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RECOMENDAÇÕES

2.1 Geologia

O mapeamento geológico da Folha Turiaçu/Pi-
nheiro, em escala regional, foi de fundamental im-
portância para o entendimento da megaestrutura-
ção de parte do nordeste do Pará e do noroeste do
Maranhão. Todavia, para um maior avanço nesse
conhecimento, recomenda-se a realização de tra-
balhos complementares, compreendendo:

- mapeamento geológico-geofísico integrado, ao
nível de semidetalhe (1:100.000) e com apoio da
prospecção geoquímica, nas folhas SA.23-V-D-I,
SA.23-V-D-II e SA.23-Y-B-I, notadamente nos do-
mínios das rochas supracrustais (grupos Aurizona
e Gurupi) e dos granitóides intrusivos, em face da
comprovada vocação metalogenética aurífera des-
sas rochas.

- estudos em nível de detalhe, nas regiões garim-
peiras relacionadas ao cinturão Tentugal (Ce-
dral/Nadir/Montes Aúreos/Serr inha/Chega
Tudo/Alegre), com enfoque no controle estrutural
(e/ou litológico/estrutural) das mineralizações. É
necessário um maior conhecimento do sistema
transcorrente (com hidrotermalismo associado),
provável controlador das mineralizações auríferas.
Deverão também ser melhor conhecidas e carto-

grafadas, em escala compatível, as lentes de meta-
ultramafitos identificadas na fase regional.

- ídem, com relação às regiões garimpeiras rela-
cionadas ao Terreno Granito-Greenstone do Noro-
este do Maranhão.

- no contexto do cinturão Tentugal (folha SA.23-Y-
B-I), deverão ser melhor caracterizadas (inclusive
geoquimicamente) e cartografadas, as unidades
envolvidas no sistema imbricado, representadas
pelo kinzigito Marajupema, Granito Maria Suprema e
Tonalito Itamoari, além do Complexo Maracaçumé.

- mapeamento geológico-geofísico em se-
midetalhe da folha SA.23-V-D-IV, visando melhor
entendimento sobre as bacias do Proterozóico Mé-
dio/Superior e do Paleozóico, relacionado com
seus aspectos genéticos, geométricos e estrutura-
is, além de seus preenchimentos.

- mapeamento litoestrutural (1:100.000) da zona
costeira, com elaboração de mapas morfoestrutu-
rais ou morfotectônicos, tendo em vista futuras ocu-
pações urbanas.

2.2 Geofísica

Como os dados aerogeofísicos do Projeto Mara-
nhão apresentam diferentes espaçamentos entre
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as linhas de vôos, sugere-se novo levantamento, vi-
sando a uniformidade desse espaçamento, para
2km. Os dados também devem ser reprocessados,
com geração de novos mapas de contornos mag-
netométricos (Campo Total), gamaespectrométri-
cos (Contagem Total), radioelementos (U, Th, K) e
de razões (U/Th/, U/K, Th/K), preferencialmente uti-
lizando gr 250 x 250.

Os temas geofísicos não foram preliminarmente
interpretados e nem integrados aos demais senso-
res geológicos, antecedendo os trabalhos de cam-
po. Doravante, para outras áreas, recomenda-se
suprir essa falha, o que por certo trará maior avanço
no mapeamento geológico, destacando-se a me-
lhor definição de contatos entre unidades geológi-
cas, revelação de zonas de falhas e de cisalhamen-
to, além de outras feições estruturais de interesse
no mapeamento.

Quanto ao aspecto metalogenético, são indicati-
vos de mineralizações de ouro e sulfetos, as feições
magnéticas dos domínios M III, IV e V, além da uni-
dade M5. Também podem ser consideradas como
indicativas para ouro, partes dos domínios M III e V,
bem como as zonas de falhas e de cisalhamento,
que muitas vezes atuam como “traps” para essas
mineralizações.

Ainda com relação a esse tema, recomenda-se
utilização da magnetometria e radiometria, em per-
fís terrestres, visando melhor definição das estrutu-
ras geológicas contidas nas feições magnéticas,
indicativas de possíveis mineralizações.

2.3 Geoquímica

Em futuros trabalhos de caráter regional, reco-
menda-se uma complementação da amostragem
realizada no presente Projeto, utilizando a mesma
sistemática, principalmente no domínio geotectôni-
co denominado “Cinturão de Cisalhamento Tentu-
gal”, o qual apresenta um alto potencial metaloge-
nético, notadamente para as mineralizações aurífe-
ras primárias.

Em face da comprovada contaminação por Hg,
sugere-se a complementação da amostragem em
toda a área do Projeto de Colonização Agrícola
(COLONE), através da coleta de sedimentos de
corrente, de águas superficiais e de poços, além da
análise em peixes.

Para uma melhor avaliação e controle dos efeitos
da contaminação por Hg na população de agricul-
tores e garimpeiros que habitam a região, é neces-
sário a realização de análises específicas, notada-
mente em amostras de sangue, urina e cabelos.

