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GEODIVERSIDADE

A Terra se comporta como um sistema vivo, cujos meca-
nismos lhe permitem acolher e sustentar uma imensidade de 
seres vivos em sua superfície. Essa “vida” se expressa tanto 
pelo movimento do planeta no entorno do Sol e de seu eixo 
de rotação como no movimento das correntes de convecção 
abaixo da crosta terrestre. Em decorrência, registram-se 
inúmeros processos, tais como a deriva dos continentes, os 
vulcanismos e terremotos, ventos e diversos outros agentes 
climáticos que atuam na modelagem das paisagens.

Embora seja o sustentáculo para o desenvolvimento 
da vida na superfície terrestre, o substrato tem recebido 
menos atenção e estudo do que os seres que se assentam 
sobre ele. A corroborar tal afirmação, há o fato de que 
são mais antigos e conhecidos o termo e o conceito de 
biodiversidade do que os referentes à geodiversidade. 

Sobre essa questão, Brilha (2005, p. 17) declara que: 
Ao contrário do termo biodiversidade, o conceito análo-
go relativo à diversidade geológica não tem conquistado 
o mesmo grau de reconhecimento junto à sociedade.  
A utilização do termo geodiversidade é relativamente recen-
te; de acordo com Gray (2004), o termo surgiu por ocasião 
da Conferência de Malvern sobre Conservação Geológica e 
Paisagística realizada em 1993 no Reino Unido. 

Inicialmente, o termo ‘geodiversidade’ era aplicado 
na gestão de áreas de proteção ambiental em contraponto 
a “biodiversidade”, devido à necessidade de um vocábulo 
que englobasse os elementos não bióticos do meio natural 
(SERRANO CAÑADAS; RUIZ FLAÑO, 2007). Entretanto, tal 
expressão havia sido empregada, na década de 1940, pelo 
geógrafo argentino Federico Alberto Daus, para diferenciar 
áreas da superfície terrestre, com conotação de Geografia Cul-
tural (ROJAS apud SERRANO CAÑADAS; RUIZ FLAÑO, 2007).

Em 1997, Eberhard (apud SILVA et al., 2008a, p. 12) 
definiu geodiversidade como “a diversidade natural entre 
aspectos geológicos, do relevo e dos solos”.

O primeiro livro dedicado exclusivamente à temática 
da geodiversidade foi lançado em 2004. Trata-se da obra 
de Murray Gray (professor do Departamento de Geogra-
fia da Universidade de Londres) intitulada “Geodiversity:  
Valuying and Conserving Abiotic Nature”. Sua definição de 
geodiversidade é bastante similar à de Eberhard.

Objetivando uma conceituação para o termo, Owen, 
Price e Reid (2005, p. 02) afirmam:

Geodiversidade é a variação natural (diversidade) da 
geologia (rochas minerais, fósseis, estruturas), geomor-
fologia (formas e processos) e solos. Essa variedade de 
ambientes geológicos, fenômenos e processos faz com que 
essas rochas, minerais, fósseis e solos sejam o substrato 
para a vida na Terra. Isso inclui suas relações, propriedades, 
interpretações e sistemas que se inter-relacionam com a 
paisagem, as pessoas e culturas.

Galopim de Carvalho (2007), discorrendo sobre a 
importância da geodiversidade, em seu artigo “Natureza: 
Biodiversidade e Geodiversidade” afirma:

Biodiversidade é uma forma de dizer, numa só palavra, 
diversidade biológica, ou seja, o conjunto dos seres vivos. 
É, para muitos, a parte mais visível da natureza, mas não é, 
seguramente, a mais importante. Outra parte, com idêntica 
importância, é a geodiversidade, sendo esta entendida como 
o conjunto das rochas, dos minerais e das suas expressões 
no subsolo e nas paisagens. No meu tempo de escola ainda 
se aprendia que a natureza abarcava três reinos: o reino 
animal, o reino vegetal e o reino mineral. A biodiversidade 
abrange os dois primeiros e a geodiversidade, o terceiro.

Geodiversidade, para Brilha, Pereira e Pereira (2008), 
É a variedade de ambientes geológicos, fenômenos e 
processos activos que dão origem a paisagens, rochas, 
minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que 
são o suporte para a vida na Terra.

No Brasil, os conceitos de geodiversidade se desenvol-
veram praticamente de forma simultânea ao pensamento 
internacional, entretanto, com foco direcionado para o pla-
nejamento territorial, embora os estudos voltados para geo-
conservação não sejam desconsiderados (SILVA et al., 2008a).

Na opinião de Veiga (2002), “a geodiversidade expres-
sa as particularidades do meio físico, abrangendo rochas, 
relevo, clima, solos e águas, subterrâneas e superficiais”.

A CPRM (2006) define geodiversidade como:
O estudo da natureza abiótica (meio físico) constituída 

por uma variedade de ambientes, composição, fenômenos e 
processos geológicos que dão origem às paisagens, rochas, 
minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros depósitos 
superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na 
Terra, tendo como valores intrínsecos a cultura, o estético, 
o econômico, o científico, o educativo e o turístico.

Já autores como Xavier da Silva e Carvalho Filho (apud 
SILVA et al., 2008a, p. 12) apresentam conceituações dife-
rentes da maioria dos autores nacionais e internacionais, 
definindo geodiversidade a partir da “variabilidade das carac-
terísticas ambientais de uma determinada área geográfica”.

Embora os conceitos de geodiversidade sejam menos 
conhecidos do grande público do que os de biodiversida-
de, esta é dependente daquela, conforme afirmam Silva 
et al. (2008a, p. 12) (Figura 1.1):

A biodiversidade está assentada sobre a geodiversida-
de e, por conseguinte, é dependente direta desta, pois as 
rochas, quando intemperizadas, juntamente com o relevo 
e o clima, contribuem para a formação dos solos, disponi-
bilizando, assim, nutrientes e micronutrientes, os quais são 
absorvidos pelas plantas, sustentando e desenvolvendo a 
vida no planeta Terra. Em síntese, pode-se considerar que 
o conceito de geodiversidade abrange a porção abiótica do 
geossistema (o qual é constituído pelo tripé que envolve a 
análise integrada de fatores abióticos, bióticos e antrópicos).

APLICAÇÕES

O conhecimento da geodiversidade nos leva a iden-
tificar, de maneira segura, as aptidões e restrições ao uso 
e à ocupação do meio físico de uma área, bem como os 
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Figura 1.2 – Principais aplicações da geodiversidade. 
Fonte: Silva et al. (2008b, p. 182).

Figura 1.3 – Aproveitamento hidrelétrico no rio Balsas, 
entre os municípios de Monte do Carmo e Ponte Alta – TO. 

Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Figura 1.1 – Relação de interdependência entre os meios 
físico, biótico e a sociedade. Fonte: elaborado por 

Pedro Augusto dos Santos Pfaltzgraff, 2010.

impactos advindos de seu uso inadequado. Ampliam-se, 
também, as possibilidades de melhor conhecer os recursos 
minerais, os riscos geológicos e as paisagens naturais ine-
rentes à determinada região composta por tipos específi cos 
de rochas, relevo, solos e clima. Dessa forma, obtém-se um 
diagnóstico do meio físico e de sua capacidade de suporte 
para subsidiar atividades produtivas sustentáveis (Figura 1.2).

Exemplos práticos da importância do conhecimento 
da geodiversidade de uma região para subsidiar o aprovei-
tamento e a gestão do meio físico são ilustrados a seguir.

Em uma determinada região, com ocorrência de ro-
chas sedimentares e relevo acidentado, como seria possível 
promover o seu aproveitamento econômico?

O conhecimento da geodiversidade dessa região 
implicaria saber a constituição de suas rochas e das carac-
terísticas que infl uenciam na forma de uso e ocupação. 

Nesse caso específi co, as características reológicas das 
rochas contribuem para a formação de um relevo bas-
tante acidentado, com a ocorrência de morros, que são 
cortados pelo rio Balsas, situado em um vale encaixado. 
Essas características são favoráveis para o aproveitamento 
hidrelétrico do curso d’água (Figura 1.3). Além disso, essas 
rochas podem fornecer materiais para uso na construção 
civil, com destaque para areia e argila. Em contrapartida, 
essas áreas são pouco propícias à ocupação urbana ou para 
o desenvolvimento da agricultura, devido principalmente 
às difi culdades impostas pela topografi a.

Em outro exemplo, tem-se uma área plana (planície de 
inundação de um rio) cujo terreno é constituído por sedimen-
tos recentes pouco a não consolidados, principalmente areias 
e argilas. Nessa situação, os espessos pacotes de areia viabi-
lizam a explotação desse material para construção civil e de 
argilas para uso nas cerâmicas; a suscetibilidade a inundações 
periódicas torna a área inadequada para ocupação urbana 
ou industrial; já a presença de solos mais férteis e a disponi-
bilidade de água a torna propícia à agricultura, assim como 
os sedimentos inconsolidados favorecem a mecanização.

Além disso, os grandes rios também possuem alto 
potencial turístico (Figura 1.4), sendo utilizados para lazer e 
pesca esportiva, principalmente nos períodos de estiagem, 
onde apresentam baixas vazões e formam extensas praias. 
Outro fator que pode ser avaliado é a possibilidade de se 
utilizar os grandes cursos d’água como meio de transporte, 
principalmente para escoamentos da produção agrícola 
produzida nesse local e locomoção de pessoas.
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Figura 1.4 – Embarcações no rio Araguaia no município de Caseara – TO.  
Fotografia: acervo do projeto, 2015.

Figura 1.5 – Atividade agrícola no entorno do município de Lagoa da Confusão – TO.  
O local é caracterizado pela boa disponibilidade de água e pela ocorrência de calcário, utilizado na correção do solo.  

Fonte: Google Earth, data da imagem 07 de dezembro 2013, acessado em 24 de agosto de 2016.

O estado do Tocantins se apre-
senta ainda como uma importante 
fronteira agrícola atualmente, com 
extensas áreas aplainadas, solo es-
pesso, por vezes argilosos, com boa 
capacidade de absorção de água, 
grande disponibilidade hídrica e 
ocorrência de insumos próximos.  
Na Figura 1.5 é possível observar a 
atividade agrícola no município de La-
goa da Confusão, que dispõe de boa 
disponibilidade hídrica, topografia 
plana e ocorrência de calcários para 
correção do solo, sendo, dessa forma, 
bastante propícia para essa atividade.

Importantes projetos nacio-
nais na área de infraestrutura já se 
utilizam do conhecimento sobre a 
geodiversidade da área proposta para 
sua implantação. Como exemplo, o 
levantamento ao longo do trajeto 
planejado para as ferrovias Transnor-
destina, Leste-Oeste e Norte-Sul, em que as informações 
sobre a geodiversidade local se mostram importantes para 
escolha não só dos métodos construtivos do empreendi-
mento como também para aproveitamento econômico das 
regiões em seu entorno.

Convém ressaltar que o conhecimento da geodiversidade 
implica ter consciência do meio físico no tocante às suas limi-
tações e potencialidades, o que proporciona a planejadores e 
administradores uma melhor visão do tipo de aproveitamento 
e de uso mais adequado para determinada área ou região.
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INTRODUÇÃO

A diversidade geológica que compõe o território do 
Tocantins registra uma história de milhões de anos, onde 
vários ambientes geológicos e eventos tectônicos partici-
param de sua formação. Para o melhor aproveitamento e 
uso dos seus vários elementos geológicos (rochas, solos, 
recursos hídricos, recursos minerais) em prol da sociedade 
é necessária a compreensão de sua evolução.

A compartimentação do estado do Tocantins foi 
adotada com base na proposta de Frasca (2015) e pode 
ser defi nida em: Província Estrutural Tocantins (ALMEIDA, 
1981), representada pelo orógeno1 Araguaia e a porção 
setentrional do orógeno Brasília; plataforma do cráton2 

do São Francisco (Grupo Bambuí); bacia São Franciscana 
(Grupo Urucuia); bacia do Parnaíba; graben3 de Água Bo-
nita e bacia sedimentar do Bananal (Figura 2.1).

PROVÍNCIA TOCANTINS

Localizada na região central do Brasil e com idade 
de formação neoproterozoica a cambriana (entre 1.000 
a 500 Ma), a Província Tocantins resultou da conver-
gência de três blocos continentais: cráton Amazônico, 
a oeste; cráton São Francisco-Congo, a leste; e cráton 
Paranapanema, a sudoeste. Dessa colisão formaram-se 
três cinturões orogênicos chamados de orógenos Brasília, 
Paraguai e Araguaia. 

Figura 2.1 - Compartimentação geotectônica do estado do Tocantins, segundo Frasca (2015). Recorte do mapa do Tocantins 
em escala 1:1.000.000, Projeto GIS Brasil de 2003, elaborado pela CPRM. Adaptado de Frasca, 2015.

1 Orógenos (do grego oros, “montanha”, e génos, “origem/gerado por”) são regiões onde foram formadas cadeias de montanhas 
durante deformação compressiva.
2 Núcleos de rochas estáveis de idades pré-cambrianas, divididos em dois tipos: escudos (que afloram na superfície) e plataformas 
(recobertas por sedimentos).
3 O graben é uma depressão de origem tectônica, surgida a partir de uma extensão crustal que desloca parte do terreno para baixo (graben) 
com relação ao terreno circundante.
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O orógeno Araguaia abrange grande parte do em-
basamento geológico do estado do Tocantins, ocorrendo 
desde a região a oeste de Gurupi, até a região de Xambioá. 
O orógeno Brasília abrange parte da área sul do estado 
desde Talismã a Silvanópolis (FRASCA, 2015).

Orógeno Araguaia

Cinturão orogênico com maior área de ocorrência no 
estado do Tocantins, o orógeno Araguaia apresenta direção 
geral N-S, com cerca de 150 km de largura e 1.000 km de 
comprimento. Ocorre desde o extremo norte do estado na 
região de Xambioá, até a região de São Miguel do Araguaia, 
no noroeste do Goiás. 

O embasamento na porção norte é representado 
pelo Complexo Colmeia (COSTA, 1980) constituído por um 
conjunto de rochas ortognáissicas que afloram nos domos 
Colmeia, Xambioá e Lontra, de idades 2,85 e 2,84 Ga 
(MOURA; GAUDETTE, 1999). Na parte sul, o Complexo Rio 
dos Mangues (COSTA et al., 1983) de idades 2,12 a 2,05 Ga 
representa o embasamento do orógeno Araguaia e aflora 
como uma unidade geotectônica alóctone, composta por 
gnaisses, anfibolitos, micaxistos e quartzitos (HASUI et al., 
1984; GORAYEB, 2013). Também como parte do embasa-
mento se encontra o Complexo Porto Nacional (GORAYEB, 
1996) com idades e características litoquímicas similares às 
do Complexo Rio dos Mangues (FRASCA, 2015).

Corpos ofiolíticos4 representados pelo Complexo 
Quatipuru (PAIXÃO, 2009) marcam zonas de sutura do 
processo de obducção da litosfera oceânica durante a 
amalgamação do Gondwana Ocidental.

As rochas metassedimentares do orógeno Araguaia 
são pelítico-psamíticas5, localmente carbonáticas, per-
tencentes ao Grupo Baixo Araguaia (ABREU, 1978), que 
é subdividido em uma zona interna (formações Morro do 
Campo e Xambioá) e outra externa (formações Pequizeiro 
e Couto Magalhães).

A sul, entre o embasamento representado pelo Com-
plexo Rio dos Mangues e a zona externa do orógeno ocorre 
uma extensa faixa de rochas metamórficas de origem plu-
tônica, constituída por gnaisses granodioríticos e tonalíticos 
de idade neoproterozoica denominados por Frasca e Lima 
(2005) de Suíte Aliança, sucedida por diversas intrusões 
e corpos máfico-ultramáficos acamadados cambrianos.

Ao norte, corpos alóctones de rochas máfico-ultra-
máficas ocorrem subordinadamente, além de vários corpos 
graníticos intrusivos como os Santa Luzia (COSTA et al., 
1983) e Ramal do Lontra (MACAMBIRA, 1983); e plútons 
alcalinos das suítes Monte Santo e Serra da Estrela.

Na região de Ipueiras até norte de Lajeado ocorreu a 
intrusão de diversos corpos graníticos divididos em duas 
suítes6 magmáticas, a suíte Ipueiras datada em 2,08 Ga 
(CHAVES et al., 2008) e, representando o magmatismo 
pós-orogênico, a suíte Lajeado com idades em torno de 
550 Ma (GORAYEB et al., 2013).

Orógeno Brasília

O orógeno Brasília (ALMEIDA, 1967; FUCK, 1994; 
DARDENNE, 2000) é um cinturão de dobramentos neopro-
terozoico com aproximadamente 1.200 km de comprimento, 
situado nos estados do Tocantins, Goiás, Minas Gerais e São 
Paulo. É constituído por sequências metassedimentares, 
sequências metavulcanossedimentares, diversas intrusões 
ígneas e arcos magmáticos (DARDENNE, 2000) que registram 
a evolução de mais de um ciclo orogênico. A porção meri-
dional da faixa é resultado da colisão entre os crátons do São 
Francisco e Paranapanema. Já a porção setentrional registra a 
interação entre os crátons do São Francisco e Amazônico (UH-
LEIN, 2012). O evento colisional Brasiliano III (590-500 Ma) 
resultou na formação do continente W-Gondwana, há cerca 
de 550 Ma (HASUI, 2010; FRASCA, 2015).

