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Palavra do Governador

O meu governo, após ampla discussão com a sociedade, definiu como

um dos seus macroobjetivos no PPA 2004-2007 o aumento da produção com

desenvolvimento sustentável, tendo como orientações básicas a redução das

desigualdades regionais, a promoção de oportunidades à população tocantinense

e a complementaridade com as iniciativas em nível nacional para os setores produtivo

e ambiental na Amazônia Legal e no Corredor Araguaia-Tocantins.

Para o aumento da produção com desenvolvimento sustentável, entre

outras ações, temos conduzido a elaboração dos zoneamentos ecológico-

econômicos e dos planos de gestão territorial para as diversas regiões do Estado.

Estas ações permitem a identificação, mapeamento e descrição das áreas com

importância estratégica para a conservação ambiental e das áreas com melhor

capacidade de suporte natural e socioeconômico para o desenvolvimento das

atividades e empreendimentos públicos e privados.

Fico feliz em entregar à sociedade mais um produto relacionado ao

Zoneamento Ecológico-Econômico e ao Plano de Gestão Territorial da Região Norte

do Tocantins, e ratifico o meu compromisso com a melhoria da qualidade de vida da

população residente na referida área, pautado na viabilização de atividades e

empreendimentos, na redução da pobreza e na conservação dos recursos hídricos

e biodiversidade.

Confio plenamente no uso das informações desta publicação e afirmo

que o Estado do Tocantins caminha, a passos largos, rumo a um novo estágio de

desenvolvimento econômico e social, modelado pela garantia de boa qualidade de

vida às próximas gerações.

Marcelo de Carvalho Miranda
Governador



A Word from the Governor

My government, after a broad discussion with society, has defined as

one of its macro objectives in the 2004-2007 PPA (Pluriannual Plan) the increase of

the State’s output with sustainable development, having as basic guidelines the

reduction of regional inequalities, the promotion of opportunities to the Tocantins

people and the complement of the national level initiatives for the Legal Amazon

and the Araguaia-Tocantins corridor production and environmental sectors.

To increase production with sustainable development, among other

actions, we are setting up ecological-economic zoning and territorial management

plans for the various State regions. These actions allow the categorizing, mapping

and description of environmental conservation areas of strategic importance and of

the areas with better natural and socio-economic support capacity for carrying-out

the public and private activities and enterprises.

I’m glad to bring forth another product of the Ecological-Economic

Zoning and of the Tocantins State North Region Territorial Management Plan, and

confirm my commitment with the improvement of the region’s people quality of life,

centered on the feasibility of the activities and enterprises, in poverty reduction and

in the preservation of the water resources and biodiversity.

I fully endorse the use of the information of this booklet and am truly

confident that the Tocantins State is heading, with large steps, towards a new

stage of economic and social development, designed to ensure the best quality of

life to the next generations.

9
Marcelo de Carvalho Miranda

Governor

celo de Carvalho Miranda



Apresentação

O Governo do Estado do Tocantins tem conseguido incorporar o

segmento ambiental no planejamento e gestão das políticas públicas. Através do

Zoneamento Ecológico-Econômico, considerado o nosso ponto estratégico para

possibilitar avanços no desenvolvimento econômico com conservação e proteção

ambiental, a SEPLAN tem, eficientemente, gerado produtos que subsidiam a gestão

do território tocantinense.

Buscando aumentar a lista de produtos do Zoneamento Ecológico-

Econômico disponíveis para a sociedade e os órgãos dos governos federal, estadual

e municipal, apresento o estudo “Geologia Folha SB.22-X-D (Marabá)”, o qual foi

elaborado com recursos do Tesouro do Estado e do Programa Piloto para Proteção

das Florestas Tropicais do Brasil (PPG-7), através do Ministério do Meio Ambiente

e do Banco Mundial.

O estudo de geologia, realizado a baixo custo, teve como principais

instrumentos imagens de satélite, base de dados da SEPLAN e produtos

cartográficos da CPRM e RADAMBRASIL, complementados com trabalho de campo.

O objetivo principal deste estudo foi gerar informações em quantidade e qualidade

suficientes para a elaboração do ZEE - Bico do Papagaio. Foram caracterizadas as

unidades geológicas, possibilitando a compreensão da história da evolução geológica

do ambiente onde a unidade se encontra, o grau de coesão e de intemperismo das

rochas, bem como informações a respeito da utilização e potencial geológico

econômico. Além disso, o estudo ora apresentado supre, momentaneamente, a

falta de mapeamento na escala 1:250.000, conforme o Programa Levantamentos

Geológicos Básicos do Brasil, e se traduz numa contribuição desta SEPLAN para

a ampliação do conhecimento dos recursos naturais do Tocantins.

Lívio William Reis de Carvalho
Secretário do Planejamento e Meio Ambiente



Presentation

The government of the State of Tocantins has been able to account for

environment in public policies planning and management. Through the Ecological

and Economic Zoning Programme, considered our strategic point in order to make

it possible to go further into economic development with environmental protection

and conservation, SEPLAN has efficiently generated products that support Tocantins

land management.

Seeking to increase the list of products made available to society and

municipal, state and federal agencies through the Ecologic and Economic Zoning

Programme, I present now the work “Geology Sheet SB.22-X-D (Marabá)”, which

was obtained after financial efforts from the State Treasure, the G7 Pilot Programme

to conserve the Brazilian Rain Forest (PPG-7), through Environment Ministry and

the World Bank.

The study of Geology, done at low cost, had as main instruments

satellite imagery, SEPLAN´s data base and cartographic products from CPRM and

RADAMBRASIL, completed with field work. The main objective of this study was to

generate information that had enough quality and the necessary quantity to achieve

the Ecological and Economic Zoning of Bico do Papagaio.  The geological units

were described as to understand the history of the geologic evolution of the

environment where the referred unit stands, the grade of rock cohesion and weathering

and information about the present use and economic geologic potential.  Furthermost,

the present study supplies momentarily the gap of Programa Levantamentos

Geológicos Básicos do Brasil – Brazil´s Basic Geological Surveys Programme

surveys at scale 1:250.000, being a contribution given by this SEPLAN towards a

better understanding of natural resources of State of Tocantins.

Lívio William Reis de Carvalho
Planning and Environment Secretariat



O objetivo principal do trabalho foi atualizar o mapeamento geológico

da Folha Marabá (SB.22-X-D), mapeada anteriormente na escala 1:1.000.000 pelo

Projeto RADAMBRASIL e parcialmente na escala 1: 250.000 pela Companhia de

Pesquisa de Recursos Minerais, no contexto dos Programas de Levantamento

Básico do Brasil (PLGB) e Grande Carajás. O trabalho implicou numa revisão de

trabalhos anteriores e num levantamento geológico, substanciado em metodologia

tradicional que contempla a fotointerpretação de imagens de satélite, verificação de

campo com observações e descrição de parâmetros litológicos, estruturais e

geotécnicos, finalizando com a confecção de mapa geológico e relatório técnico. A

Folha Marabá, no Estado do Tocantins, encontra-se integralmente contida em

terrenos da Bacia Intracratônica do Parnaíba, congregando terrenos a partir do

Carbonífero Inferior. Foram identificadas e definidas, durante o presente mapeamento,

doze unidades estratigráficas. Litologicamente predominam arenitos e siltitos

vermelhos, verdes e cremes, com a presença ocasional de manifestações vulcânicas

básicas (basalto e diabásio). Os ambientes deposicionais continentais são

característicos de clima árido, além de depósitos fluviais, com representação marinha

restrita. Na área propriamente dita, foram mapeadas as formações Pimenteiras,

Poti, Piauí, Pedra de Fogo, Motuca, Sambaíba, Mosquito, Corda, Sardinha, e

Itapecuru. Completam a coluna os sedimentos das coberturas terciárias e as aluviões

recentes. As unidades estratigráficas são praticamente horizontais, com indícios

de pequenos basculamentos que originam suaves mergulhos. Existem evidências

de falhamentos associados às direções NE-SW e NW-SE, especialmente nos

sedimentos da Formação Itapecuru.

Resumo



 

 



This work aimed to update the geological survey of sheet Marabá

(SB.22-X-D), previously done at scale 1:1.000.000 by RADAMBRASIL and partially

at scale 1:250.000 by Mineral Resources Prospection Company (CPRM) under

Brazil´s Basic Survey Programme (PLGB) and Grande Carajás.  The survey was

based on previous work reviews and traditional methodology, which embraces satellite

imagery photo interpretation, field observations and lithological, structural and

geotechnic parameters description, ending up in a geological map and its technical

report.  Sheet Marabá in the state of Tocantins is totally contained within the

Parnaiba´s Intracratônic Basin and gathering areas as of the Lower Carboniferous.

During the present survey twelve stratigraphic units were identified and defined.

The most common type of rocks are sandstones and cream, yellow and red siltstone,

with occasional presence of volcanic basic rocks (basalto and diabásico).

Continental sedimentary environments and fluvial deposits are common of arid climate

with restricted sea representation. The formations mapped in the area were

Pimenteiras, Poti, Piauí, Pedra de Fogo, Motuca, Sambaíba, Mosquito, Corda,

Sardinha, and Itapecuru.  The stratigraphic units are almost horizontal, showing

little dumps/tilts, which originate slight dives.  There are evidences of falhas

associated to NE-SW and NW-SE directions, specially in the sediments of Itapecuru

Formation.
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1
Introdução

1.1 – Apresentação

O presente trabalho é resultado de uma das atividades

do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) dentro do

Projeto de Gestão Ambiental Integrada Bico do

Papagaio (PGAI), que pertence ao Subprograma de

Políticas de Recursos Naturais (SPRN) - Programa Piloto

para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG-

7). Este subprograma foi implementado através de

convênio entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e

a Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente

(SEPLAN).

