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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.

Marcelo de Carvalho Miranda
Governor



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.23-Y-A (Tocantinópolis)”, 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.23-Y-A (Tocantinópolis)”,

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



Resumo

Foi realizado neste trabalho uma revisão e atualização do mapeamento

geológico da Folha Tocantinópolis (SB.23-Y-A), mapeada anteriormente na escala

1:1.000.000 pelo Projeto RADAMBRASIL e constante na base de dados da SEPLAN,

na escala 1:250.000. O estudo geológico baseou-se na revisão de trabalhos

anteriores e num levantamento geológico pautado numa 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

Tocantinópolis, no Estado do Tocantins, encontra-se integralmente contida em

terrenos de idade paleo-mesozóica da Bacia Intracratônica do Parnaíba. Foram

identificadas e mapeadas quatro unidades litoestratigráficas dessa bacia, as

formações Motuca, Sambaíba, Mosquito e Corda, e as formações superficiais

(coberturas lateríticas e as aluviões recentes). As unidades litoestratigráficas são

praticamente horizontais com indícios de pequenos basculamentos que originam

suaves mergulhos. As estruturas tectônicas são de grande simplicidade e

monotonia, e sempre associadas a um regime distensivo controlado pela

estruturação do seu embasamento pré-cambriano. São visíveis as estruturas

geológicas do tipo falhas e fraturas dispostas nas direções ENE-WSW e NW-SE,

sobretudo nas litologias da Formação Mosquito. Predominam na área, arenitos de

cores variegadas e pelitos de ambiente deposicional continental eólico e ou fluvial,

bem como basaltos resultantes de manifestações vulcânicas básicas. O quadro

atual de evolução da paisagem na área onde se inscreve a Folha Tocantinópolis é o

de dissecação das rochas sedimentares da bacia pela drenagem moderna, com o

conseqüente transporte e deposição de aluviões nas calhas dos principais rios. A

geologia econômica é inexpressiva, estando restrita à exploração de materiais para

construção civil (areia, brita, cascalho e argila).



 

 



Abstract

This work aimed to update the geological survey of sheet Tocantinópolis

(SB.23-Y-A), previously done at scale 1:1.000.000 by RADAMBRASIL and updated

by SEPLAN at scale 1:250.000.  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 Tocaninópolis in the

state of Tocantins is totally contained within the Parnaiba´s Intracratônic Basin

Paleo Mesozoic lands. During the present survey four stratigraphic units were

identified and mapped:  Motuca, Sambaíba, Mosquito and Corda Formations and

superficial formations (lateritic covers and recent alluvia).  The stratigraphic units

are almost horizontal, showing little dumps/tilts, which originate slight dives.  The

tectonic structures are of greate simplicity and monotony and always associated to

a distensive regime controlled by the structure of its Pre-Cambrian basement.  Faults

and fractures structures are visible in the ENE-WSW and NW-SE directions, mostly

in Mosquito Formation lithologies.  The most predominant stones in the area are

variegated sandstones as well as pelites of either eolic of fluvial continental

depositional environment and basalts of recent basic volcanic manifestations.  The

present evolutionary situation of landscape in the area whithin Sheet Tocantinópolis

is characterized by modern drainage dissection of sedimentary rocks with following

transport and deposition of alluvia in the main rivers´ beds.  Economic geology is

inexpressive, being restricted to exploitation of material for civil construction (sand,

broken stone, gravel and clay).
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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 Política 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 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 Tocantinópolis

(SB.23-Y-A) tem aproximadamente 6.666km2 e está

delimitada ao Norte e Sul, respectivamente, pelas

coordenadas de 6º00’00” e 7º00’00” de latitude sul, a

Leste pelo rio Tocantins e Oeste pela coordenada de

48º00’00” de longitude oeste (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:

Nazaré ...................... SB-23-Y-A-I .................... IBGE

Tocantinópolis ........... SB-23-Y-A-II ................... IBGE

Wanderlândia ............ SB-23-Y-A-IV .................. IBGE

Paranaidji .................. SB-23-Y-A-V ................... IBGE

Situada na parte norte do Estado do Tocantins, a área

abrange parcial ou totalmente os municípios de São

Bento do Tocantins, Cachoeirinha, Luzinópolis, Angico,

Nazaré, Santa Terezinha do Tocantins, Riachinho,

Ananás, Darcinópolis, Wanderlândia, Babaçulândia,

Palmeiras do Tocantins, Aguiarnópolis,  Tocantinópolis

e Maurilândia do Tocantins.

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 pela rodovia BR-153 (Belém-Brasília), passando

pelas localidades de Guaraí e Araguaína alcançando-se

a área de trabalho já na localidade de Wanderlândia,

num trecho de 462km. No segundo, 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 pela rodovia BR-153 passando por Guaraí e

Araguaína, chegando a Wanderlândia, num trecho de

345km. Nos dois percursos, as rodovias citadas acima

para acesso a área são pavimentadas.