O orógeno Brasília pode ser dividido, segundo Fuck 
(1994) e Valeriano et al. (2004), em duas regiões de orien-
tação, metamorfismo e deformação contrastantes: a região 
Orógeno Brasília Setentrional, com orientação NE e inserida 
no estado do Tocantins e norte de Goiás,  e a região Oróge-
no Brasília Meridional, com orientação NW. Distinguem-se 
os seguintes domínios: Maciço de Goiás, a Zona Externa, a 
Zona Interna, com restritas exposições do seu embasamento 
granito-gnáissico, e Arco Magmático de Goiás.

Na região leste do Tocantins o bloco Cavalcante-Na-
tividade (DARDENNE, 2000; PIMENTEL et al., 2004; FUCK 
et al., 2014) compreende um embasamento siálico pale-
oproterozoico composto por terrenos granito-gnáissicos 
e sequências metavulcanossedimentares. Sequências de 
greenstone belts7 denominadas Grupo Riachão do Ouro  
(COSTA, 1985; CRUZ; KUYUMJIAM, 1998) ocorrem na 
região de Almas-Dianópolis. A sul, o bloco Cavalcante-Nati-
vidade é recoberto pelo Grupo Araí (BARBOSA et al., 1969; 
DYER, 1970) que é composto por rochas metassedimentares 
e metavulcânicas de muito baixo grau (anquimetamorfis-
mo) a baixo grau (xisto verde) metamórfico (DARDENNE et 
al.,1999), típicas de um rifte continental. O embasamento 
do Grupo Araí é representado por xistos e paragnaisses da 
Formação Ticunzal (FERNANDES et al., 1982) com idades de 
2,5 a 2,8 Ga (BOTELHO et al., 2006) e os granitos peralumi-
nosos da suíte Aurumina (BOTELHO et al., 1999) com idades 

4 Ofiolitos são fragmentos de litosfera oceânica formada em margens de placas construtivas ou placas divergente-transformantes  
(dorsais meso-oceânicas).
5 Psamíticos e pelíticos se referem aos materiais (rochas, solos, sedimentos) arenosos e siltoargilosos, respectivamente.
6 Unidade litoestratigráfica constituída pela associação de diversos tipos de uma classe de rocha intrusiva ou metamórfica de alto grau.
7 Sequências de rochas vulcânicas máfico-ultramáficas associadas a rochas sedimentares, ocorrem em meio a terrenos granito-gnáissicos nas 
regiões cratônicas.
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entre 2,12 e 2,17 Ga (BOTELHO et al., 2006) intrusivos na 
Formação Ticunzal (TANIZAKI et al., 2015). Na região de 
Natividade-Almas aflora uma sequência metassedimentar 
denominada de Grupo Natividade (COSTA et al., 1976), 
considerada equivalente ao Grupo Araí. 

O maciço de Goiás (ALMEIDA et al., 1976) é um frag-
mento continental que colidiu com a margem ocidental 
do cráton do São Francisco e apresenta uma evolução 
crustal longínqua. É constituído por seis complexos granito-
-gnáissicos e cinco greenstone belts, com idades arqueanas 
e paleoproterozoicas. Na sua parte norte ocorre os com-
plexos máfico-ultramáficos acamadados de Barro Alto, 
Niquelândia e Cana Brava. Em contato com os complexos 
máfico-ultramáficos, a oeste, estão as sequências metavul-
canossedimentares de Juscelândia, Indaianópolis e Palmei-
rópolis. Parte do Complexo de Cana Brava e da sequência 
metavulcanossedimentar de Palmeirópolis se apresentam 
na região sul do estado de Tocantins (FRASCA, 2015).

O Arco Magmático de Goiás (PIMENTEL et al., 1991; 
PIMENTEL; FUCK, 1992; PIMENTEL et al., 2001) registra a 
existência de um grande oceano entre os paleocontinentes 
Amazônico e São Francisco-Congo entre 900 e 600 Ma. 
Composto por rochas graníticas sin-tectônicas, sequências 
vulcanossedimentares e granitos sin a tardi e pós-tectônicos8. 
Dividido em arco meridional e setentrional, ocorre desde a 
região sudoeste do estado de Goiás até o sul do Tocantins.

O Arco de Mara Rosa (ARANTES et al., 1991), parte 
setentrional do Arco Magmático de Goiás, avança até 
o estado de Tocantins, a norte do município de Peixe. 
Composto por um arco de ilha juvenil de 900-800 Ma 
(PIMENTEL; FUCK, 1992; LAUX et al., 2005; FRASCA, 
2015) e um arco de margem ativa continental, denomina-
do Arco de Santa Terezinha de Goiás, de idade 670-630 
Ma (JUNGES et al., 2002; FUCK et al., 2007) podendo 
apresentar idades de até 550 Ma, com área de ocorrência 
entre os municípios de Alvorada e Peixe. 

PLATAFORMA DO CRÁTON DO  
SÃO FRANCISCO - GRUPO BAMBUÍ

O soerguimento gerado durante o evento colisional 
Brasiliano I (900-700 Ma) causou na região da borda oci-
dental do cráton do São Francisco uma subsidência, onde 
se depositaram as rochas sedimentares neoproterozoicas 
do Grupo Bambuí (DARDENNE, 1978; DARDENNE, 2000; 
FREITAS-SILVA; CAMPOS, 1998). Representado por uma 
sedimentação pelito-carbonática (calcários, dolomitos, cal-
cários argilosos, folhelhos, argilitos, siltitos) com contribuição 
clástica subordinada, em um ambiente marinho raso. Geo-
graficamente, o Grupo Bambuí recobre o extremo sudeste 
do estado do Tocantins, onde se encontram as formações 
Sete Lagoas, Serra de Santa Helena e Lagoa do Jacaré. 

8 Através das estruturas e composição química de uma rocha, determina-se o momento de sua formação em relação ao evento tectônico, 
como: sin-tectônica (formada durante o evento tectônico), tardi-tectônica (formada no final do evento tectônico) e pós-tectônica  
(formada após o evento tectônico).

COBERTURAS FANEROZOICAS

A sedimentação fanerozoica (mais jovem que 540 Ma) 
ocupa a maior parte do estado do Tocantins, sendo repre-
sentada pelas seguintes unidades: (i) Bacia do Parnaíba; 
(ii) Bacia São Franciscana - Grupo Urucuia; (iii) Graben de 
Água Bonita e Bacia do Bananal.

Bacia do Parnaíba

A bacia do Parnaíba é uma bacia intracratônica que 
abrange o extremo norte e centro-leste do território to-
cantinense com cerca de 84.000 km². As estruturas riftes 
cambro-ordovicianas de Jaibaras, Jaguarapi, Cococi/Rio 
Jucá, São Julião e São Raimundo Nonato, segundo Oliveira 
e Mohriak (2003), teriam controlado o depocentro inicial da 
bacia. Sendo, de acordo com o Sistema Global de Classifi-
cação de Bacias (KINGSTON et al., 1983), classificada como 
do tipo IF/IS (bacia iniciada com um sistema de fraturas 
interiores/depressão interior).

A sequência sedimentar da bacia do Parnaíba, no 
estado do Tocantins, pode ser dividida em cinco supersequ-
ências: siluriana (Grupo Serra Grande), mesodevoniana-eo-
carbonífera (Grupo Canindé), neocarbonífera-eotriássica 
(Grupo Balsas) e cretácea (formações: Codó, Corda e Ita-
pecuru) (GÓES; FEIJÓ, 1994).

O Grupo Serra Grande é constituído por arenitos pre-
dominantemente grosseiros, conglomerados e, em direção 
ao topo, camadas sílticas e argilíticas (CUNHA et al., 1981). 
Segundo diversos autores (KEGEL, 1956; CUNHA et al., 
1981; SIQUEIRA FILHO, 1970; BARBOSA; COSTA, 1973), 
no estado do Tocantins predomina o caráter transicional 
no contato entre o Serra Grande e a Formação Pimen-
teiras, havendo gradação dos sedimentos grossos (Serra 
Grande) para os finos (Formação Pimenteiras). De acordo 
com Barbosa e Costa (1973) o ambiente de deposição seria 
continental na base, enquanto os sedimentos medianos e 
superiores seriam marinhos.

Na base do Grupo Canindé se encontra a Formação 
Pimenteiras seguida pelas formações Cabeças, Longá e 
Poti. A Formação Pimenteiras é composta principalmente 
por folhelhos, há intercalações de arenitos e siltitos, e 
suas feições indicam ambiente de deposição de platafor-
ma rasa dominada por tempestades (VAZ et al., 2007). 
Constituída predominantemente por arenitos e, localmen-
te, por diamictitos com feições que denotam ambiente 
glacial e periglacial, Góes e Feijó (1994) interpretam o 
ambiente de deposição do Cabeças como plataformal 
com ação preponderante de marés e influência periglacial.  
Os litotipos da Formação Longá são arenitos e folhelhos, 
interpretados pelos autores supracitados como sendo 
de ambiente plataformal dominado por tempestades. 
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A Formação Poti é caracterizada por arenitos, siltitos e 
folhelhos e a deposição ocorreu em planícies de marés e 
deltas (GÓES; FEIJÓ, 1994).

O Grupo Balsas é representado, da base para o topo, 
pelas formações Piauí, Pedra de Fogo, Motuca e Sambaíba. 
A Formação Piauí divide-se em duas sucessões: uma infe-
rior composta por arenitos e intercalações de folhelhos, 
e uma superior composta de arenitos com intercalações 
de folhelho, calcários e finas camadas de sílex. Lima e 
Leite (1978) interpretaram um ambiente flúvioeólico com 
breves incursões marinhas. A Formação Pedra de Fogo é 
caracterizada por uma grande variedade de rochas: sílex, 
calcário, arenito, folhelho, anidrita, siltito e dolomito (VAZ 
et al., 2007). Depositadas em ambiente marinho raso a 
litorâneo com planícies de sabkha9 (GÓES; FEIJÓ, 1994). 
Constituída por siltitos, arenitos, e subordinadamente 
por folhelhos, anidritas e calcários a Formação Motuca, 
segundo Góes e Feijó (1994), se formou em ambiente 
desértico com lagos. Os arenitos da Formação Sambaíba 
apresentam feições típicas de deposição eólica, como as 
estratificações cruzadas de grande porte.

No Cretáceo, o depocentro da bacia se deslocou da 
região central para norte e nordeste, devido à abertura 
do oceano Atlântico. Onde se depositaram as formações 
Codó, Corda e Itapecuru. Há contemporaneidade entre 
as formações Codó e Corda (REZENDE, 2002; VAZ et al., 
2007). A Formação Codó é caracterizada por arenitos, 
folhelhos, siltitos, calcários e evaporitos interpretados 
(ROSSETTI et al., 2001) como depósitos de ambientes 
marinho raso, lacustre e flúvio-deltaico. A Formação Cor-
da é composta por arenitos com características típicas de 
dunas eólicas, caracterizando o ambiente de deposição 
como desértico. Constituído por arenitos com diversas es-
truturas, o ambiente de deposição da Formação Itapecuru 
é um sistema estuarino-lagunar (ROSSETTI et al., 2001). 

Com abertura do  Atlântico central ocorreu na bacia 
do Parnaíba uma sucessão de derrames de composição 
básica, denominada de Formação Mosquito, intercalados 
com camadas de arenito (BALLÉN et al., 2013). Segundo 
os resultados de datações (K-Ar, Ar-Ar) realizadas por 
Diógenes C. de Oliveira, a Formação Mosquito apresenta 
idades do Eojurássico (VAZ et al., 2007). 

Bacia São Franciscana - Grupo Urucuia 

No Neocretáceo, houve a deposição do Grupo Urucuia 
em ambiente flúvioeólico, considerada contemporânea ao 
vulcanismo Mata da Corda (SGARBI, 1989). Constitui uma 
unidade da Supersequência Sanfranciscana (cobertura 
fanerozoica do cráton do São Francisco) com ampla dis-
tribuição areal, ocorrendo desde o norte de Minas Gerais 
até o sul do Piauí, atravessando todo o estado da Bahia 
e presente no leste do Tocantins (ZALÁN; SILVA, 2007).

Bacia do Bananal

A bacia do Bananal é representada por unidades 
morfossedimentares depositadas durante o Pleistoceno 
Médio ao Pleistoceno Superior (240.000 ± 29.000 a 
17.200 ± 2.300 anos), e durante o Holoceno (9.800 ± 
1.100 anos até o presente), quando ocorreram significati-
vas mudanças hidrológicas e climáticas (VALENTE, 2007). 
Constituída por sedimentos fluviais arenosos, siltosos e 
conglomeráticos, além de depósitos pantanosos forma-
dos por material argiloarenoso rico em matéria orgânica, 
localizados nas margens do rio Araguaia. 

A ilha do Bananal (inserida no território tocantinense) 
é a maior ilha fluvial do mundo, com cerca de 20.000 
km² de área, e a região mais profunda da bacia segundo 
dados de magnetometria (HALES, 1981), com cerca de 
5.000 metros de profundidade. Segundo Hales (1981), a 
bacia evoluiu a partir de reativações de falhas. 

Graben de Água Bonita

O graben de Água Bonita (BATISTA; CARTNER-DYER, 
1966) localiza-se nos estados do Tocantins (a sudoeste) 
e Goiás (noroeste), ocupando uma área descontínua de 
550 km² e de direção N35° - 40°E. Possivelmente sua 
origem está relacionada a uma reativação, de idade 
silurodevoniana, do sistema de falhas transbrasilianas 
(SCHOBBENHAUS et al., 1984). 

A Formação Água Bonita, segundo Araújo e Moreton 
apud Moreira et al., 2008, tem poucas dezenas de metros de 
espessura, constituída na base por conglomerados com seixos 
de quartzo em matriz quartzosa, parcialmente caulínica, em 
direção ao topo seguem arenitos micáceos, médios a grossos, 
localmente conglomeráticos, com intercalações de siltitos.

Bacia do Bananal

A bacia do Bananal é representada por unidades mor-
fossedimentares depositadas durante o Pleistoceno Médio 
ao Pleistoceno Superior (240.000 ± 29.000 a 17.200 ± 
2.300 anos), e durante o Holoceno (9.800 ± 1.100 anos 
até o presente), quando ocorreram significativas mudanças 
hidrológicas e climáticas (VALENTE, 2007). Constituída por 
sedimentos fluviais arenosos, siltosos e conglomeráticos, 
além de depósitos pantanosos formados por material 
argiloarenoso rico em matéria orgânica, localizados nas 
margens do rio Araguaia. 

A ilha do Bananal (inserida no território tocantinense) é 
a maior ilha fluvial do mundo, com cerca de 20.000 km² de 
área, e a região mais profunda da bacia segundo dados de 
magnetometria (HALES, 1981), com cerca de 5.000 metros 
de profundidade. Segundo Hales (1981), a bacia evoluiu a 
partir de reativações de falhas. 

9 Ambiente de sedimentação litorâneo, em clima árido a semiárido, onde é comum a formação de depósitos evaporíticos.
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AS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS 
NO ESTADO DO TOCANTINS

A água, essencial para a manutenção da vida e utiliza-
da para os mais diversos fins pela sociedade, é um recurso 
renovável, porém finito. Estima-se que a quantidade de 
água no planeta foi sempre constante, acumulada quase 
que em sua totalidade nos mares, oceanos, geleiras, rios, 
lagos e aquíferos. Sua ocorrência está associada ao ciclo hi-
drológico, que se constitui na forma de como a água circula 
pela atmosfera e na porção superior da crosta (Figura 3.1).

A renovação dos reservatórios ocorre principalmente 
pela água das chuvas, que quando atinge a superfície pode 
ser desmembrada em três partes principais (desconside-
rando-se a fração evaporada): a água que satura a porção 
superficial do solo e fica disponível para as plantas; a água 
que escoa superficial e subsuperficialmente até atingir 
uma drenagem ou curso d’água; e a parte que infiltra para 
porções inferiores até atingir o lençol freático ou aquífero, 
contribuindo com sua recarga.

Portanto, pode-se presumir que, para saber a 
disponibilidade de água em um determinado lugar, é 
de fundamental importância se conhecer os volumes 
que circulam por esse local, seja na forma de chuvas, de 
vazões dos rios ou recarga dos aquíferos. Essas informa-
ções podem ser obtidas de formas indiretas, através da 
aplicação de fórmulas empíricas que estimam as diversas 
fases do ciclo hidrológico, e por métodos de aferição 
direta, a partir da medição desses parâmetros por equipa 
mentos específicos.

As informações de volumes de água disponíveis soma-
das às características das condições de armazenamento e 
escoamento dos reservatórios e às demandas da sociedade 
permitem aos órgãos gestores planejarem formas de uso 
adequadas e sustentáveis para os recursos hídricos. 