Como já havia um plano de informação de geologia na

base de dados da SEPLAN, oriundo das minutas

originais do projeto RADAMBRASIL, o objetivo do

trabalho foi proceder com o aprimoramento deste plano

na escala 1:250.000, compatibilizando também os seus

contatos geológicos com aqueles dos mapas já

publicados pela Companhia de Pesquisa de Recursos

Minerais (CPRM). Não se procurou executar um

mapeamento geológico tradicional, mas sim,  gerar um

produto que tivesse uma gama de informações capazes

de subsidiar a elaboração da carta de vulnerabilidade à

perda de solo por erosão, através de uma boa

compatibilização com os demais planos de informações

que serão integrados.

1.2 - Localização e acesso

A área mapeada cobrindo parte da Folha Marabá (SB.22-

X-D) tem aproximadamente 3.252km2 e está delimitada

ao Norte e a Sul, respectivamente, pelas coordenadas

de 5°10’00” e 6°00’00” de latitude sul, a Leste pela

coordenada de 48º00’00” de longitude oeste e a Oeste

pelo rio Araguaia (Figura 1). Em relação às folhas

geográficas na escala 1:100.000 da Carta Internacional

ao Milionésimo (CIM), a área engloba integral e

parcialmente as folhas:

São João do Araguaia ......SB-22-X-D-II ...............DGS

São Sebastião do Tocantins......SB-22-X-D-III........DSG

Araguatins ......................SB-23-X-D-VI..............DSG

Situada na parte norte do Estado do Tocantins, a área

abrange parcial ou totalmente os municípios de

Esperantina, São Sebastião do Tocantins, Carrasco

Bonito, Buriti do Tocantins, Augustinópolis, Araguatins,

São Bento do Tocantins e Ananás.

O acesso terrestre, a partir de Palmas, se dá através de

dois percursos. No primeiro, segue-se pela rodovia TO-

080 até a cidade de Paraíso do Tocantins e daí rumo

norte pelas rodovias BR-153 e BR-226, passando pelas

localidades de Guaraí e Araguaína, chegando em

Darcinópolis, num trecho de 431km. Daí pela rodovia

TO-134 percorre-se mais 93km, encontrando a rodovia

BR-230. Seguindo por esta por mais 22km chega-se na

área em estudo. Neste primeiro percurso, todo o trajeto

se faz por meio de rodovias pavimentadas.

No segundo percurso, parte-se de Palmas pela rodovia

TO-010 em direção a cidade de Lajeado, num trecho de

50km, donde segue-se para Miracema do Tocantins por
mais 21km. Desta localidade, percorre-se 24km pela

rodovia TO-342 até Miranorte e daí segue-se pelas

rodovias BR-153 e BR-226, passando por Guaraí e
Araguaína, chegando em Darcinópolis, num trecho de

352km. Desta localidade continuando pela rodovia BR-

226 por mais 38km alcança-se Aguiarnópolis. A partir

daí, pela rodovia TO-126 após percorrer 30km, encontra-
se Tocantinópolis. Até esta localidade o percurso é feito

por rodovias pavimentadas, daí segue-se pela TO-126
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Figura 01 - Localização da área mapeada.
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em um trecho de 65km de rodovia sem pavimentação e

se chega a Itaguatins, donde por mais 23km pela rodovia

TO-126, em pavimentação, encontra-se Sítio Novo do

Tocantins. Daí por mais 52km pela TO-201 (pavimentada)

entra-se na área em estudo.

Na área, destacam-se as rodovias pavimentadas: TO-

496 (Araguatins-Augustinópolis), TO-010 (Buriti do

Tocantins-São Sebastião do Tocantins), BR-230 (Trevo

TO-134-rio Araguaia) e TO-201 (Augustinópolis-Buriti do

Tocantins-Esperantina). As rodovias TO-201

(Esperantina-Pedra de Amolar), TO-010 (Araguatins-Buriti

do Tocantins-Ananás) e TO 403 (Sampaio-Carrasco

Bonito) estão trafegáveis com piso de revestimento

primário.

Partindo-se das rodovias estadual e federal, existe uma

boa rede de estradas municipais e de fazendas.

O transporte fluvial restringe-se a pequenas embarcações

que trafegam pelo rio Tocantins e Araguaia,  apresentando

apenas expressividade local.

As sedes municipais aqui abrangidas possuem

improvisados campos de pouso para pequenos aviões,

exceção a Araguatins que conta com pista pavimentada,

sendo o transporte aéreo limitado à operação de táxis

aéreos. A região é atendida pela cidade de Imperatriz,

no Maranhão, localizada a Leste da área mapeada, no

que diz respeito à vôos regionais das principais empresas

de aviação comercial do país.

1.3 – Material e base de dados

Foram utilizados para o mapeamento geológico da Folha

Marabá - Estado do Tocantins, os seguintes dados e

materiais:

- mapas geológicos e textos explicativos do Programa

Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil (PLGB),

na escala 1:250.000, referente às folhas SB.22-X-D –

Marabá, SB.22-Z-B – Xambioá e SB.23-V-C – Imperatriz;

- mapas geológicos do Projeto RADAMBRASIL – Folha

SB.22 Araguaia e SC.22 Tocantins, mapa geológico do

Estado de Goiás;

- planos de informação de geologia da base de dados da

SEPLAN na escala 1:250.000;

- imagem do sensor TM do satélite Landsat 5, composição

colorida das bandas TM3(B), TM4(R) e TM5(G) em papel

fotográfico, na escala 1:250.000 – uma cena completa

referente à órbita/ponto 223/64 (19/06/96) e;

- folhas SB.22-Z-B – Xambioá, SB.22-X-D – Marabá e

SB.23-V-C – Imperatriz, como base das informações

cartográficas - rede hidrográfica, rede viária, cidades,

toponímia e coordenadas geográficas e UTM.

1.4 - Metodologia

Como metodologia de trabalho procedeu-se com a sua

divisão nas seguintes etapas sucessivas: (i) levantamento
e análise bibliográfica; (ii) fotointerpretação preliminar;

(iii) elaboração de mapa geológico preliminar; (iv)
planejamento e realização de trabalho de campo; (v)

reinterpretação de dados; (vi) definição de legenda e
compatibilização de contatos geológicos para elaboração
do mapa geológico final e; (vii) elaboração de relatório

técnico e texto explicativo.

Através do levantamento e análise bibliográfica,
caracterizou-se as unidades geológicas e montou-se um

acervo sobre a geologia da área, definindo um marco
zero para continuidade dos trabalhos.

A fotointerpretação preliminar foi realizada utilizando-se
as imagens de satélite Landsat 5 e mediante uma lógica

sistematizada conforme VENEZIANI & ANJOS (1982)
para a obtenção das informações geológicas. O método

lógico e sistemático eqüivale a um conjunto de
conhecimentos e regras que permitem uma análise lógica

das imagens envolvendo três processos: fotoleitura,
fotoanálise e fotointerpretação.

A fotoleitura consiste no reconhecimento e identificação
dos elementos da imagem, constituindo-se numa fase

de coleta de informações, nas quais estarão baseadas
as fases seguintes. Na fotoanálise busca-se o estudo

das relações entre elementos da imagem, suas
associações e ordenações, preocupando-se

fundamentalmente com os elementos naturais da
paisagem, isto é, relevo e drenagem. Finalmente, na

fotointerpretação estuda-se o conjunto da imagem
visando a descoberta e avaliação, por métodos indutivos,

dedutivos e comparativos, do significado, função e relação
dos objetos analisados e suas associações, para

estabelecer seu significado geológico. A função principal

desta fase é gerar um documento base com informações
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geológicas interpretadas, constituindo zonas limitadas

representadas por rochas com propriedades similares.

Para a classificação destas zonas, denominadas zonas

fotolitológicas, recorre-se a aplicação de fatores

conhecidos pelo intérprete, os quais controlam a textura

e estrutura das formas observadas nas imagens. Dentre

esses fatores os mais importantes são aqueles

relacionados com as formas de relevo e drenagem

(fatores morfológicos e fatores litológicos).

Após a fotointerpretação, foi elaborado o mapa geológico

preliminar com legenda e coluna estratigráfica

construídas com as informações disponíveis no acervo

bibliográfico do projeto.

O mapa geológico preliminar foi utilizado para o

planejamento do trabalho de campo, ou seja, definição

dos perfis e pontos a serem observados e descritos. No

trabalho de campo, realizado em outubro de 1998, foram

executados 10 perfis programados e 36 descrições de

afloramentos nos cortes (quando existentes) das rodovias

e estradas vicinais, e nas drenagens próximas a estes

acessos. Os pontos de campo foram registrados com o

auxílio de GPS e a sua identificação por intermédio de

numeração crescente, sendo que a descrição de

afloramentos e preenchimento de caderneta de campo

seguiu as normas da CPRM com algumas adaptações.