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

134 (Darcinópolis-São Bento do Tocantins), TO-210

(Ananás-Angico), BR-226 (Wanderlândia-Aguiarnópolis)

e TO-126 (Aguiarnópolis-Tocantinópolis). As rodovias BR

-230 (Aguiarnópolis-TO-409) e TO-415 (Nazaré-

Aguiarnópolis) encontram-se em processo de

pavimentação. A rodovia TO-010 (Riachinho-

1
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Figura 1 - Localização da área mapeada
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Wanderlândia-Babaçulândia) também integra a malha

viária da área, e está trafegável 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 embarçações

que trafegam pelo rio Tocantins, apresentando apenas

expressividade local.

O transporte aéreo é limitado à operação de táxis aéreos,

sendo as pistas de pouso de leito natural, exceto em

Tocantinópolis, que contém aeroporto com pista

pavimentada. A região é atendida pelas cidade de

Imperatriz, no Maranhão, e Araguaína, no Tocantins, no

que diz respeito a vôos regionais das principais empresas

de aviação comercial no Brasil.

1.3 - Material e base de dados

Foram utilizados para o mapeamento geológico da Folha

Tocantinópolis - 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-Z-D – Araguaína, SB.22-X-D - Marabá e

SB.22-Z-B – Xambioá;

- mapas do Projeto Especial: mapas de recursos

minerais, solos e vegetação para a área do

Programa Grande Carajás – Subprojeto Recursos

Minerais executado pela CPRM;

- 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;

- imagens 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

– duas cenas completas referente às órbitas/ponto

222/64 (19/06/96) e 222/65 (05/07/96) e;

- folhas SB.22-Z-B – Xambioá e SB.23-Y-A -

Tocantinópolis, 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

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
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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

construídos 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 136 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.23-Y-A
(Tocantinópolis).
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2.1- 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 (1949)

ampliou-a 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 próximo a área de trabalho, na

Folha Marabá, é estimada em 50m (ALMEIDA et al.,

1995).

Modo de ocorrência

A Formação Motuca ocorre na Folha Tocantinópolis, em

uma faixa muito pequena de disposição NS sobre o

meridiano 48o00'00”, entre as latitudes 6o25'00” e 6o40'00”.

Ela aparece acompanhando as escarpas de serras

sustentadas pela Formação Sambaíba e  aflora no leito

da drenagem tributária do rio Araguaia em virtude da

dissecação da Formação Sambaíba.

Posição estratigráfica

A Formação Motuca assenta-se sobre a Formação Pedra

de Fogo, com a qual apresenta contato gradacional, e é

coberta pela Formação Sambaíba,  apresentando

contato transicional definido pela mudança para o

ambiente desértico.

Litologia

As rochas da Formação Motuca foram agrupadas por

SOUZA & MORETON (1995), na Folha Xambioá, em três

associações de litofácies:

- pelitos vermelhos – argilitos vermelhos com

tonalidades esbranquiçadas, quebradiços e com

estrutura maciça, com a presença de níveis de

siltitos de coloração avermelhada e, localmente,

finas intercalações de silexito. Representam

depósitos continentais fluviais de planície de

inundação ou lagunas.

- arenitos conglomeráticos – arenitos finos de cor

marrom, com tonalidades esbranquiçadas e

avermelhadas, bem selecionados, friáveis e um

pouco feldspáticos. Apresentam estratificações

plano-paralelas e cruzadas de pequeno a médio

porte com gradação normal. É comum a presença

de lentes centimétricas de conglomerados com

grãos bem arredondados de quartzo. Possivelmente

correspondam a depósitos fluviais de rios

entrelaçados.

- arenitos eólicos – arenitos de granulação fina a

média, cor marrom amarelada com tonalidades

avermelhadas, friáveis, às vezes feldspáticos, com

grãos bem selecionados. Apresentam

estratificações cruzadas de grande porte e estrutura

tipo linhas de grãos que ocorrem na parte superior

intercaladas aos arenitos fluviais e representam o

início da implantação dos processos eólicos na

bacia.

Idade

Apesar da escassez de fósseis, MESNER &

WOOLDRIGE (1964) descreveram alguns restos de

2
Unidades Litoestratigráficas
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gastrópodes do gênero Pleurotomaria e peixes

paleoniscídeos de idade permiana. Outros autores, como

AGUIAR (1971) e LIMA & LEITE (1978), consideram a

Formação Motuca de idade permo-triássica baseados

na sua posição estratigráfica.