No estado do Tocantins a disponibilidade hídrica 
superficial foi estimada em 21,67 x 109 m3/ano (687 
m3/s) e a subterrânea em 9,25 x 109 m3/ano (293 m3/s), 
segundo dados do Plano Estadual de Recursos Hídricos 
(TOCANTINS, 2015). 

As atividades econômicas (irrigação, pecuária, mine-
ração e indústria) e os usos urbano e rural representaram 
uma demanda de 1,135 x 109 m3/ano (36 m³/s). Dentre 
esses usos destaca-se a irrigação, que representa 78,4% da 
demanda, e com tendência de crescimento, uma vez que 
o estado faz parte da chamada fronteira agrícola do país  
(AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2013).

Há ainda o aproveitamento dos recursos hídricos 
para geração de energia, com um potencial instalado de 
1.830.863 KW no estado. Estão em operação dez Centrais 
Geradoras Hidrelétricas - CGHs, quinze Pequenas Centrais 
Hidrelétricas - PCHs e três Usinas Hidrelétricas - UHEs 
(AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2016).

Este capítulo aborda aspectos relacionados às carac-
terísticas dos mananciais superficiais e subterrâneos no 
estado do Tocantins com o objetivo de contribuir para 
o conhecimento destes. Aborda a cobertura da rede de 
monitoramento de água superficial operada pelo Serviço 
Geológico do Brasil (SGB) em conjunto com a Agência 
Nacional de Águas (ANA), seus principais instrumentos 
instalados e a forma de disponibilização desses dados. 

Apresenta também uma síntese dos aquíferos exis-
tentes no estado e o banco de dados de poços tubulares 
disponíveis no Sistema de Informações de Águas Subter-
râneas (SIAGAS), desenvolvido e disponibilizado pelo SGB.

Figura 3.1 - Componentes do ciclo hidrológico.  
Fonte: http://water.usgs.gov/edu/watercycleportuguese.html. 

Acessado em 18 de novembro de 2016.

A água doce, como recurso para atendimento aos 
múltiplos usos na sociedade, é encontrada principalmente 
em reservatórios superficiais e subterrâneos. Nos reservató-
rios superficiais ocorre sob a forma de rios, lagos e lagoas 
que, no geral, são de fácil acesso para captação, entretanto 
estão fortemente suscetíveis às alterações de volume (pois 
estão associados diretamente às chuvas) e às alterações na 
qualidade química (já que recebem todo tipo de dejetos). 

As águas subterrâneas estão armazenadas nos 
aquíferos e normalmente são de mais difícil acesso em 
relação às águas superficiais, apesar de que a tecnologia 
tenha avançado muito em relação à perfuração de poços.  
São naturalmente menos vulneráveis à variação nos vo-
lumes dos reservatórios e na alteração das características 
químicas, já que estão protegidas por solos e rochas acima 
da zona saturada.

Apesar de geralmente serem tratados como reser-
vatórios (ou mananciais) distintos, as águas superficiais e 
subterrâneas estão intrinsecamente relacionadas. As águas 
superficiais e subterrâneas se conectam de forma que ocor-
rem trocas nas duas direções, podendo em determinado 
momento as águas superficiais recarregarem o aquífero, 
assim como em outros períodos as águas subterrâneas ali-
mentarem os reservatórios superficiais. Na maior parte do 
Brasil, devido às suas características físicas e climatológicas, 
as águas subterrâneas contribuem para a perenização dos 
cursos d’água superficiais no período de estiagem. 
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Figura 3.2 - Regiões hidrográfi cas do Brasil. Fonte: elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016.

As águas superficiais no 
Estado do Tocantins

O estado do Tocantins está totalmente inserido na 
Região Hidrográfi ca do Tocantins/Araguaia (Figura 3.2), 
conforme defi nido pela resolução nº 32 do Conselho Nacio-
nal de Recursos Hídricos do Brasil - CNRH (BRASIL, 2003).

Essa região possui formato alongado, com sentido sul-
-norte, seguindo a direção predominante dos cursos d’água 
principais, os rios Araguaia e Tocantins. Drena áreas exclusi-
vamente do território brasileiro, com as nascentes localizadas 
na Região Centro-Oeste, que seguem até cruzar a fronteira 
com o estado do Tocantins, na Região Norte do país. 

Figura 3.3 - Variação da chuva mensal na estação. 
Maurilândia do Tocantins/TO no ano de 2014. 

Fonte: elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016.

Os rios do estado do Tocantins sofrem infl uência 
direta da sazonalidade das chuvas. O regime hidrológico 
apresenta um período de cheia coincidente com o início das 
chuvas, no mês de outubro, que se encerra em maio do ano 
seguinte, quando se inicia o período seco e a consequente 
diminuição na vazão.

Das 12 sub-bacias inseridas na Região Hidrográfi ca 
Tocantins-Araguaia adotadas pela ANEEL, seis estão parcial-
mente no estado (Figura 3.4): três como subsistemas do rio 
Tocantins (21 – Tocantins, entre os rios Preto e Paranã; 22 
– Tocantins, entre os rios Paranã e do Sono; 23 – Tocantins, 
entre os rios do Sono e Araguaia) e três do rio Araguaia 
(26 – Araguaia, trecho da ilha do Bananal; 27 – Araguaia, 
a jusante da ilha do Bananal; 28 – Baixo Araguaia).

O clima na Região Hidrográfi ca do Tocantins-Araguaia 
é tropical, com dois períodos climáticos bem defi nidos, o 
chuvoso, que ocorre de outubro a abril e concentra mais 
de 90% da precipitação anual, e o de estiagem, de maio 
a setembro (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2006). Essa 
sazonalidade é uma característica marcante da região e 
pode ser observado no exemplo abaixo (Figura 3.3), que 
apresenta dados de uma estação pluviométrica caracte-
rística da região.

A precipitação média é da ordem de 1.869 mm/ano, com 
aumento do volume de chuvas no sentido sul-norte, ou seja, 
de montante para jusante (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 
2006), variando de valores em torno de 1.500 a 3.000 mm.
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Figura 3.4 - Sub-bacias da Região Hidrográfi ca 
Tocantins-Araguaia no estado do Tocantins. 

Fonte: elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016.

Bacia do Rio Tocantins

O rio Tocantins possui cerca de 2.400 km de extensão 
e é formado pelos rios Maranhão e das Almas, cujas nas-
centes estão localizadas no Planalto de Goiás a uma altitude 
aproximada de 1.000 m. Possui uma área de drenagem de 
306.000 km2, antes da confl uência com o rio Araguaia, e 
534.000 km2 na foz, no oceano Atlântico ao sul da ilha de 
Marajó, no Pará. 

A vazão média de longo período para o trecho 
localizado antes da confl uência com o rio Araguaia é de 
4.527 m3/s, com uma descarga específi ca de 14,81 L/s.km2, 
e na sua foz é de 8.117 m3/s, com descarga específi ca de 
15,20 L/s.km2 (ANA, 2006). 

Conforme a divisão da ANEEL, a sub-bacia 21 repre-
senta a área drenada pelo curso principal do rio Tocantins 
e seus afl uentes entre os rios Preto e Paranã, sendo os rios 
Palma e Paranã os mais relevantes (Figura 3.5).

O rio Paranã nasce no Planalto Central em Goiás e 
segue pouco sinuoso no sentido sul-norte até entrar no 
estado do Tocantins onde recebe as contribuições do rio 
São Domingos e rio Palma. Deste ponto, segue até desaguar 
na margem direita do Tocantins.

O rio Palma nasce na região da tríplice fronteira entre 
Tocantins, Bahia e Goiás e segue no sentido sudeste-noro-
este recebendo contribuições de seus afl uentes oriundos da 
Serra Geral. Após receber as águas do rio Palmeiras segue 
no sentido leste-oeste, recebendo também as contribui-
ções do rio Arraias até a confl uência com o rio Paranã no 
município homônimo.

Nessa sub-bacia encontram-se as sedes de treze 
municípios de pequeno porte onde vivem pouco mais 
de 85.000 habitantes (IBGE, 2010), dos quais cerca 
de 64% concentram-se em quatro municípios: Dianó-
polis (19.112), Taguatinga (15.051), Arraias (10.645) e 
Paranã (10.338).

Destaca-se a presença de dezoito unidades geradoras 
de energia hidrelétrica em operação, sendo cinco Centrais 
de Geração Hidrelétricas (CGH) e 12 Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (PCH), que somadas totalizam uma potência 
instalada de 150.390 KW, e uma Usina Hidrelétrica de 
Energia (UHE), denominada São Salvador, com capacidade 
de 243.200 KW.

A sub-bacia 22 representa o trecho da bacia do rio 
Tocantins compreendido entre os rios Paranã e do Sono 
(Figura 3.6). Do lado esquerdo os principais contribuintes 
são os rios Santa Tereza, Cana Brava e São José e na mar-
gem direita são os rios São Valério, das Balsas, Surubim, 
do Sono e Perdida. O rio do Sono é o maior rio localizado 
totalmente dentro do estado.

Essa região abriga as sedes de quarenta e oito muni-
cípios, incluindo a capital Palmas, com 228.332 habitantes 
(IBGE, 2010). Destaque ainda para cidades importantes, 
de médio porte, como Gurupi (76.755 habitantes) e Porto 
Nacional (49.146 habitantes).

É nessa sub-bacia que se dá o maior aproveitamento 
dos recursos hídricos para fi ns de geração de energia elé-
trica em termos quantitativos. Concentra 1.434.520 KW de 
potência instalada, com destaque para as UHEs de Lajeado 
(902.500 kW) e Peixe Angical (498.750 KW).

A sub-bacia 23 compreende a área entre os rios do 
Sono e Araguaia, e os principais afl uentes em território 
tocantinense são os rios Manuel Alves Grande, Manuel 
Alves Pequeno e o Vermelho (Figura 3.7).

Abriga trinta e quatro sedes de municípios tocanti-
nenses dentre os quais se destacam Colinas do Tocantins 
(30.838 habitantes), Guaraí (23.200 habitantes) e Tocanti-
nópolis (22.619 habitantes), os maiores da região.
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Figura 3.7 - Sub-bacia 23 – Tocantins, 
entre os rios do Sono e Araguaia. Fonte: 
elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016

Figura 3.6 - Sub-bacia 22 – Tocantins, 
entre os rios Paranã e do Sono. Fonte: 

elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016.

Figura 3.5 - Sub-bacia 21 – Tocantins, 
entre os rios Preto e Paranã. Fonte: 

elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016

Bacia do Rio Araguaia

O rio Araguaia possui mais de 2.000 km de extensão 
e é o principal tributário do Tocantins. Nasce no município 
de Mineiros, na serra do Caiapó, na divisa entre Goiás e 
Mato Grosso, a cerca de 850 metros de altitude. 

Essa bacia possui área de drenagem de 385.000 km2

e a vazão média de longo período é de 5.507 m3/s, com 
descarga específi ca de 14,31 L/s.km2 conforme apresentado 
pela ANA (2006).

A sub-bacia 26 compreende o trecho do rio onde é 
formada a ilha do Bananal e é composta, em território to-
cantinense, pelas bacias dos rios Pium, Formoso, Javaés e Rio-
zinho que correm no sentido sudeste-noroeste (Figura 3.8). 

É nessa região que se encontra a maior ilha fl uvial do 
mundo, a ilha do Bananal, localizada entre o rio Araguaia 
e o rio Javaés, que na verdade é o braço menor do rio 
Araguaia. A região abriga ainda um importante balneário 
local na região da Lagoa da Confusão.

Uma população de pouco menos de sessenta mil 
habitantes está distribuída em sete cidades localizadas na 
sub-bacia, com destaque para Formoso do Araguaia, com 
pouco mais de dezoito mil habitantes e Lagoa da Confusão 
com cerca de dez mil. É também nessa região, entre os 
municípios de Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia, 
que se encontram as maiores demandas de água no estado 
para a agricultura.

No trecho a jusante da ilha do Bananal, denominado 
sub-bacia 27, estão compreendidas as bacias dos rios do 
Coco, do Caiapó, Lajeado, Bananal, Matos do Bananal 
(também chamado de Mato da Banana ou Barreira), das

Cunhãs e Jenipapo, que têm seus cursos majoritariamente 
no sentido sudeste-noroeste (Figura 3.9). A região abriga 
dezenove municípios de pequeno porte com destaque 
para Paraíso do Tocantins com 44.417 habitantes, que 
representa mais de 1/3 da população da região.

Por fi m, a sub-bacia 28, trecho do Baixo Araguaia que 
no estado do Tocantins recebe os tributários: Muricizal, 
Lontra, Corda, Piranhas e Lajes (Figura 3.10). 

Essa bacia contribui para o aproveitamento hidroe-
létrico da região com 2.070 KW de potência oriundos da 
PCH Lages no município de Wanderlândia. Nessa sub-bacia 
encontra-se a segunda maior cidade do estado, Araguaína, 
com cento e cinquenta mil habitantes.

Os órgãos gestores estaduais, tais como a Secretaria 
de Planejamento (SEPLAN), o Instituto Natureza do Tocan-
tins (NATURATINS) e a Secretaria de Recursos Hídricos e 
Meio Ambiente (SRHMA) adotaram para fi ns de gestão a 
divisão hidrográfi ca proposta no Zoneamento Agroecoló-
gico (ZAE) do estado do Tocantins (Figura 3.11).

Nessa divisão, o Sistema Hidrográfi co do Araguaia 
congrega 16 sub-bacias no território tocantinense, refe-
rentes às terras drenadas pelos rios Araguaia, Riozinho, 
Javaés, Formoso, Pium, do Coco, Caiapó, Lajeado, Bananal, 
Barreiras, das Cunhas, Jenipapo, Muricizal, Lontra e Pira-
nhas, e o ribeirão Corda.

O Sistema Hidrográfi co do Tocantins é formado por 
14 sub-bacias hidrográfi cas, drenadas pelos rios Tocantins, 
Santa Tereza, Paranã, Palma, Manuel Alves da Natividade, 
São Valério, Santo Antônio, Crixás, das Balsas, Sono, Per-
dida, Manuel Alves Grande, Manuel e Alves Pequeno, e 
ribeirão dos Mangues.
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Figura 3.9 - Sub-bacia 27 – Araguaia, 
trecho a jusante da ilha do Bananal. Fonte: 
elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016.

Figura 3.8 - Sub-bacia 26 – Araguaia, 
trecho da ilha do Bananal. Fonte: 

elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016.

Figura 3.10 - Sub-bacia 28 – Baixo 
Araguaia. Fonte: elaborado 

por Marcio Costa Abreu, 2016.

Figura 3.11 - Divisão hidrográfi ca proposta no Zoneamento Agroecológico do Tocantins. 
Fonte: elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016.



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS

32

As águas subterrâneas no Estado do Tocantins

A infi ltração, acumulação e circulação das águas sub-
terrâneas na natureza estão intimamente relacionadas às 
características físicas do terreno, como o sistema geológico 
(controlado pela litologia, estratigrafi a e estruturas das 
formações geológicas), a topografi a, condições climáticas 
e o uso e ocupação do solo. 

Quando uma determinada rocha ou sedimento apre-
senta características que permitam o armazenamento e 
transmitam volumes signifi cativos de água passíveis de serem 
utilizados pela sociedade esta é denominada como aquífero. 

Uma primeira diferenciação entre os aquíferos pode 
ser feita de acordo com as propriedades físicas da rocha 
armazenadora, que infl uencia na forma como a água se 
acumula e circula no meio (Figura 3.12):

a) Poroso ou granular: as principais ocorrências são em 
rochas sedimentares (exceto as carbonáticas), sedimentos 
inconsolidados e mantos de alteração de rochas, onde a 
água armazenada e o fl uxo se dão nos espaços vazios entre 
os grãos (poros);

b) Fissural ou fraturado: ocorrem em rochas ígneas e 
metamórfi cas, que normalmente apresentam baixa poro-
sidade primária (não há espaços vazios entre os minerais 
que a constituem), condicionando o armazenamento e 
circulação das águas à ocorrência de estruturas abertas 
nessas rochas, principalmente fraturas, juntas e falhas;

c) Cárstico: constituído por rochas essencialmente car-
bonáticas, nesses aquíferos o armazenamento e o fl uxo da 
água podem estar associados tanto à porosidade primária 
das rochas (porosidade) quanto às estruturas de dissolução, 
sendo estas últimas, no geral, mais importantes.

Outra importante classifi cação dos aquíferos é em 
relação à pressão exercida sob a superfície freática, que 
corresponde ao nível da água subterrânea. Quando a 
superfície freática está em contato com a atmosfera, o 
aquífero é denominado livre e, nesse caso, o nível da água 
tende a acompanhar as irregularidades da superfície do 
terreno. Se o nível da água atinge a superfície do terre-
no, afl ora, gerando as nascentes, os córregos e os rios. 
Normalmente, esses aquíferos são de mais fácil acesso, 
pois a superfície freática encontra-se próxima à superfície 
do terreno, sendo comum valores da ordem de algumas 
dezenas de metros.