Após o trabalho de campo promoveu-se a reinterpretação

de dados, ou seja, do mapa geológico preliminar, a partir

do uso das imagens de satélite e dados anotados na

caderneta de campo, contendo informações sobre a

paisagem, litologia (granulometria, composição

mineralógica, cor, matriz, agente cimentante, grau de

coesão, grau de intemperismo, grau de arredondamento

dos grãos) e estruturas (atitude de camadas,

fraturamento, falhamento) observadas nos pontos ao

longo dos perfis. Este procedimento permitiu que se

resolvessem as dúvidas muito rapidamente,

possibilitando finalizar esta etapa com o mapa geológico

final praticamente concluído.

Para concluir o mapa geológico, foi definida a legenda
final e compatibilizados os contatos geológicos. A
definição da legenda obedeceu aos critérios utilizados
pela CPRM, buscando a completa integração com as
legendas das folhas já mapeadas dentro do Programa

de Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil. Estes
critérios, baseados em normas internacionais
amplamente conhecidas e aceitas, propõem simbologia
e nomenclatura para identificar unidades
litoestratigráficas e estruturas geológicas. A

compatibilização e articulação entre os contatos
geológicos e estruturas de expressão regional mapeados
neste trabalho, e aqueles presentes nas folhas
disponíveis do Programa de Levantamentos Geológicos
Básicos do Brasil, foram realizadas através das imagens

de satélite, de modo que a continuidade física destes
acontecesse naturalmente.

Finalizando os trabalhos cartográficos, procedeu-se com
a digitalização do mapa geológico final no sistema PC

ARC/Info, e através do sistema ArcView elaborou-se a
arte final do mapa.

Partiu-se então para a última etapa, elaborando-se o

relatório técnico contendo as informações e dados
adquiridos e compilados durante o trabalho, sobretudo
aqueles referentes às descrições de campo e
caracterização das unidades litoestratigráficas. Tal
relatório serviu de base para a confecção deste texto

explicativo sobre a geologia da Folha SB.22-X-D
(Marabá).
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2
Unidades Litoestratigráficas

As unidades estratigráficas aflorantes na Folha Marabá,

no contexto do Estado do Tocantins, pertencem à Bacia

Intracratônica do Parnaíba.

O termo unidade estratigráfica, aqui utilizado, segue o

conceito do Léxico Estratigráfico do Brasil (DNPM, 1984),

e corresponde a uma assembléia de estratos adjacentes,

distinguidos das rochas vizinhas com base em uma ou

mais características estabelecidas.

A unidade mais antiga, segundo a literatura de idade

devoniana, é a Formação Pimenteiras. Dessa forma, os

depósitos da área mapeada no presente trabalho

representam produtos sedimentados desde a Era

Paleozóica.

Assim, considera-se que os ambientes deposicionais

foram interpretados como sendo provenientes de

oscilações do nível do mar, com posterior deposição de

terrígenos continentais, de clima árido, com alguma

representação marinha restrita.

2.1 - Formação Pimenteiras

Generalidades

SMALL (1914) foi quem, pela primeira vez, introduziu a

denominação Pimenteiras para identificar camadas de

folhelhos e siltitos cinza-arroxeados que afloram nos

arredores da cidade piauiense de Pimenteiras.

PLUMMER (1948); KEGEL (1958); BRITO & SANTOS

(1965); SILVA & LINS (1971) e LIMA & LEITE (1978)

realizaram também estudos sobre esta Formação.

Através de seção geológica foi calculada uma espessura

média em torno de 30m, entretanto, CPRM (1995)

informou uma espessura de até 426m, baseado em

testemunhos de sondagem.

Modo de ocorrência

Na região estudada, a Formação Pimenteiras, associada

a um relevo ondulado, aflora em uma área restrita no

extremo sudoeste.

Posição estratigráfica

Quanto às relações de contato, foi constatado que os

sedimentos desta Formação repousam em discordância

angular erosiva sobre os metassedimentos da Formação

Xambioá, do Cinturão Araguaia. O contato superior com

a Formação Poti é descrito por diversos autores como

sendo concordante, podendo localmente ser discordante.

Litologia

Devido a impossibilidade de visitação a área de

ocorrência da Formação Pimenteiras, considerou-se no

trabalho a Formação como integrada pelas litologias

descritas abaixo, em termos de litofácies:

- arenito fino a médio (Afm) – com bioturbação, cor cinza,

matriz areno-argilosa, seixos e micas, gemometria

tabular e ambiente de canal de maré com baixa a

moderada energia;

- pelito com linsen e marcas onduladas (Pimo) – de cor

cinza-esverdeado, geometria lenticular e de ambiente

lacustre em planície de maré rasa;

- arenito sigmoidal (As) – com bioturbação, estratificação

cruzada tangencial no topo e na base, marcas onduladas,

lâminas de pelito amalgamando os lobos sigmoidais,

geometria sigmoidal e formados em depósitos de frente

deltaica em lagos na planície de maré;

- arenito fino com laminação planoparalela (Afpp);
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– com seixos disseminados, geometria tabular e

originados em ambiente de canal de maré com moderada

energia.

Idade

CASTER (apud CPRM, 1990) datou a Formação

Pimenteiras como sendo de idade devoniana inferior,
baseado, principalmente, na fauna presente nos folhelhos

da região de Picos, Estado do Piauí. KEGEL (1958)

estudou restos de peixes e trilobitas, da base da
Formação Pimenteiras, e concluiu que os mesmos são

idênticos aos encontrados no Devoniano Inferior da

Europa e América do Norte. MULLER (1962) realizou

um zoneamento, posicionando a Formação Pimenteiras
entre os intervalos R e P, que representam o Devoniano

Inferior a Médio.

Ambiente deposicional

Com base nos critérios diagnósticos das litofácies, como:

estruturas sedimentares, textura e geometria, interpreta-

se, para esta unidade, um paleoambiente deposicional
relacionado a uma planície de maré rasa, com formação

de lagos, depósitos de frente deltaica e canais de maré.

2.2 - Formação Poti

Generalidades

PAIVA & MIRANDA (1935) usaram pela primeira vez o

termo Formação Poti para designar uma seqüência de

rochas (arenitos e folhelhos carbonosos) existentes no
poço número 125 do Serviço Geológico e Mineralógico

do Brasil, localizado no vale do rio Poti, na cidade de

Teresina, Estado do Piauí. Outros autores como
OLIVEIRA & LEONARDOS (1943); CAMPBELL,

ALMEIDA & SILVA (1949); KEGEL (1958); AGUIAR

(1971) e LIMA & LEITE (1978), dentre outros, realizaram

também estudos sobre esta Formação. Alguns autores,
em trabalhos fora do Tocantins, avaliam a espessura da

Formação Poti como de aproximadamente 208m.

Modo de ocorrência

Na região mapeada, a Formação Poti aflora em uma área

a Noroeste, delimitada a Oeste pelo rio Araguaia e exibindo

uma superfície plana a levemente elevada, coberta por
sedimentos arenosos. Um prolongamento da área descrita

desta ocorrência foi observado por diversos autores, ao Sul

do rio Araguaia até a Rodovia Transamazônica (BR-230),

sempre com trend direcional NS.

Posição estratigráfica

A Formação Poti está sotoposta pela Formação Pedra

de Fogo, não tendo sido observadas neste mapeamento

as suas relações de contato. Porém, de acordo com

(CPRM 1990), as duas formações guardam entre si uma

relação de contato gradacional e tectônico. Por outro

lado, em alguns locais, a Formação Itapecuru está

assentada sobre a Formação Poti de maneira

discordante.

Litologia

A Formação Poti é constituída por arenitos finos, bem

selecionados, cinza esverdeados, com estratificação

cruzada de pequeno porte e filmes de pelitos arroxeados,

intercalados localmente ao arenito, pertencentes a

litofácies Aec (CPRM, 1990).

Idade

KEGEL (1958) estudou os sedimentos da Formação Poti

e, com base na presença de fósseis do fi lo

lamelibrânquia, e concluiu que a idade da formação é

Carbonífero Inferior.

CPRM (1990) considerou que esta formação é de idade

mississipiana, com base no estudo de macro e

microfósseis, sem, contudo, mencionar os seus tipos.

Ambiente deposicional

Na área de trabalho, e com base nos critérios

diagnósticos (CPRM, 1990), considera-se para esta

unidade um ambiente deposicional relacionado a

submaré rasa, com depósitos de frente ou planície

deltaica, com a presença de lagos e depósitos eólicos.

2.3 - Formação Piauí

Generalidades

SMALL (1914) utilizou o termo Série Piauí para designar

toda a seqüência paleozóica da Bacia. OLIVEIRA &

LEONARDOS (1943) empregaram o termo Formação

Piauí para designar restritamente as camadas

carboníferas do Pensilvaniano.

DEQUECH (1950) estabeleceu os limites estratigráficos

para a Formação Piauí, sendo seguido por outros

autores, como PERILLO & NAHASS (1968) e LIMA &

LEITE (1978).
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CPRM (1990) informou, em seu trabalho, que a maior

espessura encontrada nesta Formação é cerca de 346m.

Modo de ocorrência

Na região mapeada, a Formação Piauí aflora em uma

área restrita no extremo sudoeste, sob a forma de uma

faixa contínua com direção aproximada N-S, entre as

ocorrências das formações Pimenteiras e Pedra de Fogo.

Posição estratigráfica

A Formação Piauí está sobreposta pelos arenitos da

Formação Pedra de Fogo de maneira concordante e

gradacional, bastante sutil. O contato inferior desta

formação feito com a Formação Pimenteiras é tectônico,

através de falhamento extensional.

