
PLANO DE INFORMAÇÃO DE GEOLOGIA 
 
QUATERNÁRIO 
Ha – Holoceno Aluvionar: aluviões areno-argilosos, incosolidados, produtos das 
periódicas inundações fluviais das bacias dos rios Tocantins e Araguaia. 
Qb – Cobertura Sedimentar do Bananal: sedimentos consolidados e 
inconsolidados. Presença de crosta laterítica. Combinação de áreas sujeitas a 
inundações periódicas com planícies mais altas e sedimentação mais antiga. 
 
TERCIÁRIO 
TQ – Cobertura Sedimentar Terciário-Quaternária: sedimentos areno-pelitosos, 
predominantemente inconsolidados e parcialmente laterizados. Presença de 
cangas lateríticas. 
TQd1 – Coberturas Detríticas: depósitos eluvionares e secundariamente 
coluvionares predominantemente arenosos, com níveis conglomeráticos. 
Processos de laterização incipiente. Relacionados às superfícies de 
aplainamentos do Ciclo Sul-Americano. 
TQd2 – Coberturas Detríticas: depósitos eluvionares e secundariamente 
coluvionares predominantemente arenosos, com níveis conglomeráticos. 
Processos de laterização incipiente. Relacionados às superfícies de 
aplainamentos dos Ciclos Velhas e Paraguaçu. 
 
CRETÁCEO 
Ku – Formação Utiariti: arenitos ortoquartzíticos parcialmente feldspáticos, 
cores variegadas, granulação fina a média com seixos esparsos maciços e 
localmente silicificados. 
Ki – Formação Itapicuru: arenitos predominantemente vermelhos, finos, 
caulínicos; argilitos vermelhos finamente laminados; calcário margoso 
fossilífero. 
 
JURÁSSICO-CRETÁCEO INFERIOR 
Jko – Formação Orozimbo: basalto cinza-escuro a preto, amigdaloidal; nas 
superfícies intemperizadas, torna-se marrom-escuro. 
 
TRIÁSSICO 
TRs – Formação Sambaíba: arenitos branco-avermelhados, finos a médios, 
bem selecionados e grãos bem arredondados; estratificação cruzada. 
 
PERMIANO 
Ppf – Formação Pedra de Fogo: arenitos, siltitos e folhelhos vermelhos, 
amarelos e róseos com leitos de sílex; calcário fossilífero e gipsita. 
 
CARBONÍFERO 
C – Carbonífero indiferenciado: arenitos com ocasionais lentes de 
conglomerado, intercalados por siltitos, às vezes calcíferos, margas e eventuais 
níveis de chert. Localmente conglomerado. No topo, arenitos avermelhados 
com estratificação cruzada e dissecações poligonais (casco de tartaruga). 
Cpi – Formação Piauí: arenitos cinza-esbranquiçados, com intercalações de 
folhelhos carbonosos e restos de plantas carbonizadas. 



Cpo – Formação Poti: arenitos cinza-esbranquiçados, finos a médios, 
intercalados por arenitos grosseiros com estratificações cruzadas e folhelhos; a 
base seria representada por folhelho vermelhos, amarelos e micáceos. 
 
DEVONIANO 
Dl – Formação Langá: folhelhos intercalados por siltitos, ambos bem 
estratificados com níveis de arenitos argilosos e argilitos. 
Dc – Formação Cabeças: arenitos mal selecionados, cimento caulínico, níveis 
subordinados de paraconglomerados, siltitos. Presença de estratificações 
cruzadas. 
Dp – Formação Pimenteiras: arenitos finos a grosseiros, siltitos, siltitos 
foliáceos ferruginosos, argilitos, níveis conglomeráticos e microconglomeráticos 
subordinados. 
 
SILURIANO-DEVONIANO INFERIOR 
Sab – Formação Água Bonita: arenitos médios a grosseiros, localmente 
conglomeráticos; caulínicos e siltitos argilosos. 
SDsg – Formação Serra Grande: arenito parcialmente arcoseano, 
predominantemente grosseiro, mal selecionado, com níveis subordinados de 
conglomerados, siltitos e argilitos. Presença constante de estratificações 
cruzadas. 
 
PRÉ-CAMBRIANO SUPERIOR 
pεdi – Formação Diamantino: siltitos, folhelhos, arenitos arcoseanos finos, de 
cor marrom, calcíferos, eventualmente fosfáticos. 
pεmc – Formação Monte do Carmo: quartzitos, conglomerados polimíticos, 
grauvacas, siltitos, andesitos, dacitos e brechas vulcânicas. 
pεar – Formação Araras: calcários cinza a cinza-claro, micríticos, dolomitos 
cinza e cinza-claro, localmente róseos, com estruturas estromatolíticas tipo 
tapete algal, silicificados; níveis de chert e metapelitos no topo. 
pεbp – Grupo Bambuí/Paraopeba: calcários, dolomitos, siltitos, folhelhos, 
argilitos e ardósias, constituindo seqüências de predominância carbonática, c e 
pelítica intercaladas. 
pεbsl – Formação Sete Lagoas: calcário cinza-escuro, dolomitos, calcários 
dolomíticos, margas, calcários argilosos e folhelhos subordinados. Destacadas 
estruturas algais e estromatólitos. 
pελp – Formação Alcalinas de Peixe: nefelina sienitos e nefelina 
monzossienitos cataclásticos. 
pεgo – Formação Gorotire: arenitos ortoquartzíticos, arenitos feldspáticos e 
sublíticos, arcóseos, grauvacas, conglomerados e siltitos. 
 