Aquíferos que ocorrem subjacentes às unidades imper-
meáveis ou pouco permeáveis são chamados de confi nados 
e semiconfi nados. Nesse caso, a pressão exercida sobre a 
unidade aquífera é maior do que a atmosférica. Geralmente 
são aquíferos que representam situações mais profundas, 
a centenas ou milhares de metros de profundidade, onde 
o acesso tende a ser mais complexo, necessitando de equi-
pamentos mais robustos para sua perfuração. 

No estado do Tocantins as águas subterrâneas po-
dem ser encontradas nos três tipos de aquíferos (poroso, 

fraturado e cárstico), sob condições livre, semiconfi nado e 
confi nado. Os aquíferos porosos ocorrem na porção norte/
nordeste do estado, associados às rochas sedimentares da 
bacia do Parnaíba, a leste nas rochas inseridas na bacia do 
São Francisco, nos sedimentos inconsolidados na região 
hidrográfi ca do Araguaia e em pequenas bacias isoladas. 
O aquífero fi ssural ocupa toda a área central do estado, 
estendendo-se desde o sul até o norte, instalado nas rochas 
cristalinas da Província Tocantins. O aquífero cárstico é o 
que possui menor área de exposição, ocorrendo na porção 
sudeste, nas rochas carbonáticas da plataforma do cráton 
São Francisco.

A seguir são descritas, de forma sucinta, as princi-
pais características dos aquíferos do estado do Tocan-
tins, as quais também são sumarizadas na Tabela 3.1. 
Nessa descrição não são abordadas as unidades consi-
deradas aquitardes, que são aquelas que não possuem 
a capacidade de acumular e transmitir água em volumes 
para aproveitamento pela sociedade. Nessa categoria se 
encaixam as rochas das formações Longá, Mosquito e 
Pimenteiras, localizadas na bacia do Parnaíba.

Figura 3.12 - Classifi cação dos aquíferos: (a) poroso ou granular; 
(b) fi ssural ou fraturado; (c) cárstico. Fonte: KARMANN, 2000.
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Tabela 3.1 - Síntese das características qualitativas e quantitativas das unidades aquíferas no estado do Tocantins. 

Unidade  
Aquífera Condição Área 

(km2)
Litologia

Predominante
Potencial de 

Produtividade
Qualidade 

Química Natural
Qmédia dos 

poços (m3/h)

Po
ro

so

Serra Grande
Livre 655

Arenitos finos a grossos
Baixa Excelente1 1 a 10

Confinado 26.428 Elevada Excelente1 > 100

Cabeças
Livre 5.456

Arenitos finos a médios
Moderada Excelente1 25 a 50

Confinado 39.623 Elevada Excelente1 > 100

Poti/Piauí Livre 29.853 Arenitos finos a médios Moderada Excelente1 25 a 50

Pedra de Fogo Livre 7.185 Arenitos finos argilosos Baixa Excelente1 1 a 10

Motuca Livre 6.093 Arenitos finos argilosos Baixa Excelente1 1 a 10

Sambaíba
Livre 6.182

Arenitos médios a finos
Elevada Excelente1

> 100
> 100Confinado 8.009 Elevada Excelente1

Corda
Livre 4.148

Arenitos finos a médios
Moderada Excelente1 25 a 50

Confinado 3.372 Moderada Excelente1 25 a 50

Codó Livre 471 Folhelhos e arenitos Baixa Excelente1 1 a 10

Itapecuru Livre 2.901 Arenito fino a grosso Moderada Excelente1 25 a 50

Depósito aluvionar Livre 20.272 Areia, silte e argila Moderada Boa2 10 a 25

Água Bonita Livre 395 Arenito Baixa Sem dados 1 a 10

Araguaia Livre 22.435 Areia, silte e argila Baixa Sem dados 1 a 10

Rio das Barreiras Livre 4.448 Arenitos Baixa Sem dados 1 a 10

Urucuia Livre 18.785 Arenitos Elevada Excelente1 > 100

C
ár

st
ic

o

Bambuí
Livre 2.766

Calcarenitos e calcários
Moderada Boa2 10 a 25

Confinado 4.940 Moderada Boa2 25 a 50

Fr
at

u
ra

d
o Embasamento Livre 111.356 Rochas ígneas e metamórficas Baixa Excelente1 1 a 10

Bambuí Livre 4.940 Quartzitos e metapelitos Moderada Excelente1 10 a 25

Paranoá Livre 470 Rochas metassedimentares Moderada Excelente1 10 a 25

Unidades Aquíferas Porosas ou Granulares

• Aquífero aluvionar

Os depósitos aluvionares constituem aquíferos livres, 
descontínuos e localizam-se ao longo dos principais cursos 
d’água superficiais (Figura 3.13). São sedimentos inconsoli-
dados constituídos por areia, silte e argila, com pequenas 
espessuras, inferiores a 100 metros, porosidade e perme-
abilidade elevadas, e produtividade baixa a moderada, 
normalmente com vazões entre 10 e 25 m3/h. 

Pode ser utilizado para atendimento de demandas 
pequenas e pontuais. É um aquífero de fácil acesso, com 
superfície freática rasa, permitindo a captação de água 
a partir de baixos custos. No geral, a qualidade natural 
de suas águas é boa, entretanto é bastante vulnerável  
a contaminação antrópica.

• Aquífero Araguaia

É um aquífero livre, contínuo, de grande extensão, 
formado por areia argilosa e siltosa, com níveis conglome-
ráticos, inconsolidados da Formação Araguaia. Ocorre na 
porção sudoeste do estado, na bacia do rio homônimo e 
abrange a região da ilha do Bananal (Figura 3.13). 

A espessura desse pacote sedimentar é superior a 
100 metros e apresenta produtividade baixa, no geral 
com vazões inferiores a 10 m3/h. Pode ser utilizado para 
atendimento de demandas pequenas e pontuais. Assim 
como o aquífero aluvionar, é de fácil acesso, com superfície 
freática rasa e perfuração a baixos custos. 

Contribui com importantes sistemas de drenagens 
superficiais como o rio Araguaia e o sistema de drenagens 
da região da ilha do Bananal. No geral, a qualidade natural 
de suas águas é boa, adequada para os usos múltiplos, 
entretanto é bastante vulnerável a contaminação antrópica.

(1) Adequada para todos os usos;  
(2) Apresenta parâmetros com valores anômalos  
Fonte: elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016.
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• Sistema Aquífero Urucuia

Composto pelas formações Serra das Araras e Posse, 
do Grupo Urucuia, é um sistema livre, extenso e contínuo, 
com condições locais de confi namento, que ocorre no limite 
leste do estado (Figura 3.15). 

Constitui-se predominantemente por arenitos quart-
zosos (Figura 3.14), fi nos a médios, com contribuições 
subordinadas de níveis conglomeráticos, sílticos, síltico-
-argilosos e horizontes silicifi cados, com espessuras variá-
veis, superiores a 100 metros nos tabuleiros da Serra Geral 
de Goiás, onde pode atingir até 400 metros, e menores na 
borda da bacia, em posição topográfi ca inferior. 

Apresenta alta porosidade, elevada permeabilidade e 
é recoberto por solos bem drenados e manto de alteração 
poroso, o que favorece a infi ltração e recarga do aquífero. 
De elevado potencial produtivo, possui poços com elevadas 
vazões, da ordem de 200 m3/h, com registros de poços 
com vazão de até 600 m3/h no estado da Bahia. Nas áreas 
onde possui espessura reduzida ocorre queda expressiva 
dos parâmetros hidrodinâmicos. 

É de grande importância para a regularização das 
vazões dos afl uentes da margem esquerda do médio São 
Francisco e pela alimentação das nascentes de tributários da 
margem direita do rio Tocantins, com inúmeras nascentes 
na base da Serra Geral de Goiás. 

Suas águas são de boa qualidade, com condutividade 
elétrica baixa e sólidos totais dissolvidos baixo, adequadas 
aos usos múltiplos, porém pode apresentar teores eleva-
dos de ferro. Por serem sedimentos de baixo potencial de 
retenção e depuração de contaminantes, apresenta alta 
vulnerabilidade natural à contaminação, principalmente 
onde a superfície freática é rasa.

• Aquífero Itapecuru

É um aquífero predominantemente livre com situa-
ções de semiconfi namento, contínuo, extenso, que ocorre 
no extremo norte do estado do Tocantins (Figura 3.15). 
É composto por arenitos de granulometria fi na a média, 
por vezes argilosos, conglomerados e subordinadamente 
folhelhos, com espessura superior a 200 metros. 

A produtividade dessa unidade é moderada, com 
vazões, no geral, entre 25 e 50 m3/h, com águas de boa 
qualidade, podendo ser utilizadas para diversas fi nalidades, 
inclusive consumo humano.

Figura 3.13 - Área de ocorrência dos aquíferos em sedimentos 
inconsolidados. Fonte: elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016.

Figura 3.14 - (a) e (b) Arenitos eólicos do Grupo Urucuia, 
que constituem o aquífero homônimo. 
Fotografi as: acervo do projeto, 2015.
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Figura 3.15 - Distribuição espacial das unidades aquíferas em sedimentos consolidados no estado do Tocantins.  
Fonte: elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016.

• Aquífero Codó

Ocorre em área bastante restrita ao norte do estado 
(Figura 3.15), em corpos isolados e descontínuos. Há pou-
cas informações sobre essa unidade, que é formada por 
folhelhos, calcários, evaporitos e arenitos finos a médios, 
com espessura média de 70 metros. 

A potencialidade para captação de água subterrânea 
está restrita aos níveis arenosos, com produtividade baixa 
e vazões predominantemente abaixo de 10 m3/h. No geral, 
suas águas possuem baixos valores de condutividade elétri-
ca, entretanto pode apresentar elevados teores de cálcio e 
magnésio, inviabilizando seu uso para consumo humano.

• Aquífero Corda

Situado no norte do estado (Figura 3.15), ocorre em 
condições livre a confinada, de forma contínua e extensão 
regional. Possui espessura média de 160 metros e é cons-
tituído por arenitos finos a médios, siltitos e folhelhos. 

Apresenta produtividade moderada, com vazões entre 
25 e 50 m3/h, sendo que as melhores condições hidrodi-
nâmicas são verificadas em situações de confinamento 
ou semiconfinamento. A recarga ocorre pela infiltração 
da água da chuva e é favorecida pelo relevo aplainado. 
Apresenta água de boa qualidade, com resíduo seco inferior 
a 400 mg/L, estando apta aos diversos usos. 

• Aquífero Sambaíba

Localizado em superfície e subsuperfície no norte 
do estado (Figura 3.15), é um aquífero de grandes exten-
sões, contínuo e ocorre sob as formas livre e confinada.  
É constituído predominantemente por arenitos de gra-
nulometria média a fina (Figura 3.16), cimentação média 
e baixo grau de faturamento e espessura em torno de 
200 metros. 

Apresenta-se como uma unidade promissora para a 
captação de água subterrânea em função da alta porosida-
de e permeabilidade de suas litologias predominantemente 



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS

36

arenosas, principalmente em condições de confi namento, 
sotoposta aos basaltos da Formação Mosquito ou aos se-
dimentos da Formação Corda. A produtividade dos poços 
é superior a 100 m3/h e as águas são de boa qualidade 
química, adequada para os diversos usos.

Figura 3.16 - Exposição de arenito fi no da Formação 
Sambaíba. Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

• Sistema Aquífero Poti/Piauí

Afl ora em uma área extensa e contínua na porção leste 
do estado do Tocantins (Figura 3.15), ocorre em condições 
livre, de semiconfi namento e confi namento, e é constituído 
por rochas da Formação Poti e da Formação Piauí. 

A Formação Poti é formada por arenitos esbranquiça-
dos e rosados, fi nos a médios, com intercalações de siltitos 
e folhelhos, além de conglomerado na base, podendo 
exibir cimentação. A Formação Piauí, apresenta arenitos 
fi nos a médios, terrígenos, consolidados, avermelhados, 
cremes e esbranquiçados, com intercalações de folhelhos, 
apresentando cimentação e compactação média e grau de 
fraturamento alto (Figura 3.17). 

Figura 3.17 - Arenito fi no a médio avermelhado da 
Formação Piauí. Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

A espessura média desse sistema é da ordem de 400 
metros, e apresenta porosidade primária alta. Em condições 
de confi namento apresenta produtividade moderada a 
elevada, com vazões de até 100 m3/h, com redução quando 
ocorre na forma livre, onde as vazões são predominante-
mente inferiores a 50 m3/h. 

Possui águas de excelente qualidade para consumo 
humano e demais usos, com baixos valores de condutivi-
dade elétrica.

• Aquífero Cabeças

Ocorre em condições livre e de confi namento de forma 
contínua e extensão regional na porção centro-leste do 
estado (Figura 3.15). Caracterizado por uma sequência de 
arenitos fi nos a médios intercalados por siltitos e folhelhos, 
e ocorrência de conglomerados na base, com espessura 
média de 350 metros. 

As áreas de afl oramento contribuem para a recarga 
dessa unidade e a sua produtividade varia entre moderada, 
onde pode alcançar vazões de até 50 m3/h, e baixa, com 
vazões inferiores a 10 m3/h. Já na área onde ocorre sob 
confi namento, recoberta pelas formações Longá, Poti, 

• Aquífero Motuca

Ocorre sob a forma contínua e alongada na direção 
norte-sul (Figura 3.15), predominantemente em condição 
livre. Constituída por restritas coberturas de arenitos fi nos 
a argilosos e de siltitos e folhelhos avermelhados com 
intercalações de anidrita. 

As possibilidades aquíferas fi cam reduzidas às res-
tritas faixas arenosas, fornecendo pequenas vazões de 
explotação, no geral, inferiores a 10 m3/h. As águas são 
naturalmente de boa qualidade.

• Aquífero Pedra de Fogo

Ocorre em superfície como estreita faixa norte-sul 
na porção central até o norte do estado, e em forma de 
corpos descontínuos a leste (Figura 3.15). É um aquífero 
livre, constituído por arenitos fi nos, argilosos e siltosos, 
com presença de calcário, evaporito, linhito e silexito, cujos 
pacotes apresentam espessuras superiores a 100 metros. 

Possui permeabilidade e porosidade baixas a muito 
baixas, refl etindo em potencialidade hidrogeológica também 
muito baixa, com vazões inferiores a 10 m3/h. As águas são, 
no geral, de boa qualidade química.
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Figura 3.18 - Arenito fi no a grosso do Grupo Serra Grande. 
Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Figura 3.19 - Arenito esbranquiçado da Formação 
Água Bonita. Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Piauí e Pedra de Fogo, essa unidade exibe um alto potencial 
hidrogeológico, com vazões que podem ultrapassar os 100 
m3/h. As águas são no geral de boa qualidade química, 
adequada para os diversos usos.

• Aquífero Serra Grande

Essa unidade é constituída por arenitos mal seleciona-
dos (fi nos a grossos), de coloração esbranquiçada (Figura 
3.18), níveis espessos conglomeráticos e raros níveis de 
siltitos e folhelhos na porção inferior. É um aquífero contí-
nuo, de extensão regional de grande importância na área. 

Possui excelentes condições hidrogeológicas nas faixas 
confi nadas pela Formação Pimenteiras ou pela Formação 
Cabeças, onde a produtividade é muito alta, com vazões 
superiores a 100 m3/h e espessura de até 500 metros. 

Nas áreas onde afl ora (aquífero livre) a sua produ-
tividade é menor, entretanto essas zonas são de grande 
importância para a recarga desse aquífero, que ocorre 
pela infi ltração das águas das chuvas, além de possíveis 
trocas com outras unidades. As águas são, no geral, de 
boa qualidade química, adequada para os diversos usos.

• Aquífero Rio das Barreiras

Constituído por conglomerados, arenitos, argilitos e 
siltitos, ocorre na porção norte do estado (Figura 3.15). 
É um aquífero livre, de extensão regional, espessura média 
da ordem de 100 metros e de baixa produtividade, com 
vazões inferiores a 10 m3/h. Suas águas são de boa quali-
dade, adequada para os mais diversos usos.

• Aquífero Água Bonita

Composto por conglomerados e arenitos médios a 
grossos (Figura 3.19), ocorre de forma restrita no sudoeste 
do estado, em um corpo isolado, alongado na direção 
nordeste-sudoeste (Figura 3.15). 

Não há dados disponíveis de poços e na literatura 
deste aquífero, mas estima-se um baixo potencial quanti-
tativo para essa unidade, com vazões inferiores a 10 m3/h, 
com base nas características geológicas e por sua área de 
ocorrência muito restrita.

Unidades Aquíferas Fraturadas

• Aquífero Bambuí (unidade terrígena)

Ocorre no limite sudeste do estado (Figura 3.20) sob 
condição livre e é constituído por rochas terrígenas do 
Grupo Bambuí (quartzito, metapelito, ardósia, arcóseo, 
arenito, ritmito, marga, folhelho, siltito e argilito). 

