ao
proceso de abertura dessas bacias. Não é conhe-
cida qualquer ocorrência mineral associada a es-
ses diques.

O pacote sedimentar mesocenozóico das cober-
turas plataformais é constituído por quatro seqüên-
cia distintas. A mais antiga (cretácea) caracteri-
za-se como uma Seqüência Continental, ampla-
mente distribuída pela porção centro-leste da área,
ocupando cerca de 70% da mesma (pKct) e depo-
sitada sob regime distensivo. Os arenitos grossei-
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ros a conglomeráticos, com intercalações de argili-
tos e siltitos da Formação Itapecuru, formam essa
unidade tectono-estratigráfica. Sete garimpos em
atividade de ouro aluvionar estão assinalados em
terrenos dessa formação, na região de contato com
a Suíte Tromaí. No entanto, a mineralização é aqui
considerada proveniente das rochas intrusivas que
foram fraturadas, percoladas por fluídos que carre-
aram o ouro, permitindo sua concentração secun-
dária em superfície. Quatro ocorrências de brita
estão cartografadas em diversos pontos de expo-
sição dessa unidade, tornando-a favorável a conter
o referido material.

Sobreposta ao pacote sedimentar acima menci-
onado, ocorre uma Seqüência Fluvial (pTfl) consti-
tuída por rochas da Formação Barreiras (Mioceno),
distribuídas nos setores NW, NE e norte da Folha
Turiaçu, adentrando a NE da Folha Pinheiro. São
arenitos finos a médios, micáceo, com matriz argi-
losa. Não mostram favorabilidade a qualquer bem
mineral. Todavia, no divisor Gurupi-Piriá, existem
estações e áreas geoquimicamente anômalas em
Au e Hg, conseqüentes da contaminação, por in-
tensa atividade garimpeira, em regiões adjacentes.

Duas Coberturas Superficiais, integram a porção
plataformal na área estudada. A mais antiga é uma

Seqüência Litorânea de Transição (PQpli), ocorren-
te na porção oriental da Folha SA.23-Y-B, especial-
mente no interflúvio Turiaçu-Pericumã, constituída
por pelitos esverdeados, às vezes com restos de
raízes fósseis, arenitos finos sem estruturação e
material carbonoso, formadores de turfeiras, inte-
grantes da Unidade Pinheiro (Pleistoceno). A pre-
sença de turfa deve ser ressaltada, pela possibili-
dade de sua utilização para fins agrícolas e pela fa-
cilidade de sua exploração.

A Cobertura Superficial mais nova é formada pe-
las aluviões holocênicas e caracterizada como uma
Seqüência Clástica de Gravidade (pQhal), vislum-
brada especialmente na região costeira do Pará e
Maranhão, formando magníficos depósitos carto-
grafados na escala 1:250.000. Além desses, exis-
tem aluviões e coluviões não assinalados nessa es-
cala, distribuídos por toda a área estudada. São pe-
litos de planíce de inundação e de lagos de mean-
dros abandonados, bem como areias de canais.
Essas coberturas possuem interesse econômi-
co-metalogenético, na medida em que elas contêm
concentrações auríferas secundárias, passíveis de
serem explotadas como garimpos. Ocorrências de
ilmenita, formando jazimentos consideráveis, são
igualmente registrados nessas coberturas.
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