Ambiente deposicional

A interpretação do paleoambiente deposicional da

Formação Motuca por ALMEIDA et al. (1995) conduz a

depósitos continentais de dunas eólicas provenientes

do retrabalhamento de depósitos fluviais e de lagos na

planície de inundação. A progressão deste sistema

propiciou a formação de depósitos de frente deltáica

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).

2.2- Formação Sambaíba

Generalidades

PLUMMER (1948) foi quem pela primeira vez definiu

como Formação Sambaíba os arenitos formadores das

mesetas que ocorrem nas proximidades de Sambaíba,

Estado do Maranhão, onde se localiza a sua seção-tipo.

CAMPBELL (1949), MESNER & WOOLDRIGE (1964),

BARBOSA et al. (1966), CUNHA & CARNEIRO (1972),

LIMA & LEITE (1978) apresentaram estudos sobre esta

unidade em seus trabalhos sem discordâncias entre si.

Sua espessura, conforme sondagem, é de mais de 400m

(PETRI & FÚLVARO, 1983).

Modo de ocorrência

Na Folha Tocantinópolis, a Formação Sambaíba ocorre

na porção sul-sudeste onde se caracteriza 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 (Foto 1).

Em alguns pontos visitados, o arenito róseo da Formação

Sambaíba encontra-se fortemente “cozido”, com

aparência de quartzito, muito resistente ao impacto do

martelo e quebrando-se com muita dificuldade em

fragmentos conchoidais com extremidades afiadas que

chegam a ferir as mãos. Este comportamento localizado

contrasta com a maioria dos afloramentos observados

onde o arenito da Formação Sambaíba apresenta-se

pouco consolidado e muitas vezes até friável e parece

estar relacionado com as estruturas rúpteis observadas

nas imagens de satélite.

Posição estratigráfica

O contato inferior com a Formação Motuca é transicional

e marca o início da sedimentação em condições de

aridez em ambiente continental na Bacia do Parnaíba,
palco dos processos eólicos que originaram a Formação

Sambaíba.

Os contatos superiores da Formação Sambaíba
observados em campo neste trabalho se deram

unicamente com espessuras variáveis de basalto, sempre

de maneira discordante na forma de derrames (Foto 2),

nunca de maneira intercalada, ocorrendo apenas

“xenólitos” de blocos de arenito dentro de basaltos

observados em algumas ocasiões.

Litologia

Constitui-se de arenitos médios a finos, cinza, bimodais,

com estratificações cruzada tangencial e acanalada de

grande a médio porte. Também encerram pelitos com

estratificação plano-paralela, cinza-avermelhados

intercalados em arenito.

ALMEIDA  et al. (1995), com base em critérios

diagnósticos de caracterização, individualizaram na Folha

Marabá duas litofácies na Formação Sambaíba
relacionadas às estruturas sedimentares, cores, texturas

e geometria das camadas.

SOUZA & MORETON (1995), na Folha Xambioá,

consideraram uma única associação de litofácies,

constituída por arenitos de cor marrom-amarelado a

marrom-avermelhado, granulação fina a média, bimodais,

com estratificações cruzadas de grande porte (Foto 3),

linhas e línguas de grãos em arranjo granocrescente.

Idade

MESNER & WOOLDRIGE (1964), devido a ausência de

fósseis, atribuíram a idade triássica superior para a
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Formação Sambaíba baseados em sua posição

estratigráfica.

Possíveis intercalações basálticas na parte superior da

Formação Sambaíba levaram BARBOSA et al. (1966) e

LIMA & LEITE  (1978) a aceitarem uma

contemporaneidade com a Formação Mosquito, cujas

datações radiométricas atribuem o extravasamento ao

período entre o Triássico e o Jurássico.

A ausência de fósseis e as relações estratigráficas

permitem admitir o período Triássico Médio a Superior

para deposição dos arenitos da Formação Sambaíba.

Ambiente deposicional

A interpretação do sistema deposicional relaciona os

arenitos da Formação Sambaíba a depósitos continentais

eólicos de campos de dunas associados a depósitos

interdunas, e o estudo das paleocorrentes, feito no plano

das estratificações cruzadas, acanaladas e tangenciais,

indica para esta unidade um fluxo deposicional de SE

para NW (SOUZA & MORETON, 1995).

2.3 - 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.

Sua espessura máxima é de 175m, conforme MESNER

& WOOLDRIGE (1964) ou 250m conforme

NORTHFLEET & MELO (1967). Próximo à Folha

Tocantinópolis a maior espessura registrada (ALMEIDA

et al,. 1995) refere-se a um poço na Escola Técnica da

cidade de Araguatins, que atingiu cerca de 20m. Durante

os trabalhos de campo observou-se grande variação na

espessura dos derrames basálticos: de centímetros,

próximo a Darcinópolis, até dezenas de metros em uma

pedreira, próxima de Palmeiras do Tocantins.