Levando em consideração que na área abrangi-
da pelos trabalhos de geoquímica foi detectado Hg
em amostras de sedimentos de corrente, nas re-
giões de garimpos e em parte da Colonização Agrí-
cola do Nordeste (COLONE), com valores situados
até dez vezes acima do limite estabelecido pela
Organização Mundial da Saúde, recomenda-se
que os orgãos federais e estaduais responsáveis
pelo meio ambiente e saúde pública fiquem atentos
para a adoção de medidas de proteção e/ou con-
trole ambiental, com o objetivo de evitar uma possí-
vel catástrofe ecológica nas bacias dos rios Gurupi
e Maracaçumé.

Com o objetivo de controlar a contaminação do
Hg, recomenda-se a construção de barragens fil-
trantes e de contenção de rejeitos, nas áreas mais
afetadas, como por exemplo o garimpo Chega
Tudo. Desta forma, o material retido nas barragens
pode ser concentrado posteriormente, em equipa-
mentos de concentração de minerais pesados (Au
e Hg). O novo rejeito (areia e cascalho) poderá ser
utilizado na construção civil ou na recuperação do
meio ambiente.

Para futuros trabalhos prospectivos de detalhe, vi-
sando a detecção de mineralizações auríferas primá-
rias nas rochas supracrustais, recomenda-se a
amostragem de solos no horizonte plintítico do perfil
laterítico, num espaçamento inicial da ordem de 25
metros, com análise das amostras alternadas. Nos in-
tervalos mais favoráveis, deverão ser analisadas as
amostras seqüenciais, já coletadas (a cada 25 me-
tros), complementadas por uma nova amostragem,
cujo espaçamento máximo deve ser de 10 metros,
com análise, então, de todas as amostras.