Na área ocorre como uma unidade descontínua, 
heterogênea, de extensão regional limitada e elevada es-
pessura. Apresenta produtividade baixa a moderada, com 
predominância de poços com vazões entre 10 e 25 m3/h. 
Suas águas são de boa qualidade química natural.

• Aquífero Paranoá (unidade terrígena)

Ocorre no extremo sul do estado (Figura 3.20), sob 
a forma de um corpo estreito e alongado na direção 
norte-sul. É um aquífero livre, de extensão regional limita-
da, constituído predominantemente por psamitos, pelitos 
e paraconglomerados e de forma associada quartzitos, 
metassiltitos e ritmitos. 

Possui produtividade baixa a moderada com vazões 
entre 10 e 25 m3/h. Suas águas são de boa qualidade 
química natural.

• Aquífero Embasamento Fraturado Indiferenciado

Unidade de maior extensão no estado (Figura 3.20), 
cobrindo uma área superior a 110.000 km2, é constituído 
por rochas ígneas e metamórfi cas (Figura 3.21). 
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Figura 3.20 - Distribuição espacial das unidades 
aquíferas fraturadas no estado do Tocantins. 

Fonte: elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016.

Por ser um aquífero heterogêneo, as características 
hidrodinâmicas variam muito, com vazões que variam desde 
menor do que um m3/h até valores superiores a 50 m3/h, 
predominando vazões inferiores a 10 m3/h. 

Como há uma tendência de fechamento das fraturas 
com o incremento da profundidade, estima-se uma espes-
sura média para esse sistema de 200 metros, e a recarga 
está associada à infi ltração direta das águas das chuvas. 

Nos locais onde ocorrem rochas carbonáticas con-
fi gura-se em um sistema cárstico/fi ssural, sendo comum 

a formação de dolinas e sumidouros. Foram observados 
cursos d’água superfi ciais intermitentes sobre esse sistema, 
na região sul do estado, o que indica uma baixa potencia-
lidade do aquífero onde isso ocorre. 

Em relação à qualidade, as águas apresentam, no 
geral, baixos valores de condutividade elétrica e de sódio 
totais dissolvidos, sendo adequadas para os diversos usos, 
entretanto, localmente, podem apresentar altos teores de 
ferro. Alterações também ocorrem na presença de rochas 
carbonáticas, caracterizadas pela elevada concentração 
de cálcio e magnésio, alta condutividade elétrica e pH 
muito alto.

Unidade Aquífera Cárstica

• Aquífero Bambuí (unidade carbonática)

Localizado a sudeste do estado, na forma de corpos 
descontínuos (Figura 3.22), constituído por calcarenitos, 
calcários, metacarbonatos e siltitos (Figura 3.23 (a)). É uma 
unidade heterogênea, de extensão regional limitada, que 
ocorre de forma livre e confi nada, quando sotoposta por 
sedimentos terrígenos. 

Sua produtividade está relacionada a fraturas e ca-
vidades de dissolução abertas nas rochas pela circulação 
da água (Figura 3.23 (b)). Nas áreas em que ocorre sob 
condição livre (afl orante) apresenta vazões moderadas, 
no geral, entre 10 e 25 m3/h, enquanto que sob confi na-
mento as vazões tendem a ser pouco mais elevadas, entre 
25 e 50 m3/h. 

Suas águas são caracterizadas pela elevada concen-
tração de cálcio e magnésio, alta condutividade elétrica 
e pH muito alto, acima de 8. Localmente foram descritas 
ocorrência de fl úor em concentrações acima do limite 
de potabilidade.

PROGRAMAS DO SERVIÇO GEOLÓGICO 
DO BRASIL

Rede Hidrometeorológica Nacional 
no Tocantins

O Serviço Geológico do Brasil (SGB), em conformida-
de com suas atribuições, contribui para o conhecimento 
hidrológico básico do Brasil através da operação da rede 
hidrometeorológica, em conjunto com a Agência Nacional 
de Águas (ANA). 

Essa rede é constituída por instrumentos que permi-
tem a coleta dos dados de chuvas, nível e vazão dos cursos 
d’água, quantidade de sedimentos e qualidade das águas. 
A rede foi integrada ao Sistema de Informações sobre Re-
cursos Hídricos como um instrumento da Política Nacional 
de Recursos Hídricos. 

Estes dados são coletados, armazenados e disponi-
bilizados a fi m de subsidiar políticas públicas e estudos 
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Figura 3.21 - (a) e (b) Rochas metamórfi cas, fraturadas, que constituem o Sistema Aquífero Embasamento Fraturado Indiferenciado. 
Fotografi as: acervo do projeto, 2015.

que permitam estimar a probabilidade de eventos raros 
e quantifi car as possibilidades do aproveitamento dos re-
cursos hídricos, tanto para atividades econômicas, como 
a geração de energia, agricultura e transporte, bem como 
para a proteção ambiental.

No Tocantins a rede hidrometeorológica operada pelo 
SGB é composta por 122 estações, sendo 81 pluviométricas 
e 41 fl uviométricas, distribuídas por todo o estado, confor-
me apresentado na Figura 3.24. 

A coleta dos dados de chuvas e do nível dos rios é 
realizada por observadores hidrológicos e com auxílio de 
aparelhos telemétricos. Os dados de medição de vazão, 
sedimentos e qualidade da água são obtidos in loco por téc-
nicos do SGB, em campanhas realizadas ao longo do ano.

Os dados das estações pluviométricas e fl uviomé-
tricas são disponibilizados no sítio eletrônico da ANA, 
podendo ser consultados por usuários e órgãos gestores. 
O acesso é realizado através do Sistema de Informações 
Hidrológicas, no endereço eletrônico http://hidroweb.
ana.gov.br. Os registros são acessados através da opção 
“Dados Hidrológicos” e “Séries Históricas”, conforme 
indicado na Figura 3.25.

Posteriormente é aberta uma nova janela para preen-
chimentos dos requisitos de busca, como tipo da estação 
(pluviométrica ou fl uviométrica), pelo nome do rio (quando 
se busca estação fl uviométrica), pela bacia ou sub-bacia, 
por município, estado entre outras opções (Figura 3.26).

Com as opções de busca preenchidas, serão listadas 
todas as estações que atendem aos requisitos, e os regis-
tros podem ser consultados clicando-se sobre o código da 
estação de interesse (Figura 3.27). No exemplo da fi gura 
abaixo estão listadas algumas das 41 estações fl uviométri-
cas operadas pelo SGB no estado do Tocantins.

Ao se selecionar a estação desejada, aparecerá uma 
nova janela contendo os seus respectivos dados. Nessa 
janela deve ser escolhido o parâmetro que se deseja obter, 
entre aqueles disponíveis, e escolher o formato do arquivo 
que será disponibilizado ao usuário (Figura 3.28).

Figura 3.22 - Localização da unidade aquífera cárstica no estado 
do Tocantins. Fonte: elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016.
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Figura 3.23 - (a) Calcários dobrados do Grupo Bambuí; (b) Surgência associada à rocha carbonática no Grupo Bambuí. 
Fotografi as: acervo do projeto, 2015.

O Sistema de Informações 
de Águas Subterrâneas – SIAGAS

O SIAGAS é um sistema de informações de águas sub-
terrâneas desenvolvido e mantido pelo Serviço Geológico 
do Brasil, com o objetivo de contribuir para a gestão dos 
recursos hídricos. Esse sistema é constituído por uma base 
de dados de poços tubulares, a qual é permanentemente 
atualizada, e com módulos capazes de realizar consultas, 
pesquisas, extrações e geração de relatórios.

O acesso ao SIAGAS é realizado através do sítio 
eletrônico do Serviço Geológico do Brasil, no endereço 
www.cprm.gov.br, no menu de Sistemas Geocientífi cos. 
Ao se selecionar o link para o SIAGAS aparecerá a tela de 
abertura para acesso aos dados (Figura 3.29). Em julho 
de 2016 existiam mais de 276 mil poços cadastrados para 
todo o país.

A pesquisa pode ser realizada através de uma plata-
forma gráfi ca, utilizando-se as bases cartográfi cas dispo-
nibilizadas pelo sistema (Figura 3.30). Para esse modo de 
pesquisa deve-se utilizar a opção “Visualizar Mapa” no 
menu lateral localizado na tela de acesso do SIAGAS.

Também é possível fazer uma busca por informações 
a partir do município, estado, região ou bacia hidrográfi ca 
(Figura 3.31), utilizando-se da opção “Pesquisa” no menu 
lateral. Ao se realizar essa busca, todos os registros que 
atendem à pesquisa são listados, podendo-se acessar suas 
informações selecionando-os, além da possibilidade de 
exportar os dados de um ou mais registros.

Podem ser consultadas informações sobre os perfi s 
construtivos/geológicos dos poços, localização, proprie-
tário, uso da água, dados hidrogeológicos, de testes de 
bombeamentos e análises químicas, desde que disponíveis 
nos documentos cedidos (Figura 3.32). No estado do To-
cantins havia 1.210 poços cadastrados no SIAGAS, até a 
data de sua última atualização.

Figura 3.24 - Distribuição espacial da rede de monitoramento 
hidrometeorológica operada pelo SGB. Fonte: elaborado por 

Marcio Costa Abreu, 2016.
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Figura 3.25 - Acesso às séries históricas das estações pluviométricas e fluviométricas da rede hidrometeorológica.  
Fonte: http://hidroweb.ana.gov.br. Acessado em 09 de julho de 2016.

Figura 3.26 - Janela de preenchimento de requisitos de busca. Fonte: http://hidroweb.ana.gov.br.  
Acessado em 09 de julho 2016.
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Figura 3.28 - Descrição da estação fl uviométrica selecionada e parâmetros disponíveis para download. 
Fonte: http://hidroweb.ana.gov.br. Acessado em 09 de julho de 2016.

Figura 3.27 - Resultado de busca por estações fl uviométricas. Fonte: http://hidroweb.ana.gov.br. 
Acessado em 09 de julho de 2016.
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Figura 3.29 - Tela de acesso ao SIAGAS. Fonte: http://siagasweb.cprm.gov.br/layout. 
Acessado em 10 de julho de 2016.

Figura 3.30 - Pesquisa por informações através da opção gráfi ca. Fonte: http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/visualizar_mapa.php. 
Acessado em 10 de julho de 2016.
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Figura 3.31 - Resultado de busca por informações sobre poços para o município de Palmas. 
Fonte: http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/pesquisa_complexa.php. 

Acessado em 10 de julho de 2016.

Figura 3.32 - Exemplo de dados disponíveis no SIAGAS. 
Fonte: http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/detalhe.php?ponto=5200006104. 

Acessado em 10 de julho de 2016.
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INTRODUÇÃO

A geografi a física do estado do Tocantins carac-
teriza-se por um predomínio de vastas superfícies aplai-
nadas posicionadas em cotas modestas e por vezes 
interrompidas por extensos alinhamentos serranos. 
Tais superfícies de aplainamento apresentam um leve 
caimento regional de sul para norte e truncam um diver-
sifi cado conjunto de unidades litológicas, sendo drenadas 
pelas bacias hidrográfi cas dos rios Tocantins e Araguaia. 
Tal confi guração geomorfológica regional atesta um grau 
avançado de denudação associado a um relativo, mas 
prolongado período de estabilidade tectônica ao longo 
do Cenozoico (Figura 4.1). Entretanto, ressalta-se, a leste 
e a nordeste, um conjunto de planaltos dissecados, baixos 
platôs e chapadas modeladas por rochas sedimentares 
das bacias intracratônicas do Parnaíba e Sanfranciscana, 
que apresentam idade paleozoica a mesozoica. Por fi m, 
sobressai-se, a sudoeste, a bacia sedimentar quaternária 
da Ilha do Bananal que, a despeito de notável estabilidade 
morfotectônica experimentada pela região, representa 
uma imensa área de subsidência tectônica controlada pelo 
famoso lineamento Transbrasiliano (SCHOBBENHAUS et al., 
1975; ALMEIDA et al., 2000; BRITO NEVES & FUCK, 2013), 
que corta grande parte do território brasileiro em direção 
sudoeste-nordeste.

O estado do Tocantins caracteriza-se por abarcar 
terrenos de dois domínios morfoclimáticos distintos: 
o Domínio das Terras Baixas Florestadas Equatoriais da 
Amazônia, ao norte, junto à região denominada de Bico 
do Papagaio; e o Domínio dos Chapadões Semiúmidos 
Tropicais do Cerrado, ao longo do centro-sul do Tocantins, 
além de registrar uma extensa faixa de transição entre 
esses dois domínios morfoclimáticos (AB’SABER, 2003). 
Este autor destaca que os cerrados da depressão interpla-
náltica dos rios Tocantins e Araguaia são os que subsistem 
em cotas mais baixas no Brasil, numa zona de transição 
ecológica que sofreu importantes variações ao longo do 
Quaternário (AB’SABER, 1981). De fato, é marcante o 
contraste climático entre o domínio tropical semiúmido 
do centro-sul e sudeste do Tocantins, com precipitação 
média anual entre 1.200 e 1.500 mm, e o domínio tropical 
a subequatorial úmido do norte e oeste do Tocantins, que 
alcança valores de precipitação média anual entre 1.700 
e 2.100 mm (SOUSA et al., 2012).

Do ponto de vista hidrológico, na paisagem dos cerrados 
predominam rios perenes porque, a despeito de apresentar 
uma estiagem expressiva, de 4 a 6 meses, típica de um 
clima tropical semiúmido, apresenta predomínio de solos 
profundos, bem drenados e porosos, pobres em nutrientes 
e ácidos, por vezes laterizados, com grande ocorrência de 
Latossolos Distrófi cos, Neossolos Quartzarênicos Órticos e 
Plintossolos Pétricos, que apresentam elevadas taxas de infi l-
tração e grande capacidade de armazenamento de água. No 
verão, o grande volume de água que precipita entre outubro 
e março é retido pelo solo nos grandes chapadões de relevo 

praticamente plano. No inverno seco, entre maio e setembro, 
ocorre uma contínua descarga hídrica para os canais fl uviais 
mantendo-os perenes. Em decorrência, o lençol d’água 
apresenta uma grande variação sazonal do seu nível freático, 
originando processos de laterização e formação de camadas 
subsuperfi ciais com concentração de plintita (horizontes 
plínticos) cuja evolução, por ressecamento e endurecimento 
irreversível, origina as couraças ferruginosas, típicas vastas 
regiões no Tocantins e de todo o Centro-Oeste do Brasil.

De forma sintética, destacam-se quatro padrões mor-
fológicos que prevalecem no estado do Tocantins: os topos 
dos chapadões em grande parte sustentados por couraças 
ferruginosas; os planaltos e baixos platôs dissecados, 
em cotas intermediárias; as depressões interplanálticas; 
e a vasta planície do rio Araguaia junto à ilha do Bananal 
(AB’SABER, 1962; DANTAS et al., 2008). Estes ambientes es-
tão submetidos a um clima quente e semiúmido, com regi-
me estacional bem defi nido, com verões chuvosos e invernos 
secos. Ainda assim, estas paisagens são submetidas a uma 
forte atuação do intemperismo químico com formação de 
solos espessos, lixiviados e laterizados, recobertos por uma 
vegetação de cerrado que varia desde os campos cerrados 
com veredas, onde predomina vegetação herbácea entre 
arbustos esparsos, aos cerradões, com formações densas de 
porte arbóreo. As veredas representam um ecótono singu-
lar ao longo das linhas de drenagem e desempenham um 
papel relevante como terras úmidas no bioma Cerrado, com 
grande signifi cado ecológico, hidrológico e paisagístico 
(AB’SABER, 1962; FERREIRA, 2008). Apenas no norte do 
Tocantins registra-se um regime climático mais úmido, 
com uma estação seca mais curta, que não ultrapassa três 
a quatro meses, já sob o domínio da Floresta Amazônica 
em seus rebordos orientais.

Figura 4.1- Vastas superfícies aplainadas revestidas por cerrado, 
desenvolvidas sobre solos profundos e bem drenados, lixiviados 

e laterizados. Ressalta-se um cenário geomorfológico de 
notável estabilidade tectônica e forte atuação do intemperismo 

químico. No horizonte, observa-se o topo das chapadas cimeiras, 
delineando o nível morfológico mais antigo e elevado na região. 