Litologia

A Formação Piauí é constituída por arenitos finos a

médios, bimodais, de cores vermelha e cinza,

normalmente pouco friáveis. Estes sedimentos

apresentam localmente estratificação cruzada tangencial

de médio porte, marcas onduladas e filmes de pelito.

Estas litologias integram as litofácies Act e Aec descritas

por CPRM (1990).

A mineralogia restringe-se a grãos de quartzo e

fragmentos de pelitos de cor avermelhada.

Idade

KEGEL (1958) estudando a coleção de rochas coletadas

por ROMEU FLEURY (1938, apud CPRM, 1990), em

sua viagem ao Araguaia, descreveu uma fauna marinha

constituída de lamelibrânquios e braquiópodos, atribuindo

a unidade uma idade carbonífera superior.

CPRM (1990) considerou que a Formação Piauí é de

idade pensilvaniana, baseado principalmente em macro

e microfósseis.

Ambiente deposicional

As litologias e litofácies desta Formação permitem a

interpretação de paleoambientes deposicionais de

depósito fluvial em barras de pontal associado à

sedimentação lagunar e lacustre, e de depósitos de

dunas eólicas associados com barras de Wady.

2.4 - Formação Pedra de Fogo
Generalidades

PLUMMER (1948), em trabalho para a PETROBRAS,
propôs o termo Pedra de Fogo para caracterizar uma
seqüência constituída de sílex, chert intercalado com
siltitos, folhelhos com camadas fósseis (Ostracóides) e
madeira fóssil (Psaronius), que ocorrem no riacho
denominado Pedra de Fogo, localizado entre as cidades
de Pastos Bons e Nova York, e nos trechos São
Domingos-Benedito Leite e Balsas-Riachão, no estado
do Maranhão.

Vários pesquisadores contribuíram ao estudo desta
Formação, e entre eles podem ser citados: CAMPBELL,
ALMEIDA & SILVA (1949); BARBOSA & GOMES (1957);
OLIVEIRA (1961); MESNER & WOOLDRIGE (1964);
MOORE (1964); MELO & PRADE (1968) e LIMA & LEITE
(1978), entre outros.

CPRM (1990) assinalou que na área de São João dos
Patos, a espessura total exposta é de 100m, tendo sido
de 189m a maior espessura encontrada em
subsuperfície.

Modo de ocorrência

Na Folha Marabá, a Formação Pedra de Fogo aflora em
sua parte sudoeste, onde se estende em uma faixa
contínua, com direção NS, apresentando largura que varia
de 10 a 20 km, estando cortada pelo rio Araguaia.

Posição estratigráfica

Durante o trabalho de campo, foi possível constatar que
a Formação Pedra de Fogo mantém contato em sua
porção basal com a Formação Piauí, de modo
gradacional e sutil, tornando-se difícil a sua separação.

No topo, ela está recoberta pelas formações Sambaíba
e Itapecuru através de contato do tipo discordante erosivo
ou por falhamento normal.

Litologia

As litologias componentes da Formação Pedra de Fogo
variam de calcarenito cinza-avermelhado a esverdeado,
até conglomerado polimítico fino, passando por
calcilutito, pelito, lamito e arenito fino, todos com
tonalidades acizentadas. Predominam as estruturas do
tipo marcas de onda, estratos plano paralelos e nódulos
de sílex. Estas litologias compõem as litofácies da
Formação Pedra de Fogo (Camo, Ctmo, Pmo, Csm e
La), cujos parâmetros (estruturas sedimentares, textura
e geometria) diagnósticos podem ser encontrados em
CPRM (1990).
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Idade

LIMA & LEITE (1978) informaram que não foram

encontrados fósseis marinhos, entretanto, psaronius

(madeira fóssil), restos de anfíbios labirintodontes e de

tubarões foram identificados nesta formação. Para vários

autores, a idade permiana desta formação foi sugerida

com base, principalmente, na presença de evaporitos e

de sílex, sendo demonstrado a existência de um mar

fechado e remanescente, que atuou em um determinado

tempo. Durante este período, as condições climáticas

tiveram uma grande variação, pois passaram de úmidas

(vegetação de grande porte) a áridas favorecendo a

deposição dos evaporitos.

Os carbonatos desta formação têm uma grande

distribuição, entretanto, os organismos fósseis,

normalmente associados a estas rochas, estão

praticamente ausentes ou ocorrem localmente. Um

ambiente restrito, sem comunicação direta e constante

com o mar aberto, pode ter limitado a atividade e o

desenvolvimento desses organismos, contudo corrobora-

se a idade permiana para esta unidade.

Ambiente deposicional

Com base nas litofácies descritas e suas associações,

interpreta-se, para esta formação, um paleoambiente

deposicional relacionado a uma planície de maré mista,

carbonático-siliclástica rasa com variação de energia,

possivelmente  ligada a um mar restrito, com interferência

de depósitos continentais fluviais.

2.5 - Formação Motuca

Generalidades

PLUMMER (1948) propôs a denominação de Formação

Motuca para designar os folhelhos de cor vermelho-tijolo

com lentes delgadas de calcário e anidrita, sobrejacentes

aos estratos Pedra de Fogo, existentes nos arredores

da Fazenda Motuca, entre São Domingos e Benedito

Leite, no Estado do Maranhão.

CAMPBELL, ALMEIDA & SILVA (1949) ampliaram-na

acrescentando o Membro Pastos Bons, e AGUIAR (1971)

dividiu-a em 3 membros ratificando a sua concordância

com as formações Pedra de Fogo e Sambaíba e

considerando-a de idade permo-triássica, o que é adotado

neste trabalho.

A espessura máxima da Formação Motuca na Bacia do

Parnaíba, atravessada em sondagens, é de 296m (PETRI

& FÚLVARO, 1983) e na Folha Marabá  é estimada em

50m (ALMEIDA et al., 1995).

Modo de ocorrência

Esta Formação ocorre em uma faixa contínua, com

ramificações estreitas geralmente acompanhando as

escarpas da Formação Sambaíba, na região sudoeste

da Folha Marabá.

Posição estratigráfica

A Formação Motuca assenta-se sobre a Formação Pedra

de Fogo e é coberta pela Formação Sambaíba, com as

quais, respectivamente, mantém relações de contato

gradacional na base e no topo, às vezes brusco e com

discordância erosiva.

Observa-se no topo uma passagem de arenitos

vermelhos, finos, friáveis (Formação Motuca) para um

arenito esbranquiçado ou rosa, granulometria média,

friável (Formação Sambaíba). O contato basal é feito pela

passagem de folhelhos, arenitos e siltitos de cor

vermelho-tijolo para folhelhos e siltitos, ora avermelhados,

ora esverdeados da Formação Pedra de Fogo.

Litologia

A Formação Motuca é comumente constituída por

arenitos arcoseanos, arenitos finos e pelitos, compostos

por grãos de quartzo, fragmentos de feldspato e pelito.

A granulometria é fina a média, bem selecionada,

destacando-se uma matriz de areia muito fina, de cor

avermelhada e branca. Estas litologias não foram

individualizadas em litofácies, conforme CPRM (1990).

Idade

MESNER & WOOLDRIGE (1964) assinalaram a presença

do gastrópode Pleurotomaria sp que também ocorre no

Permiano do Peru. Registram que alguns peixes

encontrados assemelham-se aos peixes permianos

Paleoniscus e Elonichtys de idade neo-permiana.

Ambiente deposicional

De acordo com CPRM (1990), a interpretação do

paleoambiente deposicional desta unidade na Folha

Marabá relaciona-se a depósitos continentais de dunas
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eólicas, provenientes do retrabalhamento dos depósitos

fluviais e lagos na planície de inundação. A progressão

deste sistema propiciou a formação de depósitos de

frente deltaica, representados por arenitos de geometria

sigmoidal, alcançando até a formação de delta

retrabalhado por maré.

O estudo das paleocorrentes, feito no plano das

estratificações cruzadas tangenciais e acanaladas,

mostra um fluxo deposicional de SE para NW.

A Formação Motuca é correlacionada à parte superior

da Formação Sucunduri da Bacia Amazônica por

MESNER & WOOLDRIGE (1964) e ao Grupo Rio do

Rastro da Bacia do Paraná por AGUIAR (1971).

2.6 - Formação Sambaíba

Generalidades

PLUMMER (1948) foi quem, pela primeira vez, definiu a

Formação Sambaíba como sendo arenitos formadores

das mesetas que ocorrem nas proximidades de

Sambaíba (MA), onde se localiza a sua seção-tipo.

CAMPBELL, ALMEIDA & SILVA (1949); MESNER &

WOOLDRIGE (1964); BARBOSA et al. (1966); CUNHA

& CARNEIRO (1972) e LIMA & LEITE (1978), em seus

trabalhos, apresentaram estudos sobre esta unidade.

A espessura da formação, conforme sondagem, é de

mais de 400m (PETRI & FÚLVARO, 1983) e segundo

LIMA & LEITE (1978)  é de aproximadamente 200m.

Modo de ocorrência

Na área mapeada, esta unidade ocorre, principalmente,

na porção sudoeste e sul, e é caracterizada por

apresentar uma morfologia de extensos chapadões

dissecados, capeados por espessuras variáveis de

basaltos que se encontram laterizados na maioria das

vezes, e se destacam pela sua topografia conspícua.

Posição estratigráfica

A Formação Sambaíba está sobreposta a Formação

Motuca, guardando com ela contato do tipo concordante,

sem, contudo, mostrar uma nítida gradação.