Modo de ocorrência

Os derrames basálticos da Formação Mosquito se

distribuem por toda a área da Folha Tocantinópolis. A

Sul, recobrem arenitos da Formação Sambaíba de forma

irregular devido à espessura variada que deixa muitas

vezes aflorar o arenito num ponto para cobri-lo novamente

logo adiante. Geralmente laterizado em superfície, o

basalto é responsável pela preservação das formas de

relevo esculpidas pela dissecação nesta área.

A Noroeste, a Formação Mosquito aflora numa faixa no

vale do rio Piranhas que se dispõe entre a faixa NS de

afloramento da Formação Sambaíba e a grande área de

afloramento da Formação Corda. A caracterização desta

faixa ocupada pela Formação Mosquito é bastante

facilitada pelo comportamento completamente diferente,

com relação ao padrão de resposta espectral, que as

três unidades apresentam nas composições coloridas

TM. Nesta faixa a variedade na espessura dos derrames

basálticos é responsável pelo afloramento de arenitos

da Formação Sambaíba em manchas de tamanho

variado, nem sempre mapeáveis nas imagens e, por isso,

não consideradas.

No centro da área de trabalho, a Formação Mosquito

aflora sob os arenitos da Formação Corda, que aparecem

no topo dos interflúvios, ocupando o fundo dos vales dos

principais canais que drenam a área, como os ribeirões

Mumbuca, do Mosquito e da Gameleira e seus

tributários.

Posição estratigráfica

A Formação Mosquito está sobreposta a Formação

Sambaíba em contato discordante caracterizado por

superfície de erosão (Foto 2). Apesar de alguns autores

admitirem uma certa contemporaneidade dos derrames

basálticos com a seção superior da Formação Sambaíba,

não considerando discordância no seu contato basal,

tal situação, que seria comprovada através da

intercalação dos basaltos com arenitos, não foi

observada em nenhum ponto visitado durante os

trabalhos de campo.

A Formação Corda sobrepõe-se também de modo

discordante à Formação Mosquito. Este contato é

caracterizado por apresentar uma superfície erosiva com

clastos de basalto e arenito (Foto 6).

Litologia

Os basaltos da Formação Mosquito apresentam cor

cinza-escuro a esverdeado, estrutura maciça e
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amigdaloidal, mostrando amígdalas de tamanho

milimétrico a centimétrico imersas em uma massa

afanítica, com pequenos pontos brancos originados,

possivelmente, da alteração dos minerais de

preenchimento das vesículas (Foto 4). As amígdalas

estão normalmente preenchidas por calcita, calcedônia,

clorita e zeólitas. Os basaltos são formados,

principalmente, por plagioclásios e clinopiroxênio com

minerais opacos como acessórios e, quando alterados,

desenvolvem estruturas características da esfoliação

esferoidal (Foto 5).

O preenchimento das amígdalas dos basaltos da região

de Tocantinópolis, observado durante o trabalho de

campo, é feito por cristais translúcidos, de brilho vítreo

iridescente, com boa clivagem de hábito romboédrico,

que não apresentam efervescência quando atacados pelo

HCl. Estes cristais provavelmente são  zeólitas

(cabazita), silicato hidratado de alumínio e sódio

característico de cavidades e veios de rochas ígneas

básicas, cuja composição lembra a dos feldspatos

((Ca,Na)2(Al2Si4O12).6H2O) e, talvez por isso, alterem-se

em pontos brancos que lembram o caulim.

Em seção delgada, conforme ALMEIDA et al. (1995), os

basaltos apresentaram-se com textura ofítica/subofítica

e  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

As datações radiométricas pelo método K-Ar obtidas

por CORDANI (1970), a partir de amostras de basaltos

da região de Lizarda (TO), mostrou idades de 128 ± 9

m.a. e, CORDANI (1972) apontou 164 ± 8 m.a. para

basaltos de Estreito (MA). NUNES, LIMA & NEGREIROS

(1973) determinaram para rochas basálticas localizadas

próximas às fronteiras dos Estados do Tocantins,

Maranhão e Piauí idades variando de 110 a 260 m.a.

HASUI; HENNIES & IWANUCH (1976) mencionaram

idades de 160 m.a. para a Formação Mosquito e 120

m.a. para a Formação Sardinha.

SIAL, PESSOA & KAWASHITA et al. (1976) dataram

sete amostras de basalto da região de Grajaú e Porto

Franco (cidade localizada no lado maranhense da Folha

Tocantinópolis, separada da cidade de Tocantinópolis

pelo rio Tocantins) através do método K-Ar e obtiveram

valores de idades num intervalo de 125 a 215 m.a.