2.4 Metalogenia

A avaliação dos dados discutidos no capítulo 5
permitiu a indicação de diversas áreas consideradas
prioritárias para mapeamento e prospecção geoquí-
mica na escala 1:100.000, cujas localizações, justifi-
cativas de escolha, proposições de novos trabalhos
etc, estão devidamente comentados na figura II.2.1.
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JUSTIFICATIVA
FOLHA SA.23-V-D-I
GEOLÓGICA – Á área contém rochas supracrustais arqueoproterozóicos tipo greenstone belt do Grupo Aurizona, constituído por xistos de naturezas diversas, filitos, metacherts, quartiztos, metautramafitos e
BIFs metamorfizados em fácies xisto-verde, e localmente até a fácies anfibolito. Essas rochas estão em contato com as rochas intrusivas proterozóicas da Suíte Tromaí, com a Formação Barreiras e com as
aluviõesquaternárias.Sobreas rochasgranitóidesdaSuíteTromaí, intrusivanoGrupoAurizona,hágarimposeocorrênciadeouroaluvionar.Omapeamentogeológicoeaprospecçãogeoquímicaemescala
1:100.000 na referida área, estão sendo recomendados para verificação das relações espaciais/ petrogenéticas entre os diversos litótipos do Grupo Aurizona da Suíte Tromaí e entre estes e as demais unida-
des ocorrentes na área.
METALOGENÉTICA/ PREVISIONAL – O Grupo Aurizona é cortado por veios de quartzo às vezes auríferos; além do mais, a alteração supergênica dessas rochas pode levar à geração de perfís lateríticos ma-
turos, com o desenvolvimento de depósitos de bauxita. Tanto assim que, nessa área há registro de um garimpo de ouro, abandonado, e dois depósitos de bauxita. O fato de as rochas do Grupo Aurizona en-
contrarem-se atravessadas pela Suíte Tromaí (Proterozóico Inferior), favorece a remobilização do ouro nessas rochas e conseqüentes concentrações na zona de contato entre essas duas unidades, quer em
depósitos aluvionares secundários como em acumulações filonianas primárias (veios de quartzo mineralizado). O mapeamento / prospecção em escala 1:100.000 também elucidará, com maior segurança,
a real potencialidade da área para geração de depósitos de bauxita.
FOLHA SA.23-V-D-II
GEOLÓGICA – Na folha há exposições significativas do Grupo Aurizona (Arqueo-Proterozóico) da Suíte Tromaí (Proterozóico Inferior) e das aluviões quaternárias. O primeiro correspondendo a uma se-
qüência supracrustal tipo greenstone belt, onde é freqüente a presença de veios de quartzo, auríferos. A segunda envolve tanto as rochas do Granodiorito Cândido Mendes (tonalito / trondhjemito com
variedades subordinadas de granodioritos e adamelitos) como do Granito Areal (gariedades araníticas).
METALOGENÉTICA/ PREVISIONAL – No âmbito do Grupo Aurizona estão registrados seis garimpos de ouro em atividade, um paralisado e um depósito de bauxita, indicando que essa unidade é susceptível
de conter depósitos desses minerais. A Suíte Tromaí contém, na folha indicada, garimpos de ouro aluvionar, permitindo a classificação dessa unidade como favorável a encerrar mineralização aurífera. Essa
favorabilidade é ainda mais acentuada pelo registro de zona de susceptibilidade magnética ocorrente na área, interpretada pela geofísica como decorrente da presença de porções máfico-ultramáficas
(Grupo Aurizona, equivalente às metabásicas do Grupo Gurupi). Há necessidade de ser executado mapeamento geológico e prospecção geoquímica em escala 1:100.000, para maior conhecimento geoló-
gico da área e melhor avaliação de seu potencial metalogenético.
FOLHA SA.23-V-D-IV
GEOLÓGICA – A folha contém partes de um batólito da Suíte Tromaí (Proterozóico Inferior), da Formação Igarapé de Areia (Proterozóico Médio/Superior), do Grupo Serra Grande (Siluriano), da Formação Ita-
pecuru (Cretáceo Inferior), da Formação Barreiras (Terciário), além de algumas aluviões quaternárias às margens do rio Gurupi. Pequena exposição do Grupo Gurupi, (Arqueano / Proterozóico), integrante do
Cinturão de Cisalhamento Tentugal, ocorre no extremo SW da folha.
METALOGENÉTICA / PREVISIONAL – Ocorrências de material de construção, como brita e argilito, estão associadas à Formação Barreiras e à Suíte Tromaí. Por outro lado, zonas geoquimicamente anôma-
las para Au e Hg; Hg, Cu, Ni e para Cr, Co, Hg, Ni e As, detectadas através de análises em sedimentos de corrente, estão devidamente assinaladas. Vale ressaltar que a exposição, ainda que restrita, do Gru-
po Gurupi, favorece à existência de mineralização aurífera. Desse modo, o mapeamento geológico e prospecção geoquímica mais detalhados, certamente ajudarão a caracterizar mais precisamente as di-
versas unidades e definir melhor suas relações espaciais e seus potenciais metalogenéticos.
FOLHA SA.23-V-D-V
GEOLÓGICA – A área contém exclusivamente rochas da Suíte Intrusiva Tromaí (Proterozóico Inferior) em contato discordante com os sedimentos cretáceos da Formação Itapecuru.
METALOGENÉTICA /PREVISIONAL–Dezesseisgarimposdeouroaluvionarestãodistribuídosnessaárea.Dois relacionadosàSuíteTromaíeo restanteàFormação Itapecuru.Aexistênciadessesgarimposem
aluviõesderiosquedrenamestaultimaunidade,devesermelhorestudada.Épossívelqueosignificativo falhamentodaFormação Itapecurunessaárea tenhacondicionadoapercolaçãode fluídos,comremobi-
lização e ascensão do ouro da Suíte Tromaí, em subsuperfície, para acumulação aluvionar. Esse quadro deve ser melhor entendido, através de mapeamento e prospecção geoquímica mais detalhados.
FOLHA SA.23-Y-B-I
GEOLÓGICA – Compreende quase que a totalidade do Cinturão Tentugal, envolvendo o Grupo Gurupi e partes do Complexo Maracaçumé, Tonalito Itamoari e Tonalito Cândido Mendes. A Suíte Intrusiva Tromaí
(Representante do par granito - greenston) ocorre em contato com o Tonalito Itamoari no Cinturão Tentugal, com a Formação Igarapé de Areia (Proterozóico Médio / Superior), com o Grupo Serra Grande (Siluria-
no)ecomaFormação Itapecuru.Omapeamentoeaprospecçãogeoquímica,naescala1:100.000,sãonecessáriosparamelhordefiniçãodasrelaçõesestruturais /petrológicasdessasdiversasunidades.
METALOGENÉTICA / PREVISIONAL – Trinta e nove garimpos de ouro aluvionar e primário, associados às rochas que compôem o Cinturão de Cisalhamento Tentugal, principalmente ao Grupo Gurupi e To-
nalito Itamoari, estão assinalados nessa área. Além disso, zonas de anomalias geoquímicas para Cu, Ni, Co, Cr, As; Hg, As e As, foram individualizadas, permitindo considerar o referido cinturão favorável a
conter mineralização aurífera. Por conseguinte, trabalhos posteriores mais detalhados necessitam ser efetivados na área, para melhor entendimento de sua geologia e metalogenia.
FOLHA SA.23-Y-B-IV
GEOLÓGICA – Ainda que a quase totalidade da folha correspondente à Formação Itapecuru esteja ocupada pelas áreas indígenas Alto Turiaçu e Alto Rio Gumá; o mapeamento geológico na escala
1:100.000 contribuirá para melhor definição do contato meridional daquela unidade com o Cinturão Tentugal.
METALOGENÉTICA / PREVISIONAL – No extremo-sul do Cinturão de Cisalhamento Tentugal, há ocorrência de garimpos de ouro aluvionar, relacionados principalmente ao Grupo Gurupi. Há igualmente zo-
nas geoquimicamente anômalas para Au e As.

Figura III.2.1 – Áreas prioritárias para mapeamento geológico e prospecção geoquímica, na escala 1:100.000.
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