A Formação Sambaíba está sobreposta pelas formações

Corda e Itapecuru e Mosquito de maneira discordante,

com uma superfície erosiva marcada sutilmente. Com a

Formação Mosquito, sua relação de contato está na forma

de intercalações de arenitos médios e basalto afanítico.

Esta caracterização admite a sugestão de

contemporaneidade entre o último ciclo de deposição

dos arenitos, com as primeiras manifestações basálticas

da Formação Mosquito.

Litologia

Esta unidade contempla duas litofácies com base nos

critérios diagnósticos de caracterização, relacionados

às estruturas sedimentares, texturas e geometria (CPRM,

1990).

- arenito com estratificações cruzadas tangencial e

acanalada – composta de arenitos de cor cinza, de

granulação média a fina, matriz arenosa e bimodais.

Apresentam geometria lenticular e estão associados a

depósitos de duna eólica. As principais estruturas

sedimentares são as estratificações cruzada tangencial

e acanalada de grande a médio porte, grain fall e grain

follow, além de granocrescência, e;

- pelito com estratificação planoparalela – reúne pelitos

de cor cinza-avermelhado com intercalações de arenito,

dispostos na forma tabular, com estratificação

planoparalela. Estas litologias representam depósitos

interdunas.

Na área mapeada, a Formação Sambaíba foi identificada

através de arenitos finos a médios, bem selecionados,

de cores vermelha, rósea e creme-esbranquiçada,

normalmente friáveis, com grãos subangulosos a

subarredondados. Estes sedimentos apresentam

localmente estratificação planar cruzada de grande porte.

A mineralogia restringe-se a grãos de quartzo hialino e

fragmentos de pelitos de cor avermelhada.

Idade

MESNER & WOOLDRIGE (1964) foram quem, pela
primeira vez, distinguiram esta unidade como formação
geológica e, devido à ausência de fósseis, atribuíram a
idade triássico superior, baseado em sua posição
estratigráfica.

BRAUN (1971) informou que a Formação Sambaíba
posiciona-se entre o Jurássico e o Cretáceo Inferior, e
que esta idade está baseada em datações radiométricas
em basaltos, que se intercalam aos arenitos dessa

unidade. Seu posicionamento estratigráfico, segundo
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LIMA & LEITE (1978), foi baseado em relações

estratigráficas como pertencente ao Triássico Médio e

Superior.

Ambiente deposicional

As litofácies individualizadas são agrupadas em uma

única unidade de fácies, sendo a de arenito com

estratificações cruzadas tangencial e acanalada

dominante e a de pelito com estratificação planoparalela

subordinada.

As características do depósito descrito em campo

apontam, a partir da ocorrência dos arenitos finos a

médios, bem selecionados e com estratificação

acanalada, um ambiente deposicional de caráter eólico.

2.7 - Formação Mosquito

Generalidades

As primeiras referências às rochas básicas na Bacia do

Parnaíba foram feitas por LISBOA (1914), que descreveu

derrames basálticos na região de Grajaú, no Estado do

Maranhão. NORTHFLEET & MELO (1967) utilizaram a

denominação Mosquito para designar os derrames

basálticos com intercalações de arenitos no vale do Rio

Mosquito, localizado a sul de Fortaleza dos Nogueiras,

Estado do Maranhão.

Outros autores, como: CAMPBELL, ALMEIDA & SILVA

(1949); MESNER & WOOLDRIGE (1964);

NORTHEFLEET & MELO (1967); MELO & PRADE

(1968); AGUIAR (1971); Projeto RADAMBRASIL (1974)

e LIMA & LEITE (1978) fizeram referência a esta unidade

em seus trabalhos.

Sua espessura máxima é de 175m, tendo sido registrada

por MESNER & WOOLDRIGE (1964). Na área de estudo,

a maior espessura foi em um poço na Escola Técnica

da cidade de Araguatins que atingiu cerca de 20m.

Modo de ocorrência

Os derrames basálticos da Formação Mosquito

distribuem-se nas porções oeste e sudoeste da Folha

Marabá. Normalmente ocorrem nas partes mais baixas

do relevo, recobrindo os sedimentos arenosos da

Formação Sambaíba. A Formação Mosquito apresenta-

se interdigitada com arenitos da Formação Sambaíba.

Posição estratigráfica

A Formação Mosquito está sobreposta à Formação

Sambaíba em contato discordante, caracterizado por

superfície de erosão. Entretanto, alguns autores admitem

uma certa contemporaneidade dos derrames basálticos

com a seção superior da Formação Sambaíba, não

considerando discordância no seu contato basal.

Por outro lado, na porção superior da Formação Mosquito,

pode-se notar que a relação de contato entre esta

Formação e as formações Corda e Itapecuru, é de caráter

discordante, caracterizada por uma superfície erosiva

com clastos mal selecionados e desorganizados de rocha

basáltica (concreções ferruginosas) e arenito, num típico

depósito de fluxo de detritos.

Litologia

Os basaltos da Formação Mosquito apresentam estrutura

esferoidal e amigdaloidal, cor cinza-escuro a esverdeado,

maciços, apresentando amígdalas imersas em uma

massa afanítica, com pequenos pontos brancos,

originados, possivelmente, da alteração dos minerais de

preenchimento das vesículas. As amígdalas estão

normalmente preenchidas por calcita, calcedônia, clorita

e zeólitas.

Em seção delgada, os basaltos apresentam-se com

textura ofítica/subofítica, constituídos, essencialmente,

por ripas de plagioclásio (labradorita) com maclas do

tipo albita, coexistindo com piroxênio em cristais

prismáticos. Foram observados, também, opacos e raros

grãos de carbonato, originados, possivelmente, da

alteração dos piroxênios.

Idade

GOMES (1975), em seu trabalho sobre Fossas

Tectônicas do Brasil, informou que as datações

radiométricas, procedidas em amostras de diabásio do

Brasil, África e Austrália, estão de acordo com o

posicionamento do diabásio na coluna cronoestratigráfica

da Bacia do Parnaíba. LIMA & LEITE (1978), de acordo

com os dados radiométricos, atribuem um

posicionamento Jurássico/Triássico Superior para os

derrames da Formação Mosquito.

CAPUTO (1984) identificou três diferentes estágios de

formação desses basaltos. Informou, ainda, que a
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manifestação mais antiga tem 215 m.a., correspondendo

ao Triássico Médio. O mesmo autor correlacionou os

basaltos desta idade com os diques de diabásio que

ocorrem na área costeira do Estado do Amapá.

2.8 - Formação Corda

Generalidades

LISBOA (1914) foi quem, pela primeira vez, utilizou a

expressão Arenito Corda, referindo-se aos sedimentos

arenosos e vermelhos que ocorrem próximo às eruptivas

básicas do alto Mearim e dos seus tributários no Estado

do Maranhão. CAMPBELL, ALMEIDA & SILVA (1949)

foram quem passou a designar estes arenitos de

Formação Corda.

Outros autores, como: OLIVEIRA & LEONARDOS

(1943); MESNER & WOOLDRIGE (1964); NORTHFLEET

& MELO (1967); MELO & PRADE (1968); LIMA & LEITE

(1978); e CPRM (1990) fizeram referência, em seus

trabalhos, sobre os arenitos desta unidade.

Em trabalho desenvolvido pela PETROBRAS, na região

de Imperatriz (MA), foi registrada uma espessura em

torno de 30m para esta formação (SOUZA, VERÍSSIMO

& ARAÚJO, 1990). Entretanto, em nível regional, esta

espessura pode atingir até 100m (LIMA & LEITE, 1978).

Modo de ocorrência

A Formação Corda abrange cerca de 5% da área da

Folha Marabá no contexto do Estado do Tocantins. As

ocorrências desta unidade estão dispostas na região

leste da referida Folha. As exposições desta unidade

são, geralmente, contínuas, ocupando vales ou

elevações. Conforme a fácies sedimentar, os afloramentos

podem ocorrer em destaque topográfico com a superfície

superior aplainada.

Posição estratigráfica

Na Folha Marabá, a Formação Corda repousa

discordantemente sobre as formações Mosquito,

Sambaíba e Motuca. Ela está sotoposta regionalmente

pela Formação Itapecuru, com a qual mantém um contato

discordante com superfície erosiva representada por um

pavimento conglomerático de até 0,5m de seixos.

Litologia

Foram observadas basicamente quatro litofácies da

Formação Corda na Folha Marabá:

- arenito médio a grosseiro com clastos

desorganizados, cor marrom a vermelho e matriz

arenopelítica, de ocorrência limitada a área de

afloramentos da Rodovia Transamazônica (BR-230);

- arenito fino a médio, cor marrom escura a branco,

localmente arroxeado e pintalgado de branco com

estratificação laminar planoparalela e cruzada

acanalada. A estratificação planoparalela pode

apresentar níveis ondulados, descontínuos e

endurecidos de pelito. Foram também percebidas

ripple em blocos deslocados;

- arenito fino a médio, marrom, de geometria lenticular,

bem classificado, apresentando estratificação

cruzada acanalada, relacionados a depósito de fluxo

detrítico, e;

- seqüência de ritmitos arenopelíticos, laminados,

arroxeados com microestruturas do tipo laminação

cruzada (climbing-ripples ). A l i tofácies está

preservada em cortes de estrada no acesso da

localidade de Maurilândia a Rodovia Transamazônica

(BR-230).

Idade

MESNER & WOOLDRIGE (1964), com base nas relações

de contato com as rochas básicas da Formação

Mosquito, admitiram para esta unidade uma idade

jurássica.