Associando estes dados a outros disponíveis na literatura

para os basaltos e diabásios da Bacia do Parnaíba, tais

autores identificaram uma distribuição bimodal com

máximos nos intervalos de 110 a 130 m.a. (evento

Sardinha) e 170 a 200 m.a. (evento Mosquito).

LIMA & LEITE (1978), de acordo com esses dados

radiométricos, atribuiram um posicionamento Jurássico/

Triássico Superior para os derrames da Formação

Mosquito.

2.4 - Formação Corda

Generalidades

LISBOA (1914) utilizou pela primeira vez a expressão

“Arenito Corda” referindo-se aos sedimentos arenosos e

vermelhos que ocorrem próximo às eruptivas básicas do

alto Mearim no Estado do Maranhão. CAMPBELL (1949)

passou a designar estes arenitos de Formação Corda.

SOUZA,VERÍSSIMO & ARAÚJO (1990) mencionaram

que na região de Imperatriz, a espessura da Formação

Corda está em torno de 30m. Em nível regional, esta

espessura pode atingir até 60m (Aguiar, 1971) ou 100m

(Lima & Leite, 1978).

Modo de ocorrência

A Formação Corda aparece em toda região norte-nordeste

da Folha Tocantinópolis em exposições contínuas que

correspondem a quase 1/3 da Folha, ocupando vales ou

elevações a Norte das cidades de Tocantinópolis e Nazaré.

A Sul dessas cidades as ocorrências desta unidade se

limitam a ocupar os topos dos interflúvios da rede de

drenagem, como testemunhos da pretérita continuidade

com a ocorrência do norte, destruída pela dissecação que

expõe os basaltos da Formação Mosquito (Foto 7).

Posição estratigráfica

A Formação Corda assenta-se discordantemente sobre

os basaltos da Formação Mosquito. Este contato é

caracterizado por apresentar uma superfície erosiva com

clastos de basalto e arenito (Foto 6). Segundo dados

bibliográficos, os basaltos assentar-se-iam de modo

discordante sobre arenitos da Formação Sambaíba, o

que não foi observado neste trabalho.
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Seu contato superior (fora da Folha Tocantinópolis),

também de forma discordante, se dá com basaltos da

Formação Sardinha, que às vezes a intrudem como

diabásios, e com as formações Codó e Itapecuru. É

correlacionada com o Grupo São Bento da Bacia do

Paraná.

Litologia

As litologias dessa unidade são arenitos de cor marrom

escura, com estratificação laminar plano-paralela e

cruzada acanalada; arenitos cinza finos a médios, com

estratificação cruzada tangencial, bimodais e ritmitos

arenopelít icos arroxeados laminados com

microestruturas cruzadas cavalgantes.

Idade

MESNER & WOOLDRIGE (1964), com base nas relações

de contato da Formação Corda com as rochas básicas

da Formação Mosquito, admitiram para a primeira uma

idade jurássica. CUNHA & CARNEIRO (1972), baseados

em restos de peixes dos gêneros Semionotus  e

Lepidotus, consideraram possível a idade eojurássica

para a mesma. PINTO & PURPER (1974), com base em

conchostráceos, consideram-na de idade neojurássica,

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

fossilífero, posicionaram a Formação Corda no Jurássico

Superior.

Ambiente deposicional

A litologia constituída de termos arenosos e argilosos

sucedendo-se vertical e lateralmente, e as estruturas de

estratificações cruzadas sugerem um ambiente flúvio-

lacustre para a deposição da Formação Corda. Os

arenitos com estratificação cruzada representariam

depósitos de canais, enquanto os ritmitos pelíticos

corresponderiam a depósitos de transbordamento. As

cores vivas dos sedimentos, tendendo para castanho e

arroxeado, principalmente nos termos mais finos,

sugerem climas quentes, com estações chuvosas e

secas bem definidas. A estratif icação cruzada

tangencial, a granocrescência e a distribuição bimodal

do diâmetro dos grãos dos arenitos cinza sugerem uma

contribuição eólica.

A interpretação do ambiente deposicional da Formação

Corda conduz a um sistema fluvial entrelaçado, com

contribuição de sedimentos eólicos.

2.5 – Formações Superficiais

2.5.1 – Coberturas Lateríticas

Generalidades

Depois da sedimentação cretácea, a Bacia do
Parnaíba passou por um período de estabilidade, e
esta relativa calma tectônica, presente no final do

estágio de reativação da Plataforma Brasileira
(ALMEIDA , 1969), permitiu o desenvolvimento de
extensas superfícies aplainadas pela erosão sobre

as quais  se estabeleceram so los maduros e
laterizados.