PRÉ-CAMBRIANO MÉDIO 
pεγi – Suíte Intrusiva ipueiras: álcali-granitos, tonalitos e granitos porfiríticos; 
vulcânicas ácidas, ∝. 
pεsa – Grupo Santo Antônio: quartzitos, ardósias e metaconglomerados. 
pεβυq – Básicas e Ultrabásicas tipo Quatipuru: serpentinitos, antofilita-clorita 
serpentinito, tremolititos, talco xistos e clorititos. 
pεγd – Granito Serra Dourada: hornblenda-biotita-microclínio granitos, 
microclínio granitos, muscovita-biotita granitos cataclásticos, granitos 



cataclásticos, biotita-granitos cataclásticos. Granitos às vezes gnaissificados. 
Greisens. 
pεt – Grupo Tocantins: filitos, quartzitos, clorita xistos, sericita xistos, 
metassiltitos, metargilitos e metarcóseos. Seqüência metamorfizada na fácies 
xisto verde. 
pεe – Grupo Estrondo: xistos quartzo-feldspáticos, anfibólio xistos, migmatitos, 
gnaisses, quartzitos ferruginosos, ortoquartzitos e metaconglomerados. Fácies 
xisto verde a anfibolito. 
pεn – Grupo Natividade indiviso: ardósia calcários, filitos, xistos, quartzitos e 
metaconglomerados. 
pεa – Grupo Araxá: xistos grafitosos de textura lepidoblástica, localmente 
porfiroblástica composta por um arranjo de biotita, quartzo, muscovita, 
andaluzita, estaurolita, granada e cloritóide. Filitos grafitosos. 
pεtr –Formação Traíras: metassiltitos laminados (ritmitos), metapelitos, às 
vezes carbonosos, quartzitos, localmente calcíferos, xistos grafitosos e 
granatíferos, às vezes ricos em magnetita; clorita-sericita-xistos calcíferos, 
lentes de calcários e mármores. 
pεaa – Formação Arraias: arenitos finos caulínicos, siltitos, argilitos, quartzitos 
ortoquartzíticos, quartzitos feldspáticos, metarcóseos e conglomerados 
lentiformes de posicionamento basal e intraformacional. 
 
PRÉ-CAMBRIANO INFERIOR 
pεx – Complexo Xingu: granitos, granodioritos, gnaisses, migmatitos, quartzitos 
cataclásticos e cataclasitos. 
pεg – Complexo Goiano: rochas de composição granítica a tonalítica, textura 
granoblástica porfiroblástica com cristais de feldspatos bem desenvolvidos. Os 
principais litotipos são granitóides, gnaisse granodiorítico, metabasitos, 
diatexitos, dfx; anfibolitos, anf e cataclasitos, ct. 
pεcl – Complexo Colméia: migmatitos, granitos, xistos quartzo-feldspáticos, 
xistos básicos e anfibolitos. 
pεcn – Complexo Conceição do Norte: seqüência cíclica com alternância de 
associações sedimentares clásticas com seqüências químicas, vulcânicas e 
peroclásticas subordinadas. Sericita xistos, metatutitos, quartzitos ferruginosos, 
banded iron formations, tt e faixas máficos-ultramáficas, v. 
 
ROCHAS DE POSICIONAMENTO DUVIDOSO 
ypg – Granitos pegmatóides 
β/υ - Rochas Básicas e/ou Ultrabásicas 
qz – Quartzitos 
 
NOTA EXPLICATIVA 
 
A Coluna litoestratigráfica observada na legenda está representada em ordem 
cronológica do período geológico. As rochas de posicionamento duvidoso 
englobam tipos litológicos destituídos de elementos conclusivos para sua 
classificação na Coluna litoestratigráfica. 
As notações referentes à mineralogia (garimpos, minas e jazidas), são 
equivalentes àquela encontradas no projeto Radambrasil (1973–1981). 



NOTA TÉCNICA 
Plano de informação constituído a partir da interpretação conjugada das 
seguintes fontes: 
• Mosaicos semicontrolados de radar, na escala de 1:250.000, do Projeto 

Radambrasil; 
• Imagens multiespectrais do satélite LANDSAT TM, na escala 1:250.000 

(INPE–MCT); 
• Folhas de interpretação temática de geologia, na escala de 1:250.000, 

produzidas pelo Projeto Radambrasil e de propriedade do IBGE; 
• Mapas geológicos do Estado do Tocantins, na escala 1:500.000 

(Embrapa/NMA); 
• Mapas geológicos, na escala 1:1.000.000, do Projeto Radambrasil; 
• Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo, (IBGE); 
• Toponímias baseadas nas cartas do IBGE e da DSG, nas escalas de 

1:250.000 e de 1:1.000.000; 
• Descrição das Formações Geológicas, baseadas no Radambrasil. 