Rodovia TO-110, entre as cidades de São Félix do Tocantins e 
Mateiros. Fotografi as: Marcelo Eduardo Dantas, 2012.
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Com relação às superfícies de aplainamento no esta-
do do Tocantins, os modelos genéticos de etchplanação 
(BÜDEL, 1982; THOMAS, 1994) e de pediplanação, este 
exaustivamente aplicado no Sudeste do Brasil (KING, 1956; 
BIGARELLA et al., 1965), parecem ser complementares e 
explicam apropriadamente os processos de evolução do 
relevo que delinearam a paisagem geomorfológica do To-
cantins ao longo do Cenozoico. Assim sendo, os processos 
de pediplanação e pedimentação pressupõem um padrão 
erosivo comandado por processos de desagregação me-
cânica e recuo a remontante das encostas, sob um regime 
climático dominante que oscilaria entre o semiúmido e o 
semiárido. O recuo erosivo apresentado, tanto pela escar-
pa da Serra do Lajeado, próximo a Palmas, quanto pela 
escarpa da Serra Geral de Goiás (no extremo sudeste do 
Tocantins, junto à divisa com o estado da Bahia) documen-
tam, esplendidamente, este modelo evolutivo. Em outras 
áreas do estado, o processo de aplainamento encontra-se 
tão avançado que subsistem apenas esparsos inselbergs
ou morros-testemunho. Por outro lado, é inquestionável a 
marcante infl uência do intemperismo químico em ambiente 
quente e subúmido que impera na região. Registra-se com 
frequência, por todo o estado do Tocantins, o desenvolvi-
mento de perfi s de intemperismo com dezenas de metros 
de espessura. Neste sentido, os processos de etchplanação 
assumem, também, um importante papel na evolução do 
relevo regional. De acordo com o modelo de evolução por 
etchplanação proposto originalmente por Büdel (1982), as 
superfícies seriam rebaixadas progressivamente por meio 
de uma lenta denudação das superfícies de aplainamen-
to, condicionadas por um progressivo rebaixamento do 
nível de base. Este rebaixamento seria controlado pela 
velocidade do intemperismo químico atuando no contato 
entre a rocha sã e rocha alterada. Este processo gera na 
paisagem complexos mantos de alteração, muitos dos quais 
exibindo espessos perfi s lateríticos, maturos ou imaturos 
(COSTA et al., 1991), truncados ou preservados (Figura 4.2).

Figura 4.2 - Desenvolvimento de espessos perfi s lateríticos 
por vastas áreas sobre as superfícies aplainadas, com geração 

de solos pobres, profundos e com níveis concrecionários 
(Latossolos Vermelho-Amarelos Petroplínticos e Plintossolos 

Pétricos). Rodovia TO-050, entre as cidades de Porto Nacional 
e Silvanópolis. Fotografi a: Edgar Shinzato, 2015.

COMPARTIMENTOS GEOMORFOLÓGICOS

A partir deste breve sumário sobre as principais carac-
terísticas do meio físico do estado do Tocantins, é possível 
promover uma análise dos compartimentos geomorfoló-
gicos existentes. Com base na interpretação dos produtos 
de sensoriamento remoto disponíveis, perfi s de campo e 
estudos geomorfológicos regionais anteriores (IBGE, 1993 e 
2007a; ROSS, 1985 e 1997; SOUSA et al., 2012), o estado do 
Tocantins foi compartimentado em 16 (dezesseis) Domínios 
Geomorfológicos (Figura 4.3), descritos a seguir.

Figura 4.3 - Domínios geomorfológicos propostos para o estado 
do Tocantins. Fonte: Marcelo Eduardo Dantas, 2018.
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Figura 4.4 - Mapa de padrões de relevo do estado do Tocantins, 
2018. Fonte: Marcelo Eduardo Dantas, 2018.

Em adendo, são identifi cados os diversos padrões de 
relevo do estado (tabela 1), os quais estão inseridos nos 
domínios geomorfológicos referidos acima e encontram-se 
representados no mapa de padrões de relevo do estado do 
Tocantins (Figura 4.4), que serviu de subsídio para a ela-
boração do mapa Geodiversidade do Estado do Tocantins 
(Anexo II - Biblioteca de padrões de relevo do território 
brasileiro). A individualização dos diversos compartimentos 
de relevo foi obtida com base em análises e interpretação 
de imagens de radar do Shuttle Radar Topography Mission
(SRTM), com resolução horizontal de 90 m, e de mosaicos 
de imagens Geocover, sendo as unidades de relevo agrupa-
das de acordo com a caracterização da textura e rugosidade 
das imagens. A escala de trabalho adotada foi 1:1.000.000.

Tipo de Relevo Declividade 
(graus)

Amplitude 
Topográfica 

(metros)

Planícies fl uviais 
ou fl uviolacustres (R1a)

0 a 3 0 a 2

Terraços fl uviais (R1b1) 0 a 3 2 a 20

Vertentes recobertas por 
depósitos de encosta (R1c)

5 a 45 variável

Campos de dunas (R1f) 3 a 30 2 a 40 

Tabuleiros (R2a1) 0 a 3 20 a 50 

Tabuleiros dissecados (R2a2) 2 a 5 20 a 50

Baixos platôs (R2b1) 0 a 5 20 a 50 

Planaltos (R2b3) 0 a 5 20 a 50 

Chapadas e platôs (R2c) 0 a 5 0 a 20 

Superfícies aplainadas 
conservadas (R3a1)

0 a 5 0 a 10 

Superfícies aplainadas 
retocadas e degradadas (R3a2)

0 a 5 10 a 30 

Inselbergs e outros relevos 
residuais (R3b)

25 a 60 50 a 500 

Colinas amplas e suaves (R4a1) 3 a 10 20 a 50 

Colinas dissecadas e morros 
baixos (R4a2)

5 a 20 30 a 80 

Domos em estrutura 
elevada (R4a3)

3 a 10 50 a 200 

Morros e serras baixas (R4b) 15 a 35 80 a 200 

Domínio Serrano (R4c) 25 a 60 300 a 2.000 

Escarpas de borda 
de planalto (R4d)

25 a 60 300 a 2.000 

Degraus estruturais 
e rebordos erosivos (R4e)

10 a 45 50 a 200 

Vales encaixados (R4f) 10 a 45 100 a 300 

Tabela 1 – Declividade e amplitude topográfi ca das formas 
de relevo identifi cadas no estado do Tocantins. 

Fonte: Marcelo Eduardo Dantas, 2018.
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Planícies Fluviais

Este domínio é exclusivamente representado por pla-
nícies fl uviais de inundação, diques marginais e terraços 
fl uviais (R1a e R1b1) depositados nos fundos de vales dos 
rios Tocantins e Araguaia e de seus afl uentes principais, 
excetuando a bacia sedimentar da Ilha do Bananal, que 
por suas características peculiares foi individualizada como 
um domínio distinto. Toda a rede de drenagem tributária 
destes dois grandes rios no estado do Tocantins apresenta 
exígua a moderada sedimentação aluvial, exibindo planícies 
de inundação por vezes mapeáveis em escala regional. 
Destacam-se, neste contexto, os rios Muricizal, das Cunhas, 
Juari, Bananal, Piranhas e Caiapó, situados no baixo vale 
do rio Araguaia; e os rios do Sono (Figura 4.5), Formiga, 
Manuel Alves, São Valério, Santo Antônio, Santa Teresa, 
Palma, Maranhão e Paranã, situados, preferencialmente, 
no médio vale do rio Tocantins.

As planícies e os terraços do sistema fl uvial Tocantins-
-Araguaia se espraiam às margens dos rios que cortam as 
extensas superfícies de aplainamento desenvolvidas no 
estado e constituem esparsas zonas deposicionais ativas 
num território marcado pela denudação e pelo aplaina-
mento (Figura 4.6).

Todos estes terrenos apresentam um amplo domínio 
de solos muito pouco desenvolvidos, formados sobre 
sedimentos inconsolidados recentes, em muitos casos 
submetidos a forte hidromorfi smo (mal drenados), com 
predomínio de Gleissolos Háplicos, em geral distrófi cos, 
mas com ocorrência também de solos eutrófi cos. Nas pla-
nícies aluviais do rio Araguaia e seus afl uentes, os Gleissolos 
Háplicos ocorrem predominantemente, seguidos dos Neos-
solos Flúvicos, e subordinadamente, Plintossolos Háplicos. 
Já nas várzeas do rio Tocantins, em especial a partir de seu 
médio curso, é frequente a ocorrência de Neossolos Flúvicos 
Eutrófi cos, alguns com abundância de argilas expansivas, 
em geral também associados a Gleissolos, registrando-se 
também a ocorrência de Plintossolos Háplicos, ou ainda 
Neossolos Quartzarênicos hidromórfi cos (IBGE, 2007b, 
2012, 2014a, 2014b, 2014c).

Assim sendo, apesar de sujeitas a inundações peri-
ódicas, as planícies fl uviais dos rios Araguaia e Tocantins 
apresentam algumas áreas com bom potencial para 
exploração agrícola, adaptada às peculiaridades desse 
ambiente. 

O rio Araguaia é, tipicamente, um rio de planície, 
apresentando um gradiente extremamente baixo, com 
múltiplos canais e ilhas. Esse padrão fl uvial é denomina-
do anabranching (LATRUBESSE, 2008), assentado sobre 
planícies de inundação bem desenvolvidas (Figura 4.7). 
Com o incremento da produção agrícola na região torna-se 
premente a futura implantação da hidrovia do Araguaia. 
O rio Tocantins, por sua vez, apesar de também desen-
volver um perfi l longitudinal de gradiente muito baixo, 

Figura 4.5 - Calha do rio do Sono em meio a extensas 
superfícies aplainadas revestidas por vegetação de cerrado. 

Rodovia TO-030, entre as cidades de Novo Acordo e São Félix do 
Tocantins. Fotografi a: Marcelo Eduardo Dantas, 2012.

Figura 4.6 - Rio Tocantins e sua planície fl uvial em paisagem 
monótona das extensas superfícies aplainadas, por vezes 
interrompidas por esparsas cristas quartzíticas isoladas. 

Ponte da rodovia TO-387, junto à cidade de São Salvador do 
Tocantins. Fotografi a: Marcelo Eduardo Dantas, 2012.

apresenta uma sedimentação fl uvial bem mais escassa, 
com geração de esparsas e descontínuas planícies fl uviais 
em meio à vastidão das superfícies de aplainamento. 
É notável o controle estrutural exercido sobre segmentos 
do rio Tocantins assumindo, assim, um padrão retilíneo 
em vários trechos, como pode ser observado na região 
conhecida como Bico do Papagaio. Deste modo, a bacia 
do rio Tocantins apresenta um potencial hidrelétrico que 
inexiste na bacia do rio Araguaia.Curiosamente, a mais 
extensa várzea desenvolvida pelo rio Tocantins foi inundada 
pelo reservatório da UHE do Lajeado, cujo lago promove a 
amenização climática para Palmas, a moderna capital do 
estado do Tocantins, fundada em 1989 e implantada às 
suas margens (Figura 4.8).
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Figura 4.7- Margem direita do rio Araguaia, apresentando 
expressivo potencial turístico, pesqueiro e de navegação. 

Segundo Latrubesse (comunicação oral), o rio Araguaia é um 
dos maiores rios brasileiros cujo perfi l longitudinal não foi barrado 

por qualquer ação antrópica, com destaque para implantação 
de usinas hidrelétricas. Deste modo, a bacia hidrográfi ca 

do rio Araguaia ainda é uma das mais preservadas do território 
nacional. Porto fl uvial da cidade de Caseara. 

Fotografi a: Márcio Costa Abreu, 2015.

Figura 4.8 - Lago de Palmas. Barragem do rio Tocantins formando 
uma represa de 8 km de largura inundando a planície fl uvial. 

Ao fundo, escarpa da Serra do Lajeado. Rodovia TO-080, 
entre as cidades de Palmas e Paraíso do Tocantins.

Fotografi a: Marcelo Eduardo Dantas, 2012.

O rio Tocantins representou uma histórica via de po-
voamento de uma vasta região que outrora compunha o 
“norte do estado de Goiás” e que remonta ao século XVIII, 
na esteira do ciclo da mineração. Além da atual capital 
estadual - Palmas, e da antiga cidade - polo - Porto Nacio-
nal, destacam-se as cidades de São Salvador do Tocantins, 
Peixe, Ipueiras, Brejinho de Nazaré, Lajeado, Miracema do 
Tocantins, Pedro Afonso, Itapiratins, Palmeirante, Barra 
do Ouro, Filadélfi a, Babaçulândia, Aguiarnópolis, Tocanti-
nópolis, Itaguatins, Sampaio e São Salvador do Tocantins, 
dentre as principais. No vale do Araguaia, destacam-se as 
cidades de Caseara, Araguacema, Pau d’Arco, Araguanã, 
Xambioá e Araguatins. 

No extremo norte do estado, na região denominada de 
Bico do Papagaio, delimitada pelos vales dos rios Tocantins 
e Araguaia, próximo a sua confl uência, ocorreu um relativa-
mente recente e importante episódio da história nacional: a 
guerrilha do Araguaia, entre o fi nal dos anos de 1960 até os 
meados dos anos 1970 durante o ápice da ditadura militar. 
Até os dias de hoje, existem pessoas desaparecidas, dentre 
guerrilheiros e camponeses locais em decorrência desse 
confl ito armado. A atividade da guerrilha e da sua repressão 
pelas forças armadas, no estado de Tocantins, concentrou-
-se nas proximidades do município de Xambioá. Esta é uma 
parte da História relativamente desconhecida tendo sido mais 
estudada após a redemocratização do país.

Depressão do Médio Vale do Rio Tocantins

A maior parte do estado é constituída por terras 
baixas, porém bem drenadas, sendo caracterizadas pelas 
depressões interplanálticas dos vales dos rios Tocantins e 
Araguaia (ROSS, 1985; IBGE, 1993; IBGE, 2007a).

A Depressão do médio vale do rio Tocantins foi for-
malmente caracterizada por IBGE (1993) e consiste num 
dos mais extensos domínios geomorfológicos do estado. 
Neste trabalho, abrange também a Depressão de Impera-
triz, individualizada pelo IBGE (2007a).

Este domínio geomorfológico foi outrora denominado 
Depressão ortoclinal do Tocantins por Barbosa et al. (1973) 
e é representado por uma vasta superfície de aplainamento 
pontilhada por relevos residuais sob forma de mesetas e 
morros-testemunho, apresentando um caimento geral de 
sul para norte. Posicionada em cotas muito baixas, entre 
100 e 350 metros de altitude (Figura 4.9), esta vasta su-
perfície é drenada, à margem direita, pelos vales dos rios 
do Sono, Manuel Alves Pequeno e Manuel Alves Grande, 
e na margem esquerda, por rios de menor extensão, como 
Providência, dos Bois, ribeirões Tabocão, Tranqueira e Pau 
Seco, e rio João Aires, dentre os principais.

Figura 4.9 - Extensa superfície de aplainamento suavemente 
dissecada por uma rede de drenagem de muito baixa densidade. 

No horizonte, observa-se relevo residual sob forma de morro-
testemunho. Rodovia TO-416, entre as cidades de Riachinho e 

Xambioá. Fotografi a: Juliana Maceira Moraes, 2011.
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Figura 4.10 - Perfil geológico-geomorfológico de direção W-E, atravessando o centro-norte do estado do Tocantins entre a 
cidadelocalidade de Couto de Magalhães, no vale do rio Araguaia e as chapadas do alto Parnaíba.  

Fonte: Marcelo Eduardo Dantas & Maurício Gomes Rocha, 2018.

Este domínio estende-se por uma comprida faixa de 
direção norte-sul que abrange o centro-norte e o nordeste 
do estado do Tocantins, incluindo a região denominada 
de Bico do Papagaio. A Depressão do médio vale do rio 
Tocantins delimita-se, a oeste, com as serras e patamares 
do interflúvio Tocantins-Araguaia; a sul, com o Planalto 
dissecado do Tocantins e com os patamares do Jalapão; e, a 
sudeste, com as chapadas do alto rio Parnaíba (Figura 4.10). 
Em seu interior, estão inseridas as chapadas e mesetas de 
Estreito-Carolina. Por fim, a norte e a leste, este domínio 
estende-se, em larga escala, pelo estado do Maranhão.

Seu relevo é constituído por extensas superfícies 
aplainadas (R3a2), com esporádica ocorrência de morros-
-testemunho (R3b), incipientemente dissecadas por uma 
rede de drenagem de baixa densidade, todavia sem perder 
seu caráter aplainado. De forma frequente, ocorrem baixos 
platôs (R2b1) (Figura 4.11) e rebordos erosivos (R4e) ligei-
ramente ressaltados topograficamente. Em determinadas 
porções desse domínio geomorfológico, predominam 
terrenos modelados em morros baixos ou colinas com grau 
variável de dissecação (R4a1 e R4a2). A planície aluvial 
do rio Tocantins ocorre de forma descontínua ao longo de 
seu fundo de vale. Num dos estrangulamentos rochosos, 
inclusive, foi construída a UHE de Estreito, sobre rochas 
vulcânicas da formação Mosquito. Entretanto, essa planície 
torna-se bem mais larga em seu baixo curso, próximo à 
confluência do rio Araguaia, a jusante da cidade de Impe-
ratriz (DANTAS et al., 2013).

Este conjunto de formas de relevo resulta do arrasa-
mento generalizado do substrato geológico de uma sequ-
ência vulcanossedimentar praticamente completa de idade 
devoniano-cretácica da bacia sedimentar do Parnaíba, que 
compreende desde os siltitos e folhelhos das formações 
Pimenteiras, Cabeças e Longá, até os arenitos e argilitos das 
formações Corda e Itapecuru;e os derrames basálticos da 
formação Mosquito. Por fim, sobre todo este conjunto de 
litologias, desenvolveu-se um aplainamento generalizado 
do relevo e um evento de laterização durante o Neógeno, 
que gerou perfis lateríticos imaturos. 