LIMA & LEITE (1978), com base no conteúdo fossilífero,

posicionaram esta seqüência no Jurássico Superior.

Ambiente deposicional

A porção basal com seus clastos desorganizados

suportados por matriz arenopelítica constitui-se,

certamente, em um depósito por fluxo de detritos com o

material transportado num meio de baixa viscosidade e

de altíssima competência. Enfatiza essa hipótese a

característica ambiental de deposição em áreas de alto

relevo da Formação Mosquito, condicionando abundante

suprimento de sedimentos.



Projeto de Gestão Ambiental Integrada - Bico do Papagaio

12

Depositados sob regime de fluxo superior, os arenitos

finos a médios, com estratificações planoparalela,

cruzada acanalada, com esporádicos níveis

conglomeráticos, caracterizam depósitos de correntes

ou rios entrelaçados.

As estratificações cruzadas de grande porte observadas

nos arenitos podem estar associadas a processos

eólicos. Os ritmitos, encontrados com laminações

planoparalela e cruzada cavalgante (climbing), estão

vinculados com correntes de turbidez, tendo tais

estruturas relações com fluxo desacelerante em ambiente

lacustre.

Analisando-se todo o contexto deposicional da Formação

Corda, tem-se uma seqüência, cujos componentes

textural e estrutural, relacionam-se com ambiente

continental, predominando deposições fluviais (rios

entrelaçados) com participações subsidiárias eólica e

lacustre.

2.9 - Formação Sardinha

Generalidades

AGUIAR (1971) denominou de Formação Sardinha aos

basaltos que afloram próximo à aldeia de Sardinha, na

cidade de Barra do Corda (MA), cartografados

anteriormente por MOORE (1961).

MESNER & WOOLDRIGE (1964); CUNHA & CARNEIRO

(1972) e LIMA & LEITE (1978) fizeram em seus trabalhos

referências sobre estes basaltos e diabásios.

Os diques são, normalmente, de pequena dimensão,

variando de 10 a 20m de largura, raramente ultrapassando

50m.

Modo de ocorrência

Esta unidade ocorre localizada entre Araguatins e Buriti do

Tocantins, na rodovia estadual TO-136, sob a forma de

diques de diabásio, retilíneos, orientados segundo a direção

de fraturamento NESW. Os diques são de tamanho irregular,

variando de 30 a 50m de largura (Foto 3).

Posição estratigráfica

Segundo diversos autores, já citados anteriormente,

estas rochas cortam várias unidades, desde o

Paleozóico até o Mesozóico, de modo discordante,

mantendo a forma de diques e soleiras. Nas ocorrências

mapeadas nesta folha, a Formação Sardinha apresenta

contato intrusivo junto aos arenitos médios de colorações

marrom e avermelhado das formações Sambaíba e

Itapecuru.

Litologia

As rochas dessa unidade são intrusivas básicas, em

sua grande maioria, petrograficamente definidas como

diabásio. São melanocráticas, de coloração variando de

cinza-escuro a preto, granulometria fina, textura

porfirítica, constituída, principalmente, de plagioclásio,

piroxênio, quartzo, minerais opacos e minerais de

alteração. Os fenocristais de plagioclásio podem estar

envolvidos por uma matriz de características subofíticas,

onde são observados cristais prismáticos de piroxênio,

circundados por cristais de plagioclásio. O fraturamento

típico desta formação é de natureza concoidal.

Idade

LIMA & LEITE (1978) baseado em relações

estratigráficas, colocaram esta unidade no Cretáceo

Inferior, sugerindo ainda, uma origem semelhante à da

Formação Mosquito, onde lavas extravasaram através

de fissuras, em condições subaéreas continentais.

CORDANI & BITTENCOURT (1967) informaram que

rochas desta Formação foram datadas como sendo de

idade cretácea inferior, sem, contudo, informar o método

utilizado para a datação.

2.10 - Formação Itapecuru

Generalidades

LISBOA (1914), trabalhando em sedimentos aflorantes

nos vales dos rios Itapecuru e Alpargatas, a Norte da

cidade de Pastos Bons (MA), denominou-os de Camadas

Itapecuru.

CAMPBELL, ALMEIDA & SOUZA (1949) posicionaram

as Camadas Itapecuru delineadas por LISBOA (1914)

na categoria de Formação, denominando de Formação

Itapecuru os sedimentos ocorrentes na costa oriental

do Estado do Pará e ocidental do Estado do Maranhão.

Vários autores, como: MOLNAR & GURDINEIA (1966);

BARBOSA et al. (1966); NORTHFLEET & MELO (1967);

COSTA et al (1977); LIMA & LEITE (1978); GÓES (1981);

e PETRI & FÚLVARO (1983) teceram comentários em
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seus trabalhos sobre as litologias desta Formação e suas
relações de contato com as unidades adjacentes.

Neste trabalho, adota-se a denominação de CAMPBELL,

ALMEIDA & SILVA (1949), para designar uma seqüência

de arenitos variegados, com intercalações de siltitos e

argilitos avermelhados, pouco fossilíferos, aflorantes nas

folhas Marabá e Imperatriz.

Na parte oriental da Folha Santa Inês (SA.23-Y-D),

através de sondagem estratigráfica, realizada pela

PETROBRAS, foi possível calcular a espessura desta

Formação, que atingiu 602m.

Modo de ocorrência

Na Folha Marabá, a Formação Itapecuru ocupa cerca

de 45% da área mapeada, sendo descrita em 13

afloramentos distribuídos nas porções norte, nordeste e

noroeste. Os melhores afloramentos estudados estão

localizados ao longo de cortes de estradas, como na

TO-136, TO-496 e caminhos vicinais.

A referida formação distribui-se em extensas e contínuas

áreas form ando altos platôs com característico destaque

topográfico em forma de mesetas com superfícies tabulares,

recobertos, comumente, por babaçu (Fotos 4 e 5).

Posição estratigráfica

O contato inferior da Formação Itapecuru com as

formações Corda, Sambaíba, Pedra de Fogo e Poti é

marcado localmente por pequena discordância

representada por superfície erosiva e delgado pavimento

de seixos. No geral, este contato é caracteristicamente

concordante.

Já o contato superior, observado, se faz de modo

discordante, nas partes mais elevadas, com sedimentos

da cobertura detrítica e/ou laterítica.

Neste trabalho, foi mapeado um contato do tipo intrusivo

das formações Itapecuru e Sardinha (diabásios), na altura

da bifurcação que liga as cidades de Araguatins e

Augustinópolis.

Litologia

De acordo com CPRM (1990), a Formação Itapecuru

encerra dez litofácies individualizáveis que contêm

arenitos com estratificação planoparalela, arenitos

arcoseanos lenticulares, pelitos com estratificação

planoparalela, arenitos com cruzada tangencial, arenitos

arcoseanos, arenitos com cimento si l icoso,

conglomerados suportados por matriz, arenitos com

granulometria fina a média, arenitos grosseiros e

conglomerático e arenitos cinza.

A Formação Itapecuru é basicamente constituída por

arenitos creme-avermelhados, finos a médios, localmente

grosseiros, às vezes com níveis conglomeráticos e

geometria predominantemente tabular e

subhorizontalizada. Apresentam notáveis estratificações

cruzadas acanaladas, variando de pequeno a médio

porte. Ocorrem ainda finas intercalações argilosas,

avermelhadas e também grandes blocos de silexitos,

provavelmente rolados do topo dos platôs.

Idade

PRICE (1947), em trabalho de pesquisa, encontrou na

ilha de Livramento próxima à cidade de Alcântara (MA),

uma vértebra de dinossauro e outros fragmentos de ossos

que indicam idades posterior ao Triássico e anterior ao

Terciário, atribuindo aos depósitos sedimentares flúvio-

lacustres a idade cretácea.

MESNER & WOOLDRIGE (1964) definiram a Formação

Itapecuru como sendo de idade albiana baseados em

registros palinológicos, estabelecendo, inclusive, sua

correlação com a Formação Tutóia, da Bacia de

Barreirinhas.

KLEIN & PERREIRA (1979), em trabalho de pesquisa

paleontológica na área de ocorrência da Formação

Itapecuru na região de São Luís (MA), e baseados na

assembléia fossilífera existente naqueles sedimentos,

constataram que os mesmos são de ambiente estuarino

e sugerem idade cenomaniana para esse conjunto.

COLARES, ARAÚJO & PARENTE FILHO (1990)

estudaram raros moldes internos de foraminíferos e

crustáceos (?), dentes e escamas de peixes mal

preservadas, supostamente colocados no Eo-Cretáceo.

Ambiente deposicional

Como na área mapeada há predomínio da fração areia e

os componentes finos são restritos a algumas

localidades, ocorrendo sob a forma de níveis de até 0,5m,

considerados delgados se comparados com a espessura
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total da Formação, podemos atribuir à deposição da

Formação Itapecuru como sendo de fluxo com um certo

grau de energia, o que também é reforçado pelas

presenças de estruturas de corte e enchimento, como

cruzadas acanaladas. Portanto, os sedimentos da

Formação Itapecuru registram depósitos associados a

fluxos fluviais de baixa sinuosidade com carga de leito

arenosa.

O domínio da granulação fina a média localmente pode

significar deposições nas porções média e distal do

sistema, enquanto a fração argilosa está associada à

contribuição provavelmente lacustrina.