A estabilidade tectônica ocorreu sob condições de clima
quente e úmido, possibilitando como resultado dos
processos intempéricos, o desenvolvimento de perfis

lateríticos sobre as unidades aflorantes. O clima
controlou diretamente o intemperismo, através da
temperatura e precipitação, e indiretamente através da

possibilidade de instalação de densas coberturas
vegetais que protegiam o solo, numa situação idêntica à
dos trópicos úmidos atuais.

O intemperismo químico extremo que ocorre nesses solos
tropicais causa a decomposição dos minerais, com a

dissolução da sílica pela hidrólise, e o enriquecimento da
concentração de óxidos de ferro (laterita) e óxidos de
alumínio (bauxita). Tanto a laterita quanto a bauxita podem

ser consideradas como restos de solos tropicais lixiviados.
As condições mais favoráveis para a decomposição
completa de minerais são encontradas em climas tropicais

com pluviosidade anual elevada e pelo menos uma
estação seca.

No fim do Cretáceo e início do Terciário ocorreu nova
manifestação tectônica ocasionando movimentação do
relevo. Tal movimentação associada com a mudança para

um clima semi-árido com chuvas concentradas propiciou
o estresse hídrico na cobertura vegetal e o desmatamento
dessa vegetação sobre as crostas lateríticas favoreceu a

erosão destas e das unidades cobertas por elas. O produto
dessa erosão generalizada depositou-se na forma de
sedimentos da Formação Barreiras.

Modo de ocorrência

Os restos da antiga superfície de crostas lateríticas ainda
podem ser observados sustentando as formas de relevo
testemunho, resultantes da dissecação das formações

Mosquito e Sambaíba, que aparecem principalmente na
parte sul da Folha Tocantinópolis (Fotos 8 e 9).
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Constituição

Na Folha Marabá o perfil laterítico está representado por

dois horizontes (CPRM, 1990), descritos a seguir:

- plintito: solos de cor rosa-avermelhada, às vezes

amarelada, matriz geralmente argilosa, contendo

ainda restos de rocha alterada e pequenas manchas

avermelhadas de concentrações de óxido de ferro,

responsáveis pela presença, em alguns locais, de

níveis de seixos de composição ferruginosa;

- petroplintito: solos constituído de seixos e matacões

de composição ferruginosa, arredondados a

subarredondados, às vezes angulosos, com

presença local de stone line e matriz areno-argilosa.

2.5.2 - Depósitos Aluvionares

Generalidades

No fim do Terciário e início do Quaternário (Plio-

Pleistoceno), a região passou por novo soerguimento,

tornando a área novamente palco de erosão, resultando

na destruição da superfície aplainada no ciclo anterior

(Ciclo Sul-Americano), na fixação da atual rede de

drenagem, na implantação de uma nova superfície

aplainada em cotas mais baixas, e na deposição de

aluviões nos, hoje, terraços aluviais como os do rio

Tocantins.

Finalmente, manifestações tectônicas recentes

(neotectônica) ocasionaram nova retomada erosiva, com

os principais rios esculpindo os seus vales nos terraços

aluviais até então depositados e depositando novas

aluviões.

Modo de ocorrência

Os terraços aluviais aparecem em alguns pontos ao longo

do rio Tocantins, como no extremo nordeste da Folha

Tocantinópolis, e as aluviões podem ser observadas nas

inúmeras ilhas que aparecem no leito do rio Tocantins,

como as ilhas de São José e do Estreito (Foto 10).

Constituição

Os depósitos aluvionares são coberturas constituídas

por siltes, argilas, areias e cascalhos, e são resultado

de um sistema fluvial entrelaçado e meandrante, assim

como de ambiente lacustre.
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3.1 - Geologia estrutural

Segundo COSTA et al. (1991), 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 N-S 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 Tocantinópolis.

Estruturas relacionadas a estes dois eventos podem ser

observadas na área em estudo. Na parte sudoeste, na

divisa com a Folha Xambioá onde a cobertura laterítica

deixa de aparecer sobre a Formação Sambaíba, extensos

alinhamentos de direção NS cortados por alinhamentos

de drenagem de direção ENE-WNW cruzam-se e

guardam, no fundo de blocos rebaixados, restos de

derrames basálticos da Formação Mosquito.

No restante da área, notadamente onde ocorrem os

derrames basálticos da Formação Mosquito, as direções

de fraturas e falhas, marcadas nas imagens TM por

alinhamentos de relevo e de drenagem, obedecem à

direção EW e ENE.

Durante o Cenozóico, movimentos epirogenéticos

positivos são os responsáveis pela dissecação que: i)

constrói as feições de relevo testemunho capeadas por

basaltos; ii)  possibilita a cobertura dos arenitos da

Formação Sambaíba por lateritas; (iii) cria os terraços

aluviais pela mudança de nível de base do rio Tocantins

e; (iv) favorece a erosão atual.