Em decorrência da grande variabilidade geológica 
e biogeográfica registrada na Depressão do médio vale 
do rio Tocantins, observa-se uma profusão de tipos de 
solos desenvolvidos na região. De forma geral, podemos 
subdividir esta vasta superfície em dois domínios morfo-
pedológicos principais:

a) Região do Bico do Papagaio, a norte da cidade de 
Araguaína, onde predominam solos profundos e lixivia-
dos, devido a forte atuação do intemperismo químico em 
clima subequatorial úmido a subúmido, revestidos tanto 
pela Floresta Amazônica, quanto por mata de cocais, com 
predomínio do babaçu (Attalea speciosa), ou por florestas 
estacionais (IBGE, 2007c) (Figura 4.12). Predominam nas 
áreas mais planas os Latossolos Vermelho-Amarelos e 
Amarelos, Distróficos, em alguns casos associados a Ne-
ossolos Quartzarênicos Órticos, cuja ocorrência está em 
geral relacionada ao afloramento de arenitos eólicos de 
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idade triássica da Formação Sambaíba. Ocorrem também 
Argissolos Vermelho-Amarelos Distrófi cos, que em algu-
mas áreas apresentam horizonte superfi cial mais espesso e 
escuro (A proeminente) ou ocorrência de plintita (plintos-
sólicos), além de Plintossolos Háplicos, situados em áreas 
de níveis altimétricos mais baixos, marginais às planícies 
fl uviais dos rios Tocantins e Araguaia, e ainda Neossolos 
Litólicos, estes em terrenos mais declivosos na borda 
de relevos residuais e em alguns vales mais encaixados. 
Destaca-se ainda a ocorrência de Latossolos Vermelhos Dis-
trófi cos e Nitossolos Vermelhos Distrófi cos ou Eutrófi cos, 
ambos de textura argilosa, que estão associados ao intem-
perismo dos basaltos de idade jurotriássica da Formação 
Mosquito. Por fi m, ressaltam-se manchas de solos de boa 
fertilidade natural associado à presença de argilas ativas, 
que contribuem para a retenção de nutrientes, como os 
Luvissolos Háplicos e Chernossolos Argilúvicos, em meio 
a um amplo domínio de solos de baixa fertilidade natural 
(IBGE, 2007b, 2012, 2014a).

b) A sul de Araguaína este domínio apresenta solos 
pobres em nutrientes, em grande parte arenosos e forte-
mente laterizados, em clima estacional seco-úmido, típico 
dos cerrados. Destaca-se, neste contexto, a expressiva 
ocorrência de Plintossolos Pétricos Concrecionários, que 
se caracterizam por apresentar grande quantidade, mais 
de 50% em volume, de concreções ferruginosas (petro-
plintita) do tamanho de calhaus ou cascalhos (diâmetro 
>2 mm) em sua constituição, material este que por sua 
maior resistência à remoção pelos processos erosivos atua 
como fator a retardar o avanço da erosão geológica remon-
tante. Por essa razão, esses solos tendem a sobressair na 
paisagem, muitas vezes delineando pequenas quebras de 

Figura 4.11 - Relevo de baixos platôs ligeiramente mais elevados 
que as superfícies aplainadas circunjacentes, recobertos por 
solos profundos e bem drenados, por vezes concrecionários. 

Estes terrenos encontram-se sulcados por uma rede de 
drenagem de baixa densidade. Rodovia TO-432, entre 

as cidades de Colinas do Tocantins e Tupiratins. 
Fotografi a: Juliana Maceira Moraes, 2011.

relevo nos limites dos topos com as partes superiores das 
encostas dos vales que dissecam a paisagem. A ocorrên-
cia generalizada desses Plintossolos sugere um ambiente 
pretérito de restrição de drenagem e alternância de condi-
ções redutoras e oxidantes que resultou na concentração 
diferencial de óxidos de ferro e a formação de horizontes 
plínticos em grandes extensões, a exemplo do que ocorre 
atualmente em algumas planícies e fundos de vale, de cujo 
endurecimento irreversível por dessecamento posterior, 
condicionado a um rebaixamento do nível de base em 
escala regional, teve origem o material concrecionário 
atual. Igualmente abundantes são os Neossolos Quart-
zarênicos Órticos, predominantes nas áreas mais amplas, 
de conformação suave e extensos interfl úvios, como nos 
topos dos baixos platôs (R2b1) que sobressaem levemente 
do nível de aplainamento geral. Com frequência ocorrem 
associados a Latossolos Amarelos de textura média, que 
se distribuem por toda a área, em geral em topografi a 
plana a suave ondulada (< 8% de declive). A ocorrência de 
Latossolos Vermelho-Amarelos é bem menos expressiva; 
destaca-se, todavia a sul, à margem esquerda do rio do 
Sono, próximo à confl uência com o rio Tocantins, a do-
minância de Latossolos Vermelhos, de textura argilosa ou 
muito argilosa, desenvolvidos sobre espessas coberturas 
detríticas nos topos de baixos planaltos (R2b3), em relevo 
plano de grande extensão, que apresentam condições 
favoráveis à agricultura intensiva. Ocorrem, subordina-
damente, Argissolos Vermelho-Amarelos e Plintossolos 
Háplicos, ambos quase sempre de caráter distrófi co, assim 
como Neossolos Litólicos e Cambissolos Háplicos, estes em 
geral relacionados a áreas mais declivosas, nas encostas 
de vales (IBGE, 2007b, 2012, 2014a, 2014b).

Figura 4.12 - Superfície de aplainamento com ocorrência de 
baixos platôs residuais (sobressaindo ao fundo) sustentados 

por crostas lateríticas. Paisagem revestida por mata de babaçus 
em condição climática úmida, típica do norte do estado, em 

transição entre os biomas do Cerrado e da Floresta Amazônica. 
Rodovia TO-201, nas imediações da cidade de Buriti do Tocantins. 

Fotografi a: Juliana Maceira Moraes, 2011.
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Figuras 4.13 e 4.14 - Processos de erosão laminar acelerada 
e ravinamentos promovendo a remoção do cerrado nativo 

e evidenciando fenômeno de degradação ambiental sobre as 
superfícies aplainadas em área de solos concrecionários. 

Rodovia TO-030, entre as cidades de Novo Acordo e São Félix do 
Tocantins. Fotografi as: Edgar Shinzato, 2015.

Em campo, observou-se uma expressiva área embasada 
por siltitos e folhelhos das formações Poti e Piauí, ambas de 
idade carbonífera, que exibem processos de erosão laminar 
acelerada, sulcos e ravinamentos de tal relevância que provo-
caram a remoção da vegetação original e a perda da camada 
superfi cial do solo (Figuras 4.13 e 4.14). O cenário resultante 
de tal dinâmica geomorfológica é uma paisagem típica de 
um estágio inicial de desertifi cação, com uma profusão 
de solos decapitados e pedregosos, selados pela ação da 
chuva e submetidos a uma intensa ação erosiva impetrada 
pelo escoamento superfi cial. Este fenômeno de degrada-
ção ambiental decorre do desmatamento generalizado do 
cerrado nativo sobre terrenos muito frágeis, referentes a 
Plintossolos Pétricos Concrecionários e Cambissolos Háplicos 
Tb Distrófi cos embasados por rochas pelíticas.

Ressalta-se, por fi m, a ocorrência muito restrita de 
antigos depósitos eólicos de presumível idade pleistocênica. 
As dunas fi xas (R1f) atestam a vigência de paleoclimas 
pretéritos mais secos ao longo do Quaternário em toda a 
região (Figura 4.15).

Figura 4.15 - Dunas fi xas constituídas por areias quartzosas 
inconsolidadas e oxidadas (Neossolos Quartzarênicos 
Órticos), apresentando coloração amarelado-clara. 

Este depósito encontra-se escavado pela rodovia TO-010, 
entre as cidades de Lajeado e Miracema do Tocantins. 

Fotografi a: Marcelo Eduardo Dantas, 2015.

Ressalta-se ainda o registro de um notável geossítio 
descrito pelo SIGEP (DIAS-BRITO et al, 2009), associado 
aos famosos troncos fósseis espalhados nos sedimentos 
da Formação Pedra de Fogo, na bacia sedimentar do 
Parnaíba, especialmente na região de Bielândia, distrito 
de Filadélfi a. Vulgarmente eles são conhecidos como 
psaronius, representados por pedaços de troncos e ga-
lhos, por vezes quase que inteiros, completos, métricos, 
silicifi cados por quartzo, que surpreendem até os mais 
calejados paleontólogos (MARTINS et al., 2010). 

Historicamente, o vale do rio Tocantins representou 
um corredor de comunicação entre o Centro-Oeste e o 
Norte do Brasil, vocação esta impulsionada na década 
de 1960, com a construção da rodovia Belém-Brasília 
(BR-153). Com a consolidação deste corredor viário, foi 
desencadeado nas últimas décadas um vertiginoso pro-
cesso de desmatamento da vegetação original associado 
ao avanço da extração madeireira e da fronteira agrope-
cuária na região. O desenvolvimento econômico calcado 
nas atividades agropecuárias foi signifi cativo, projetando 
a cidade de Araguaína como um importante polo regio-
nal, sendo alçada à condição de segunda cidade mais 
importante do estado.

Este domínio é atravessado, de norte a sul, pela 
rodovia BR-153 (Belém-Brasília). As principais cidades si-
tuadas na Depressão do médio vale do rio Tocantins são: 
Araguaína, Lajeado, Miracema do Tocantins, Miranorte, 
Rio Sono, Pedro Afonso, Guaraí, Colinas do Tocantins, 
Itapiratins, Nova Olinda, Goiatins, Filadélfi a, Babaçulândia, 
Aguiarnóplis, Tocantinópolis, Itaguatins, Wanderlândia, 
Piraquê, Axixá do Tocantins, Augustinópolis, Sampaio e 
São Salvador do Tocantins.



ORIGEM DAS PAISAGENS DO ESTADO DO TOCANTINS

57

Figura 4.16 - Voçoroca gerada sobre solos muito friáveis 
e erodíveis (Neossolos Quartzarênicos), oriundos da 

intemperização dos arenitos de origem eólica da Formação 
Sambaíba. Rodovia TO-210, entre as cidades de Ananás e 

Angico. Fotografi a: Juliana Maceira Moraes, 2011.

Chapadas e Mesetas de Estreito-Carolina

As Chapadas e Mesetas de Estreito-Carolina (de-
nominação extraída de DANTAS et al., 2013) consistem 
numa antiga superfície planáltica francamente dissecada 
e submetida a processos de pediplanação, resultando num 
cenário de uma sucessão de planaltos, mesas e mesetas 
(R2b3), entremeadas por vales encaixados (R4f) e algumas 
colinas amplas (R4a1) e baixos platôs (R2b1) em meio a 
vastas superfícies de aplainamento (R3a2) desenvolvidas 
por intermédio do recuo lateral dos rebordos erosivos si-
tuados nos limites e no interior desse planalto dissecado. 
Este domínio geomorfológico, pontilhado por inselbergs, 
encontra-se quase que exclusivamente revestido por vege-
tação de cerrado (IBGE, 2007c) e também representa um 
divisor de drenagem secundário entre as bacias hidrográ-
fi cas dos rios Tocantins e Araguaia, onde se confrontam as 
nascentes de pequenos tributários do Tocantins. O topo da 
superfície planáltica está alçado a cotas que variam entre 
300 e 450 metros de altitude, enquanto que as superfícies 
pediplanadas circunjacentes da Depressão do médio vale 
do rio Tocantins estão posicionadas em cotas em torno de 
180 a 250 metros de altitude. Assim sendo, no estado do 
Tocantins, este domínio geomorfológico não apresenta ele-
vações tão expressivas quanto no Maranhão. As vertentes 
declivosas dos rebordos erosivos delineiam o limite entre 
o piso das superfícies aplainadas e o topo do planalto, 
apresentando amplitudes de relevo modestas que variam 
entre 100 e 200 metros de desnivelamento.

Esta típica modelagem da paisagem em planaltos, re-
bordos erosivos e superfícies pediplanadas resulta de intrin-
cado processo de esculturação do relevo condicionado por 
planos de fraturas ou falhas, ressaltados por lineamentos de 
direção E-W impressos na rede de drenagem, com destaque 
para a direção assumida pelos ribeirões Taboca, Brejão e 
Campo Alegre, todos pequenos afl uentes do rio Tocantins. 
Este domínio geomorfológico abrange uma sequência 
vulcanossedimentar da bacia gondwânica do Parnaíba, 
composta por arenitos ortoquartzíticos de origem eólica 
e idade triássica da Formação Sambaíba, por derrames ba-
sálticos de idade jurotriássica da Formação Mosquito e por 
arenitos fl úvio-eólicos de idade jurocretácica da Formação 
Corda. Frequentemente, sobre os topos planos do planalto 
assentam-se coberturas detríticas de idade neógena. As 
cornijas que encimam e sustentam o topo do planalto são 
constituídas tanto por quartzo-arenitos endurecidos, ou 
mesmo silicifi cados, ou por rochas de derrames basálticos.

Sobre os topos dessas superfícies planálticas e nas 
colinas amplas em nível topográfi co um pouco mais baixo 
desenvolvem-se solos muito pobres, profundos e fortemen-
te drenados, tais como os Neossolos Quartzarênicos Órticos 
e Latossolos Amarelos e Vermelho-Amarelos Distrófi cos de 
textura média, relacionados aos arenitos das formações 
Sambaíba e Corda e às coberturas neógenas, que embora 
em relevo suave podem apresentar alta suscetibilidade à ero-
são se expostos a fl uxo de água concentrado (Figura 4.16).

E sob a infl uência dos basaltos da Formação Mosquito 
ocorrem solos de cores avermelhadas e textura argilosa 
(Figura 4.17), em geral de boa fertilidade natural, como os 
Nitossolos Vermelhos Distrófi cos ou Eutrófi cos, relacionados 
preferencialmente às partes mais encaixadas dos vales que 
dissecam a paisagem, em relevo suave ondulado ou on-
dulado, enquanto os Latossolos Vermelhos Distrófi cos, de 
maior expressão geográfi ca, ocorrem em cotas mais altas das 
amplas encostas de relevo suave; registra-se ainda, nas pro-
ximidades da cidade de Angico, a presença de Chernossolos 
Argilúvicos, caracterizados por sua fertilidade natural muito 
elevada conjugada à alta atividade da fração argila, e por 
apresentarem horizonte superfi cial do tipo A chernozêmico. 
Solos rasos e de alta erodibilidade, tais como os Neossolos 
Litólicos, ocupam as encostas mais íngremes dos rebordos 
erosivos, com ocorrência também de Argissolos Vermelho-
-Amarelos. Nas superfícies pediplanadas circunjacentes, 
posicionadas em cotas mais baixas, predominam solos muito 
pobres, arenosos ou lateríticos, tais como os Neossolos 
Quartzarênicos Órticos, Plintossolos Háplicos e Plintossolos 
Pétricos Concrecionários (IBGE, 2007b, 2012, 2014a). 

Este domínio encontra-se atravessado pela BR-226, em 
sua parte central, e pela rodovia TO-134, que liga a locali-
dade de Darcilândia e a cidade de Angico, situadas em sua 
porção norte. As cidades de Wanderlândia e Babaçulândia 
situam-se no seu entorno, já no domínio da Depressão do 
médio vale do rio Tocantins.
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Figura 4.17 - Corte de estrada em de solo profundo, argiloso, 
de coloração e estrutura bastante homogêneas e boa fertilidade 

natural, derivado da decomposição química de basaltos da 
Formação Mosquito. Rodovia TO-134, entre as cidades de 

Luzinópolis e Angico. Fotografi a: Juliana Maceira Moraes, 2011. 

Depressão do Baixo-Médio 
Vale do rio Araguaia

A Depressão do baixo-médio vale do rio Araguaia 
foi caracterizada pelo IBGE (1993) e estende-se por uma 
comprida faixa de direção norte-sul que abrange exten-
sas áreas da porção ocidental do estado do Tocantins. 
Neste trabalho, compreende também a Depressão de 
Cristalândia, individualizada também pelo IBGE (2007a). 

Figura 4.18 - Perfi l geológico-geomorfológico de direção WNW-ESE, atravessando a porção central do estado do Tocantins, 
entre as cidades de Caseara, no vale do rio Araguaia, e Mateiros, situada nos baixos platôs do Jalapão. 

Fonte: Marcelo Eduardo Dantas & Maurício Gomes Rocha, 2018.

Este domínio delimita-se, a leste, com as serras e patama-
res do interfl úvio Tocantins-Araguaia ou com a Depressão 
do médio-alto vale do rio Tocantins; e, a sudoeste, com a 
bacia sedimentar quaternária da Ilha do Bananal (Figura 
4.18). A oeste, além da planície fl uvial do rio Araguaia, 
este domínio estende-se, em larga escala, pelo estado do 
Pará (DANTAS & TEIXEIRA, 2011). 