2.11 – Formações Superficiais

2.11.1 - Coberturas Detríticas e/ou Lateríticas

Generalidades

BRAUN (1971) definiu como “depósitos neógenos

indiferenciados”, todas as coberturas que cobrem os

remanescentes das superfícies de aplainamento do Ciclo

Sul-Americano.

O Projeto RADAMBRASIL (1974) definiu como sendo

Formação Barreiras os sedimentos clásticos mal

selecionados, de granulometria síltica à conglomerática,

de coloração variando de amarelo a vermelho. Os arenitos

são caulínicos com lentes de folhelhos.

Neste trabalho, considera-se como coberturas detríticas

e/ou lateríticas, os sedimentos imaturos de natureza

arenosa, argilosa e laterítica, que localmente recobrem,

discordantemente, as formações Pimenteiras e Itapecuru.

Em âmbito regional, essas coberturas comparecem

recobrindo parte de todas as unidades estratigráficas da

Bacia do Parnaíba (LIMA & LEITE, 1978).

A espessura destas coberturas é irregular. LIMA & LEITE

(1978) informaram em seu trabalho que a espessura

encontrada foi de 30m na região de Paragominas (Estado

do Pará).

Modo de ocorrência

Esta unidade recobre irregularmente vários setores. Nas

porções nordeste, norte, noroeste e leste, ocorre em

forma de platôs descontínuos, ocupando as porções

topograficamente mais elevadas, capeando morros e

elevações da Formação Itapecuru. Todavia, as áreas de

ocorrência da cobertura de idade terciária não

apresentam continuidade espacial passível de

mapeamento na escala de trabalho, pois ocupam topos

dos platôs descontínuos.

Posição estratigráfica

Nos locais de ocorrência, os sedimentos das coberturas

tércio-quaternárias sobrepõem-se à Formação Itapecuru,

sendo que nas poucas exposições acessíveis à

observação direta os contatos estão mascarados.

Litologia

Foi reconhecida na área de trabalho apenas uma litofácie,

ou seja, laterito, predominantemente autóctone,

constituído por petroplintitos e pseudopisólitos

ferruginosos. Os petroplintitos são constituídos de seixos

e matacões de composição ferruginosa, arredondados

a subarredondados, às vezes angulosos, presença local

de stone line e matriz areno-argilosa.

Idade

Estudando um fragmento de tronco silicificado,

JUPIASSÚ (1970) realizou estudos palinológicos em

sedimentos caulínicos da localidade de Irituia (PA),

identificando como sendo fósseis do grupo Angiospermae

da família Humiriaceae, datando-os como do Terciário

Inferior.

Ambiente deposicional

Os lateritos são produtos de alteração supergênica, cuja

formação na área esteve subordinada principalmente às

condições climáticas, tendo nos sedimentos da

Formação Itapecuru a sua principal fonte de suprimento.

2.11.2 - Coberturas Sedimentares dos Rios Araguaia

e Tocantins

Generalidades

Este pacote de sedimentos, definido como sendo

Coberturas Sedimentares dos Rios Araguaia e Tocantins

(CPRM, 1990), está distribuído ao longo das margens

desses rios e em suas planícies de inundação.

Modo de ocorrência

Na Folha Marabá, destacam-se os rios Tocantins e

Araguaia, apresentando depósitos aluvionares com

representação cartográfica na escala de trabalho. As
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aluviões são depósitos quaternários restritos às calhas

dos rios e constituídos por argila, areia e cascalho.

Posição estratigráfica

Devido às observações das aluviões estarem restritas apenas

à calha destes dois rios, poucos contatos litoestratigráficos

foram detectados. No entanto, na altura das cidades de

Araguatins, Esperantina (rio Araguaia) e São Sebastião do

Tocantins (rio Tocantins), pode-se notar bancos de areias

aluvionares depositados diretamente sobre arenitos

recristalizados das Formações Motuca, Sambaíba e

Itapecuru, em prováveis zonas de falhamento.

As aluviões do rio Araguaia dispostos nas cidades de

Araguatins e Esperantina estão ilustrados nas Fotos 6 e 7.

Litologia

Este pacote de sedimentos foi definido como sendo

Coberturas Sedimentares do Rio Tocantins, distribuído

ao longo das margens deste rio e em suas planícies de

inundação. Estas coberturas são constituídas por silte,

argilas, areias e cascalhos, originadas de um sistema

fluvial entrelaçado, e meandrante, assim como de

ambiente lacustre.

Segundo CPRM (1990), na Folha Marabá, foi possível
individualizar sete tipos de depósitos nas Coberturas
Sedimentares do Rio Tocantins: de barras, em pontal ou
em meandros de canal; de diques naturais; residuais;
de canal; de planícies de inundação; de lagos; e de
conglomerados.

Além do material de granulação mais grossa constituinte
do assoalho do canal, os ambientes de canais de alta
sinuosidade ou meandrantes podem ser percebidos da
seguinte maneira:

- barras arenosas: constituídas de areia média a grossa,
podendo conter zonas de cascalhos. Alguns desses
corpos são permanentes e foram fixados pela
vegetação; outros têm caráter efêmero e se preservam
apenas durante o período de estiagem, e;

- barras em pontal: corpos de areia que ocorrem nas
porções internas dos meandros. Grande parte do
material é procedente dos bancos marginais a
montante e acumulado por acreção lateral nas zonas
de menor velocidade. No caso particular da área,
percebe-se a notável curvatura do rio Tocantins na
localidade de Praia Chata. O sedimento fino da
superfície da barra durante o período de cheia é levado
para a planície de inundação.
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3
Geologia Estrutural e Econômica

3.1- Geologia Estrutural

As observações dos aspectos estruturais da Folha

Marabá, no Estado do Tocantins, que comporta unidades

estratigráficas de idades pós-paleozóicas numa área

restrita da Bacia do Parnaíba, foram complementadas

com informações bibliográficas estabelecidas a partir de

estudos mais abrangentes.

Comportando unidades estratigráficas de idades pós-

paleozóicas da Bacia do Parnaíba, as observações dos

aspectos estruturais da Folha Marabá foram

complementadas com informações bibliográficas que

abrangem uma área maior que a mapeada.

Segundo COSTA et al. (1977), a evolução estrutural da

Bacia do Parnaíba é marcada pelo registro de dois

eventos tectônicos extensionais distintos:

- o primeiro, com eixo NWSE, teve início no Ordoviciano

e possibilitou a formação de falhamentos normais

de direção NS associados a antigas transcorrências

do Cinturão Araguaia de direção NWSE e;

- o segundo, com eixo ENE-WSW, iniciou-se no

Jurássico e incorporou movimentação extensional

aos falhamentos NS. A este evento são

correlacionados os derrames de basalto presentes

na Folha Marabá.

De acordo com CUNHA (1986), todo o preenchimento da

Bacia do Parnaíba foi condicionado por esses dois eixos

ortogonais dispostos nas direções NESW e NWSE, que

coincidem respectivamente com os lineamentos

Transbrasiliano e Picos-Santa Inês.

Na área mapeada, todas as formações exibem

estruturas associadas aos dois eventos tectônicos

extensionais, com presença de falhas extensionais e

fraturamentos marcados nas imagens de satélite por

alinhamentos de relevo e drenagem posicionados

preferencialmente na direção NESW e secundariamente

nas direções NWSE e NS.

3.2- Geologia Econômica

Quanto à geologia econômica, os depósitos e ocorrências

minerais conhecidos na Folha Marabá, no contexto do

Estado do Tocantins, devido às rochas das unidades

litoestratigráficas mapeadas que a compõe, não

apresentam ocorrências ou jazidas documentadas de

minerais metálicos, metais nobres ou não metálicos de

uso em escala industrial.

A área desta Folha é constituída em sua quase totalidade

por rochas sedimentares, à exceção apenas dos

derrames basálticos, verificando-se, portanto, um sistema

de aqüíferos sobrepostos, onde as condições

hidrogeológicas dominantes são satisfatórias para

pequenos e médios empreendimentos.

Quanto à hidrogeologia, a área necessita de maiores

estudos. Entretanto, a ocorrência dos sistemas aqüíferos

Sambaíba e Poti-Piauí propicia a possibilidade de opções

seguras para o abastecimento de centros populacionais

de médio porte.

Pode-se afirmar que as áreas de ocorrência dos

derrames basálticos e diabásicos das formações

Mosquito e Sardinha apresentam-se com fracas

condições hidrogeológicas para o armazenamento de

águas subterrâneas. Por outro lado, as formações

Itapecuru, Corda e Sambaíba representam para essa área
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as principais fontes de captação imediata de água

subterrânea. Também possuem boas perspectivas as

aluviões que margeiam os rios Tocantins e Araguaia.

Como materiais para a construção civil destacam-se

areais, cascalhos, basaltos e argilas, sendo estas o bem

mineral mais rentável da região. As reservas estão

estimadas em 4.500 mil toneladas. Há inúmeros locais

nos vales do Tocantins e Araguaia, onde a ambiência

geológica favorece a acumulação de depósitos de argila.

A condição meandrante dos rios que limitam a área

mapeada dá origem a formação de inúmeras planícies

de inundação, cujos depósitos caracterizam-se pela

predominância de sedimentos finos, periodicamente

realimentados durante as enchentes.

Os depósitos de argila observados têm uma coloração

cinza-escura e aspecto estratiforme. Um bom número

de olarias utiliza-se dessa argila, algumas estão com

licenciamento aprovado junto ao DNPM, enquanto outras

funcionam irregularmente. A maioria utiliza-se de

equipamentos rudimentares e tem produção artesanal.