3.2 - Geologia econômica

As rochas que compõem as unidades litoestratigráficas

localizadas na parte mapeada da Folha Tocantinópolis

não apresentam ocorrências ou jazidas documentadas

de minerais metálicos e metais nobres, de minerais não

metálicos industriais, de insumos para a agricultura ou

de pedras preciosas.

O interesse econômico imediato na área da Folha

Tocantinópolis deve estar voltado para os materiais de

construção civil. Os principais núcleos habitacionais da

região utilizam-se de materiais básicos para construção

obtidos, em sua maioria, nos rios, ribeirões e córregos

que cortam a área. Do leito dessas drenagens são

extraídos cascalho e areia para preparação da

argamassa, e argila para fabricação de tijolos e telhas

em pequenas olarias.

A areia também é retirada de extensos barrancos de

afloramento da Formação Sambaíba, como entre

Wanderlândia e Darcinópolis, onde a alteração do arenito

friável facilita a coleta de uma areia muito limpa, com

granulometria de fina a média, excelente para o preparo

de argamassa fina para reboco e assentamento de

revestimentos.

O basalto, que cobre vastas áreas da região mapeada,

configura-se em outra importante fonte de material de

construção civil. Blocos e matacões, produzidos em

pedreiras (Fotos 11 e 12), são usados na fundação de

obras de engenharia, como casas e pontes, e no

calçamento de ruas, como na cidade de Tocantinópolis.

Os basaltos constituem-se em importantes fontes de

brita para revestimento, aterro e pavimentação de

rodovias. As estradas vicinais, em alguns locais,

apresentam piso natural composto de concreções

3
Geologia Estrutural e Econômica
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lateríticas que, geralmente, cobrem o topo das formas

de relevo (Fotos 8 e 9).

Outra ocorrência mineral que merece ser citada é o

preenchimento das amígdalas dos basaltos da região

de Tocantinópolis por zeólitas (Foto 4).

Todas as zeólitas são aluminossilicatos e, como os

feldspatos, têm a composição de seus cristais formada

por cadeias de anéis tetragonais de SiO4 e tetraedros

de AlO4. As cadeias ligadas pelos cátions intersticiais

sódio, potássio, cálcio e bário formam uma estrutura

aberta, com grandes canais, nos quais a água e outras

moléculas podem alojar-se prontamente. É justamente

essa propriedade que desperta o interesse pelas zeólitas.

Quando uma zeólita é aquecida, a água presente nos

canais desprende-se fácil e continuamente à medida que

a temperatura aumenta, deixando a estrutura do cristal

intacta. Este comportamento é completamente diferente

do comportamento de outros compostos hidratados,

como o gypso por exemplo, no qual as moléculas de

água desempenham um papel estrutural e uma

desidratação completa provoca o colapso da estrutura

cristalina.

Após a desidratação completa de uma zeólita, os canais

podem ser preenchidos novamente com água ou outras

moléculas, como amônia, vapor de mercúrio, vapor de

iodo ou outras substâncias. Esse processo é seletivo

pois depende da estrutura da zeólita e do tamanho das

moléculas de preenchimento e, por isso, as zeólitas são

usadas como “peneiras moleculares”.

Outro uso das zeólitas relacionado à sua estrutura

cristalina e composição química é a capacidade de trocar

cátions com a água que passa através de seus canais.

A água “dura”, assim chamada por conter muitos íons

de cálcio em solução, pode “amolecer” trocando o cálcio

pelo sódio ao atravessar um tanque cheio de grânulos

de zeólitas.
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4.1 - Conclusões

Os trabalhos executados, sem cobrir a gama de

levantamento de dados e informações exigidas num

mapeamento geológico tradicional para fins de

prospeção e planejamento mineral, não foram suficientes

e nem tinham como meta reduzir os problemas

geológicos da área.

Todavia, com o procedimento metodológico adotado e

os níveis de detalhe dos dados e informações levantadas

e obtidas, pôde-se considerar que o trabalho executado

veio contribuir:

- para um acréscimo do conhecimento geológico da

Folha Tocantinópolis, na escala de 1:250.000, a

partir da cartografia das unidades litoestratigráficas

(Formação Motuca, Formação Sambaíba,

Formação Mosquito, Formação Corda, coberturas

lateríticas e depósitos aluvionares) e da identificação

e descrição de suas características litológicas e

morfológicas;

- momentaneamente, suprindo a falta de um

mapeamento na escala 1:250.000 conforme o

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do

Brasil, do Ministério de Minas e Energia;

- servindo de subsídio em termos de fornecimento de

dados básicos para o desenvolvimento de trabalhos

voltados à hidrogeologia, geotecnia e,

principalmente, à elaboração da carta de

vulnerabilidade à perda de solo utilizada na

metodologia do zoneamento ecológico-econômico

da Amazônia Legal. Neste caso, espera-se uma

boa compatibilização com os demais planos de

informação que serão integrados, uma vez que as

imagens de satélite, além de servirem de base para

interpretação em todos os planos, são também
utilizadas para a determinação das unidades

territoriais básicas do zoneamento ecológico-
econômico e;

- identificando que a geologia econômica tem baixo
impacto mineral no desenvolvimento da região e que
o principal ramo de atividade está concentrado na

utilização de materiais para a construção civil,
através de areia, argila e brita.

