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RESUMO: Mapeamento geológico nos arredores da cidade de Balsas/Maranhão, Bacia do 
Parnaíba, realizado com a finalidade de geração de um mapa geológico na escala de 
1: 25.000, numa área de aproximadamente 16 km2 - Folha SB.23-Y-D. Esta Província é 
representada por sedimentos fanerozóicos depositados em ambientes marinho-continentais 
durante três megaciclos, separados por discordâncias regionais. O trabalho consistiu na 
utilização do método de Soares & Fiore (1976), com geração dos mapas temáticos de 
alinhamentos estruturais, drenagem e zonas homólogas. A coleta de dados litológicos, 
estratigráficos, geomorfológicos e estruturais foram adquiridas durante atividades de campo, 
seguida de interpretação dos dados e a confecção do mapa geológico. Duas unidades 
estratigráficas foram individualizadas, baseando-se, principalmente, nas diferenças de 
litofácies, padrões geomorfológico, de drenagem e estrutural. A unidade I consiste em duas 
associações de fácies distintas: AFI é composta por arenitos caulínicos, amarelados a rosados, 
fino a médio, com laminação plano-paralela, maciça e acamamento heterolítico, interpretados 
como planície deltaica. AFII é composta por arenitos fino avermelhado ferruginoso, amarelado 
e esbranquiçado, por vezes silicificado e/ou caulínico, com laminação plano paralela, 
estratificação cruzada sigmoidal, estratificação cruzada tabular; acamamento heterolítico 
constituído de arenito médio com lentes de argilito silicificado; e argilito amarelado, rosado, 
avermelhado, maciço, com laminação plano paralela relacionados a planície/frente deltaica. A 
geomorfologia é caracterizada por rampas de talus, indicando locais de desnível da topografia. 
O padrão de drenagem é dendrítico, com densidade alta, sinuosidade curva, angularidade 
média, tropia multidirecional desordenada, assimetria fraca e formas anômalas em cotovelos. A 
unidade II consiste em associação de fácies composta por argilito amarelado a rosado, maciço, 
laminação plano paralela; brechas de argilito amarelo avermelhado, silicificado avermelhado, 
relacionados a pro-delta. A geomorfologia é caracterizada por um relevo tabuliforme/mesa e 
escarpas. Apresenta padrão de drenagem subparalelo, com densidade baixa, sinuosidade 
mista, angularidade baixa, tropia bidirecional, assimetria fraca e formas anômalas em cotovelo. 
As unidades I e II apresentam falhas normais com strikes nas direções NW-SE, NNE-SSW, 
E-W e fraturas com planos verticalizados a subverticalizados, com direções preferenciais 
NE-SW e NW-SE. Neste trabalho, as unidades geológicas foram identificadas como: unidade I 
– Formação Piauí e unidade II – Formação Pedra de Fogo e se constituem como contribuição 
para o aprimoramento do mapeamento geológico da região ao permitir a construção de um 
mapa geológico, em escala de semidetalhe com o reconhecimento das duas unidades 
geológicas.  
 

 
PALAVRAS-CHAVE: BACIA DO PARNAÍBA. FORMAÇÃO PIAUÍ. FORMAÇÃO PEDRA DE 
FOGO. 
 


	MAPEAMENTO GEOLÓGICO NA ESCALA DE SEMIDETALHE DE 1:25.000 NO MUNICÍPIO DE BALSAS -  MA - FOLHA SB.23-Y-D (SUBÁREA I)
	RESUMO: Mapeamento geológico nos arredores da cidade de Balsas/Maranhão, Bacia do Parnaíba, realizado com a finalidade de geração de um mapa geológico na escala de 1: 25.000, numa área de aproximadamente 16 km2 - Folha SB.23-Y-D. Esta Província é repr...
	PALAVRAS-CHAVE: BACIA DO PARNAÍBA. FORMAÇÃO PIAUÍ. FORMAÇÃO PEDRA DE FOGO.