A produção média mensal é de 600.000 peças, entre

tijolos e telhas, diminuindo sensivelmente esse número

durante a estação chuvosa. Todo produto é absorvido

pelo mercado local das cidades próximas.

Os depósitos e ocorrências de areia/cascalho, que fazem

parte das coberturas tércio-quaternárias e das aluviões

dos rios supracitados, são irregulares ou lentiformes,

com a granulação variando de média a grossa,

apresentando por vezes seixos centimétricos. A fração

média pode ser usada em argamassas, enquanto a mais

grossa é utilizada em substituição à brita na construção

civil. A produção média varia diretamente com as

necessidades de utilização na região.

Por sua vez, os basaltos da Formação Mosquito têm

características para utilização como brita na construção

civil.

Através do levantamento de dados em outros trabalhos

geológicos, constatou-se que na região houve uma

intensa garimpagem de diamante ao longo da faixa

aluvionar dos rios Araguaia e Tocantins. No período de

1941 a 1944, foi estimado na região cerca de 10.000

garimpeiros e uma produção em torno de 68.000 quilates,

da qual 55% eram pedras lapidáveis, 40% industriais e

5% fundo. Esses dados sugerem um elevado potencial

diamantífero, ainda em fontes primárias, a serem

descobertas na região.

Na Folha trabalhada são conhecidas cinco áreas de

garimpo todas em ambiente secundário sendo que três

estão inativas. O garimpo da Vila Itamirim (PA), por situar-

se intramorros, paralisa-se constantemente por falta de

água; já o de Vila Natal, na bacia do rio São Martinho,

no Tocantins, encontra-se com apenas duas chupadeiras

em atividade.

O fator relevante e de interesse na Formação Pedra de

Fogo são as ocorrências de calcário conhecidas e que

se espalham pelo território do Estado vizinho (Pará). Isso,

praticamente, torna esta Formação a fornecedora

exclusiva de matéria-prima para a fabricação de cimento,

cal e corretivos de solo, bastante carentes na área da

Folha Marabá.
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4
Considerações Finais

4.1- Conclusões

O trabalho, por ter sido realizado em escala de

reconhecimento, permitiu, apesar do curto período de

atividades de campo, a caracterização das unidades

litoestratigráficas na área, a descrição de alguns de seus

aspectos geotécnicos e de geologia econômica. Alguns

avanços e contribuições ao conhecimento geológico da

área foram possíveis e alcançados podendo-se

considerar que:

- o procedimento metodológico adotado, os níveis de

detalhe dos dados e informações levantadas e

obtidas proporcionaram um acréscimo do

conhecimento geológico da Folha Marabá no âmbito

do território do Estado de Tocantins, a partir da

cartografia de suas unidades litoestratigráficas e

da identificação e descrição de suas características

litológicas e morfológicas, suprindo,

momentaneamente, a falta de um mapeamento na

escala 1:250.000 conforme o Programa

Levantamentos Geológicos Básicos, do Ministério

de Minas e Energia;

- os dados e informações obtidas servirão de subsídio

para o desenvolvimento de trabalhos voltados à

hidrogeologia, prospecção mineral, geotecnia e,

principalmente, para a elaboração da carta de

vulnerabilidade à perda do solo utilizada na

metodologia do zoneamento ecológico econômico

da Amazônia Legal;

- não foi individualizada nenhuma nova unidade

litoestratigráfica, apenas foram identificadas e feitas

redefinições daquelas mapeadas anteriormente,

como as formações Pimenteiras, Poti, Piauí, Pedra

de Fogo, Motuca, Sambaíba, Mosquito, Corda,

Sardinha e Itapecuru e melhor detalhados os limites

das coberturas terciárias e das aluviões recentes;

- as maiores susceptibilidades à erosão estão

associadas, primordialmente, às litologias das

formações Corda, Sambaíba, Motuca, Itapecuru,

Poti, Piauí e Pimenteiras, em função do baixo grau

de coesão de suas rochas, sobretudo, dos termos

arenosos, o que ocasiona a ocorrência de voçorocas

e proporciona as suas desagregações pelos agentes

de intemperismo físico. Pode-se mencionar como

exceção os arenitos da Formação Sambaíba que,

quando interdigitados com o derrame basáltico da

Formação Mosquito, aparecem recozidos e,

conseqüentemente, com forte resistência às

intempéries;

- as menores susceptibilidades à erosão podem ser

verificadas na Formação Pedra de Fogo, que exibe

grande estabilidade em relação aos processos

erosivos ou de desagregação física e na Formação

Mosquito, cujos basaltos preservados apresentam-

se sustentando o relevo. No entanto, dado as suas

composições química e mineral, os basaltos,

quando expostos, deterioram-se rapidamente dando

origem a um material argiloso e avermelhado;

- as áreas aluvionares são restritas a ocupação

humana, principalmente, para edificações, em

virtude do grau de coesão dos sedimentos, da

condição meandrante dos rios Araguaia e Tocantins

e periódicas inundações fluviais;
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- a geologia econômica tem baixo impacto no

desenvolvimento regional, dado que as principais

atividades restringem-se à utilização de minerais

Classe II, destinados à construção civil, em razão

dos depósitos das planícies aluviais oferecerem

condições adequadas para acumulação de areia e

argila, e ainda níveis de terraço com cascalho, e;

- as condições hidrogeológicas das rochas

sedimentares são satisfatórias para pequenos e

médios empreendimentos e que as formações

Sambaíba, Itapecuru, Corda e Poti-Piauí têm as

litologias com maior capacidade de armazenamento

de água, dadas as suas qualidades de

permeabilidade e porosidade, constituindo-se,

portanto, nas opções mais seguras para a

exploração de águas subterrâneas.

4.2- Recomendações

A necessidade de matéria-prima na região tende a

aumentar em virtude do cenário atual e futuro de

desenvolvimento, o que implica na realização de trabalhos

geológicos de maior detalhe, haja visto que os resultados

aqui obtidos não serão suficientes para suprir as

necessidades de informações geológicas da Folha

mapeada, em termos estrutural, litoestratigráfico (fácies),

de prospecção mineral e hidrogeológico. Diante dessa

situação, apresenta-se abaixo uma lista  de ações a

serem colocadas em prática para melhoria do

conhecimento do potencial geológico da região:

- a combinação de dados multisensores (orbitais e

geofísica) a fim de precisar o mapeamento geológico

e subsidiar um planejamento para campanhas de

reconhecimento geoquímico;

- a realização de trabalhos geológicos de maior

detalhe para cadastramento e planejamento de uso

de bens minerais, nas proximidades dos núcleos

populacionais, principalmente de materiais para

construção civil;

- o levantamento geológico na escala de 1:50.000 com

prioridade para as áreas de ocorrência das

formações Piauí e Pedra de Fogo, visando a

prospecção de calcário para corretivo de solo e

diamante, e devendo ser acompanhado por

prospecção geoquímica na mesma escala, na

seqüência carbonática e nas zonas relacionadas a

borda da Bacia do Parnaíba;

- a realização de estudos das coberturas tércio-

quaternárias visando estabelecer suas variações

faciológicas, definindo e destacando possíveis

unidades estratigráficas e efetuando correlações

com as lateritas bauxíferas que ocorrem na região;

- a execução por parte de universidades de trabalhos

paleontológicos, petroquímicos e geocronológicos,

no caso das rochas básicas, em quantidade e

qualidade para possibilitar uma caracterização do

ambiente geotectônico e;

- o levantamento mais acurado das características

hidrogeológicas e hidrodinâmicas dos aqüíferos

Sambaíba, Corda, Itapecuru e Poti-Piauí, além das

aluviões, quando do estudo de viabilidade para

implantação de projetos agropecuários ou

abastecimento de água de centros populacionais.

Quando a demanda de água desejada for inferior a

30m3/h, a captação deve ser dirigida para os

aqüíferos Corda e Itapecuru, com poços até a

profundidade máxima de 250m. Para vazões

superiores, recomenda-se o aqüífero Sambaíba,

com profundidades maiores que 350m e obtenção

de vazões acima de 100m3/h.
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Foto 1 - Coordenadas UTM: (827631, 9361466). Arenito róseo da Formação Sambaíba.

Foto 2 - Formação Corda, constituída por seqüência arenopelítica, denotando as feições de erosão típicas.
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Foto 4 - Coordenadas UTM: (729425, 9416407). Mesetas típicas desenvolvidas na Formação Itapecuru e recobertas
por laterita terciária.

Foto 3 - Coordenadas UTM: (822945, 9385931). Afloramento típico da Formação Sardinha em formato de dique, ao
centro, intrudido na Formação Sambaíba.
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Foto 6 - Coordenadas UTM: (817735, 9374550). Ocorrência de aluviões (conglomerado polimítico).

Foto 5 - Coordenadas UTM: (821220, 9406695). Formação Itapecuru e seus extensos platôs recobertos por babaçu.
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Foto 7 - Coordenadas UTM: (769030, 9400665). Aluviões recentes no rio Araguaia.
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Liliam Aparecida de Souza Pereira - Engenheira Ambiental

Rodrigo Sabino Teixeira Borges - Geógrafo - MSc. Geografia

Waleska Zanina Amorim - Bacharel em Letras - Especialista em Gramática Textual

Equipe de Apoio

Edvaldo Roseno Lima
Paulo Augusto Barros de Sousa
Ruth Maria de Jesus
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