4.2 - Recomendações

Percebendo que os resultados desta versão de

mapeamento geológico de reconhecimento não supriram
as necessidade de informações geológicas da região,
recomenda-se observações da seguinte ordem:

- realização de novos trabalhos de campo com maior
duração permitindo uma extensão maior no

caminhamento geológico, com um número maior
de afloramentos visitados e coleta de amostras para
análises petrográficas, químicas e de geoquímica;

- combinação dos dados de diferentes naturezas
(imagens de satélite e geofísica) para dar mais

precisão ao mapeamento geológico e orientar a
geoquímica, bem como melhorar a informação de
geologia estrutural;

- realização de pesquisa de materiais para a
construção, dado o potencial da área e aos inúmeros

projetos estadual e federal que estão em execução
e planejados para a região, e;

- execução, por parte de universidades, de trabalhos
paleontológicos, petroquímicos e geocronológicos,
no caso das rochas básicas, em quantidade e

qualidade para possibilitar uma caraterização do
ambiente geotectônico.

4
Considerações Finais
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Foto 1 - Coordenadas UTM: (184341, 9244715). Relevo testemunho do arenito róseo-avermelhado da Formação
Sambaíba com superfície plana laterizada no topo e encostas inclinadas formadas pelo colúvio, cobertas por
vegetação mais desenvolvida.

Foto 2 - Coordenadas UTM: (192650, 9253826). Afloramento em corte de estrada da rodovia BR-226 mostrando
contato discordante entre arenito da Formação Sambaíba e basalto da Formação Mosquito.
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Foto 3 - Coordenadas UTM: (198950 , 9263446). Afloramento de arenito róseo com estratificação cruzada. Formação
Sambaíba.

Foto 4 - Coordenadas UTM: (222723, 9277319). Afloramento de basalto toleítico amigdalóide, com preenchimento
das amígdalas por zeólitas cuja alteração forma manchas brancas de um material argiloso semelhante ao caulim.
Formação Mosquito.
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Foto 5 - Coordenadas UTM: (222723 , 9277319). Afloramento de basalto da Formação Mosquito apresentando belo
exemplo de esfoliação esferoidal.
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Foto 6 - Coordenadas UTM: (220870, 9280589). Afloramento na Rodovia BR-230 mostrando contato discordante
entre arenito da Formação Corda e basalto alterado da Formação Mosquito.
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Foto 7 - Coordenadas UTM: (224993, 9276348). Entroncamento da rodovia BR-230 / TO-126. Vista panorâmica,
onde os arenitos vermelhos da Formação Corda ocupam o topo das ondulações do relevo e o basalto da Formação
Mosquito o fundo dos vales.

Foto 8  - Coordenadas UTM: (184341, 9244715). Rodovia BR-226. Formas construídas pela erosão em arenito
róseo da Formação Sambaíba. A foto mostra afloramento de arenito alterado, com superfície revestida por laterita
(parte escura), recuando por efeito da erosão.
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Foto 9 - Coordenadas UTM: (184050, 9233710). Topo da Serra de São Félix. Solo laterítico com cangas ferruginosas
sobre fina camada de basalto amigdalóide alterado da Formação Mosquito.

Foto 10 - Coordenadas UTM: (216662, 9225128). Rio Tocantins, braço menor em volta da ilha de São José. Sedimentos
recentes da planície de inundação do rio, predomínio de areia. A foto mostra o leito do rio Tocantins em primeiro plano,
bancos de areia e a Ilha de São José no plano intermediário e, ao fundo, o relevo testemunho da Formação Sambaíba,
já no Estado do Maranhão.
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Foto 11 - Coordenadas UTM: (217350, 9264642). Pedreira da EGESA. Detalhe de fratura conchoidal em bloco de
basalto maciço da Formação Mosquito.
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Foto 12 - Coordenadas UTM: (217350, 9264642). Vista da frente de lavra da pedreira da EGESA, em basalto da
Formação Mosquito.
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Expedito Alves Cardoso - Engenheiro Agrônomo - MSc. Ciências Agrárias

Ivânia Barbosa Araújo - Engenheira Agrônoma - MSc. Solos e Nutrição de Plantas

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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