Seu relevo consiste de uma superfície aplainada bem 
elaborada, com desenvolvimento de uma superfície aplai-
nada de grande extensão (R3a1 e R3a2) (Figura 4.19) ou 
levemente dissecada em colinas muito amplas e suaves 
(R4a1) (Figura 20). As planícies aluviais do rio Araguaia, 
embutidas neste domínio geomorfológico, ocorrem de 
forma descontínua ao longo de seu fundo de vale. Todavia 
essas planícies são mais expressivas em seu médio curso, 
a montante da cidade de Araguacema.

Esta vasta superfície de aplainamento resulta do ar-
rasamento generalizado do substrato geológico da faixa 
de dobramentos Paraguai-Araguaia. Ressaltam-se, neste 
contexto, rochas de baixo a médio grau metamórfi co de 
idade neoproterozoica, constituídas por clorita xistos, fi litos, 
ardósias e muscovita-biotita xistos das formações Couto 
Magalhães, Pequizeiro e Xambioá, além de conglomerados 
basais e quartzitos da Formação Morro do Campo. Essas 
litologias, pouco resistentes ao intemperismo e à erosão, 
com exceção das rochas da Formação Morro do Campo 
correspondem, em geral, às vastas superfícies aplainadas 
observadas na região. Destaca-se também a existência loca-
lizada de um greenstone belt de idade arqueana, composto 
por xistos e rochas ultramáfi cas do Grupo Rio do Coco; 
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a ocorrência episódica de serpentinitos, xistos e gabros 
do complexo máfi co-ultramáfi co das unidades Quatipuru 
e Serra do Tapa, assim como um extenso gráben cretácico 
de direção N-S preenchido por arenitos e conglomerados 
da Formação Rio das Barreiras (Figura 4.10). Este gráben, 
situado no noroeste do estado, se instala de forma irregu-
lar em meio à faixa móvel Paraguai-Araguaia, apresenta 
extensão de 170 quilômetros e largura máxima de 40 
quilômetros, afi nando-se em direção sul (IBGE, 2007d). 
Coberturas detrito-lateríticas de idade neógena se espraiam 
por diversas áreas das superfícies pediplanadas.

Figura 4.19 - Superfície aplainada levemente reafeiçoada, 
modelada em arenitos da bacia em rift Água Bonita, de idade 

siluro-devoniana e associada a uma antiga zona de distensão do 
lineamento Transbrasiliano. Rodovia TO-373, entre as cidades de 
Araguaçu e Alvorada. Fotografi a: Mauricio Gomes Rocha, 2015.

Figura 4.20 - Superfície aplainada desfeita em um relevo de 
colinas muito amplas e suaves, modeladas em xistos do Grupo 
Xambioá. Rodovia TO-374, entre as cidades de Gurupi e Duerê. 

Fotografi a: Marcelo Eduardo Dantas, 2012.

Estes terrenos aplainados ou de colinas ? suaves 
apresentam cotas que variam entre 130 e 300 metros, 
gradualmente decrescentes de sul para norte, seguindo, 
em linhas gerais, o curso do vale do rio Araguaia.

Valente & Latrubesse (2011) caracterizam o estágio 
avançado de desenvolvimento desta superfície aplainada 
e ressaltam que a ilha do Bananal situa-se numa zona de 
fraqueza crustal ao longo do megalineamento Transbrasilia-
no que atravessa, transversalmente (numa direção SW-NE), 
boa parte do território brasileiro. Observa-se que este do-
mínio geomorfológico posiciona-se em cotas ligeiramente 
mais elevadas que as verifi cadas na bacia sedimentar da 
Ilha do Bananal. Assim sendo, tal fato ajuda a explicar o 
sutil reafeiçoamento moderno desta superfície, em ajuste 
a um nível de base subsidente do rio Araguaia, na bacia 
da Ilha do Bananal.

Ressalta-se ainda nesse domínio o desenvolvimento 
de feições cársticas, tais como dolinas e morrotes residuais, 
associados ao afl oramento de rochas calcárias da Formação 
Couto Magalhães (Figura 4.21). As maiores depressões 
fechadas em meio a esta plataforma carbonática desen-
volvem extensas lagoas, cujos espelhos d’água estão 
condicionados pela variação sazonal do nível freático (vide 
lagoas da Confusão e da Trindade, dentre as principais) 
(Figura 4.22). As depressões menores são colonizadas 
por uma vegetação peculiar de porte fl orestal em meio 
ao ambiente graminoso, sendo denominada de ipuca
(MARTINS et al., 2002; MARTINS et al., 2006). As ipucas 
constituem, portanto, enclaves fl orestais que ocupam o 
interior de pequenas dolinas, e frequentemente apresentam 
um condicionamento estrutural, onde os eixos de dolinas 
e uvalas seguem direções da rede de diáclases e fraturas 
(NASCIMENTO & MORAIS, 2012).

As ipucas são fragmentos fl orestais circulares, de ta-
manho variando, na sua maioria de alguns hectares, mas 
ocorrendo em áreas de centenas de hectares (MARTINS et 
al., 2002). Trata-se de uma fl oresta estacional semidecidual 
aluvial, sendo frequente a ocorrência do Landi (Calophyllum 
brasiliense) em algumas áreas ocorre o predomínio da 
pimenteira (Licania parviflora) (MARTINS et al., 2002; MA-
RIMOM e LIMA, 2001). O acúmulo de matéria orgânica no 
ecossistema de ipucas resulta em ambiente ácidos e pobres 
em nutrientes, com predomínio de Gleissolos Melânicos 
nas áreas centrais podendo ocorrer horizontes plínticos 
em subsuperfície (MARTINS et al., 2006) As ipucas são 
elementos importantes na ecologia e ciclo hidrológico da 
região, uma vez que no período de cheias estabelecem a 
ligação entre os vários rios, córregos e lagoas. Por serem 
áreas endêmicas e frágeis, as ipucas devem ser consideradas 
áreas de conservação e preservação. 

A Depressão do baixo-médio vale do rio Araguaia, a 
jusante da ilha do Bananal, notadamente entre as cidades 
de Caseara e Conceição do Araguaia, no Pará, apresenta 
vastas extensões de terrenos planos com solos profundos
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Figura 4.22 - Lagoa da Confusão. Inusitado “lago cárstico”, com 
grande potencial turístico, resultante da formação de uma dolina, 

posteriormente inundado pelo lençol freático. 
Foto: Marcelo Eduardo Dantas, 2012.

Figura 4.23 - Frente de expansão agrícola alcança os terrenos 
aplainados, sustentados por rochas metapelíticas da 

Formação Couto Magalhães, com ocorrência de Latossolos 
Vermelhos Distrófi cos, profundos e bem drenados. 

Rodovia TO-080, entre as cidades de Caseara e Marianópolis 
do Tocantins. Fotografi a: Marcelo Eduardo Dantas, 2015.

e bem drenados, adequados para a agricultura mecanizada 
(Figura 4.23). Latrubesse & Stevaux (2006) ressaltam o re-
cente e acelerado avanço da fronteira agrícola em direção 
ao baixo-médio vale do rio Araguaia, alertando para os 
sérios impactos ambientais decorrentes tanto da supressão, 
em larga escala, do cerrado nativo, quanto das alterações 
da dinâmica fl uvial e do assoreamento do rio Araguaia. 
Deste modo, o vale do Araguaia, assim como o sudeste do 
Pará, está integrado à franja pioneira do desmatamento 
denominado “Arco do Desfl orestamento”.

Na Depressão do baixo-médio vale do rio Araguaia, 
a norte da cidade de Juarina, ocorre a Floresta Amazônica 
em sua franja sul-oriental. O centro-sul deste domínio, a 
partir da cidade de Couto de Magalhães, é ocupado pelos 
cerrados. Entretanto, as áreas foram desmatadas e são 
ocupadas por atividades agropecuárias (IBGE, 2007c). 

Sobre a porção norte da Depressão do baixo-médio 
vale do rio Araguaia com clima úmido e revestido por 
fl oresta, situado entre as cidades de Xambioá e Juarina, 
desenvolvem-se solos bem drenados e de baixa fertilidade 
natural, por vezes com ocorrência de horizontes plínticos, 
predominando os Argissolos Vermelho-Amarelos. Ocorrem, 
de forma subordinada, Latossolos Vermelho-Amarelos 
e Amarelos, além de Argissolos Amarelos, estes relacio-
nados aos arenitos do gráben Rio das Barreiras; e nas 
áreas mais dissecadas ou declivosas do relevo ocorrem 
os Neossolos Litólicos, Distrófi cos ou mesmo Eutrófi cos 
(sobre algumas das esparsas ocorrências de rochas ul-
tramáfi cas na região), ou ainda Cambissolos Háplicos. 
A porção centro-sul da Depressão do baixo-médio vale 
do rio Araguaia, com clima semiúmido e revestido por 
cerrado, a sul da cidade de Couto de Magalhães, apresenta 
grande abundância de solos pedregosos e extensamente 
laterizados. Esta área representa o domínio absoluto 
dos Plintossolos Pétricos Concrecionários. Subordina-
damente, ocorrem Latossolos Vermelho-Amarelos, em 
geral dominantes em áreas de interfl úvios mais am-
plos, em relevo plano e suave ondulado, seguidos dos 
Argissolos Vermelho-Amarelos, ambos Distróficos e 
apresentando cascalhos de concreções ferruginosas 
(petroplínticos); em proporção inferior encontram-se 
Neossolos Quartzarênicos Órticos e Cambissolos Hápli-
cos Distrófi cos, além de algumas áreas deprimidas com 
Neossolos Quartzarênicos Hidromórfi cos (IBGE, 2007b). 

Figura 4.21 - Morrotes residuais constituídos de metacalcários 
da Formação Couto Magalhães, com lavra de exploração para 
suprimento de insumos para o fl orescente polo agrícola local. 

Ressalta-se a ocorrência de solos rasos, de boa fertilidade natural 
e baixa capacidade de armazenamento de água (Chernossolos 

Rêndzicos), revestidos por mata seca (fl oresta estacional decídua). 
Rodovia TO-374, unto às cercanias da cidade de Lagoa da 

Confusão. Fotografi a Marcely Ferreira Machado, 2015.
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De forma localizada ocorrem também solos de melhor ferti-
lidade natural, alguns com expressiva quantidade de argilas 
expansivas (Cambissolos Háplicos Ta Eutrófi cos), associados 
à decomposição das rochas carbonáticas da Formação 
Couto Magalhães.

As principais cidades que se situam neste domínio 
geomorfológico são Araguaçu, Formoso do Araguaia, 
Duerê, Lagoa da Confusão, Cristalândia, Pium, Divinópolis 
do Tocantins, Marianópolis do Tocantins, Goianorte, Case-
ara, Araguacema, Couto de Magalhães, Juarina, Bernardo 
Sayão, Arapoema, Pau d’Arco, Araguanã e Xambioá.

Planície do Rio Araguaia / Ilha do Bananal

No médio vale do rio Araguaia destaca-se uma grande 
bacia sedimentar quaternária – a bacia do Bananal –, que 
consiste na mais extensa área deposicional intracratônica 
moderna do Brasil Central, inserida numa faixa de transição 
entre os biomas do Cerrado e da Floresta Amazônica (VA-
LENTE & LATRUBESSE, 2011). A Planície do Rio Araguaia/
Ilha do Bananal foi formalmente caracterizada pelo IBGE 
(1993) e estende-se por uma comprida faixa de direção 
SSW-NNE que abrange extensas zonas alagadas no sudo-
este do estado do Tocantins. 

A denominada Ilha do Bananal situa-se no estado do 
Tocantins, mas sua bacia sedimentar estende-se, a oeste e 
a sul, para os estados de Mato Grosso e Goiás. Esta bacia 
sedimentar é preenchida por sedimentos fl uviais de idade 
pleistocênica da Formação Araguaia (BARBOSA et al., 1966; 
LATRUBESSE et al., 2009), muitos dos quais posicionados 
como terraços fl uviais (R1b1) e, posteriormente, por uma 
disseminada sedimentação fl uvial holocênica que originou 
uma vasta planície de inundação (R1a) (Figuras 4.24 e 4.25) 
e a maior ilha fl uvial do mundo, com mais de 20.000 km2.

Este domínio delimita-se, a leste, com a Depressão 
do baixo-médio vale do rio Araguaia; e, a sul e a oeste, 
estende-se para os estados de Goiás e Mato Grosso, 
respectivamente. A bacia sedimentar quaternária da Ilha 
do Bananal consiste na principal zona deposicional ativa 
no Tocantins. É por sua vez drenada por tributários do rio 
Araguaia (rios do Coco, Riozinho, Urubu, Duerê, Formoso, 
Xavante e Água Fria), em cujas margens ocorrem planícies 
fl uviais constituídas por sedimentos recentes que se am-
pliam na medida em que se aproximam da extensa bacia 
sedimentar da Ilha do Bananal. Esta vasta zona deposicional 
apresenta cotas baixas que variam entre 170 e 220 metros, 
embutidas em altitudes ligeiramente mais baixas do que 
as das superfícies circunjacentes (Figura 4.26), sendo que 
a grande planície apresenta altitudes gradualmente de-
crescentes de sul para norte, seguindo, em linhas gerais, 
o curso do vale do rio Araguaia.

Valente & Latrubesse (2011) caracterizam o padrão 
sedimentar da ilha do Bananal como um sistema agrada-
cional avulsivo, associado a um padrão de canal anabran-
ching (LATRUBESSE, 2008). Valente & Latrubesse (op. cit.) 
e Valente et al. (2013) demonstram, inclusive, que a própria 

Figuras 4.24 e 4.25 - Vasta planície aluvial do rio Urubu, 
subafl uente do rio Javaés, no limite leste da bacia sedimentar 

da Ilha do Bananal. Plantio de soja em pleno período de estiagem, 
em terrenos planos com lençol freático subafl orante. Predomínio 

de Gleissolos Háplicos Distrófi cos. Rodovia TO-374, 
entre as cidades de Dueré e Lagoa da Confusão. 

Fotografi as: Marcelo Eduardo Dantas, 2015.

ilha do Bananal foi gerada por um processo de avulsão do 
rio Araguaia.Nesse contexto, o “rio” Javaés não constitui 
um paraná, mas um braço abandonado do rio Araguaia. 
Em concordância com esta teoria, o alto curso do rio Ja-
vaés, a montante de sua confl uência com o rio Formoso, 
fi ca praticamente seco durante o período de estiagem 
devido à vazante do rio Araguaia e ao rebaixamento do 
nível freático regional.

Assim como o Pantanal, a bacia sedimentar da Ilha 
do Bananal representa um sub-bioma peculiar do cerrado 
brasileiro que reserva uma extraordinária biodiversidade, 
específi ca das terras úmidas das savanas tropicais. A ilha do 
Bananal caracteriza-se por vastos terrenos sazonalmente 
inundáveis no período úmido (verão), em associação com 
as cheias do rio Araguaia e a consequente elevação do nível 
freático regional (VALENTE et al., 2013).
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Figura 4.26 - Perfil geológico-geomorfológico de direção W-E, atravessando o centro-sul do estado do Tocantins, entre a ilha do Bananal, 
no vale do rio Araguaia, e o Chapadão Ocidental Baiano. Fonte: Marcelo Eduardo Dantas & Maurício Gomes Rocha, 2018.

Neste peculiar ambiente, dominam os solos hidromór-
ficos ou imperfeitamente drenados e fortemente lateriza-
dos, invariavelmente de baixa fertilidade natural. Trata-se 
do domínio dos Plintossolos Háplicos e dos Plintossolos 
Argilúvicos, estes predominantes na porção oeste, em geral 
associados com Planossolos Háplicos, cuja característica 
de mudança textural abrupta, com o aumento brusco do 
conteúdo de argila no horizonte B, característica também 
bastante comum nos Plintossolos Argilúvicos abruptos 
desta região, reflete o processo pedogenético de destruição 
e translocação da fração argila dos horizontes superiores 
do solo seguido de acúmulo em subsuperfície, processo 
denominado argiluviação. Nestes Plintossolos ocorre de 
forma associada a alternância de condições de redução e 
oxidação, essencial à formação de plintitas (plintitização). 
Subordinadamente, em áreas mais baixas ocorrem solos 
mal drenados, como Gleissolos, enquanto nas porções 
um pouco mais altas, em muitos casos correspondentes 
aos terraços da ilha do Bananal, sob vegetação de porte 
florestal, ocorrem solos de drenagem moderada, tais como 
Latossolos Amarelos Distróficos plínticos e Argissolos 
Amarelos Distróficos plínticos. E nas várzeas situadas ao 
longo dos fundos de vales dos rios Araguaia e Javaés e de 
toda a densa rede de tributários, predominam os Gleisso-
los Háplicos Distróficos e, subordinadamente, Neossolos 
Flúvicos Distróficos. A condição especial que caracteriza 
o ambiente dessa extensa planície, relacionada sobretudo 
ao alagamento sazonal, inviabiliza a constituição de aglo-
merados urbanos, todos periféricos, ao mesmo tempo em 
que sua importância ecológica é reconhecida desde 1959, a 

partir da demarcação do Parque Nacional do Araguaia, que 
abrange boa parte da sua porção ocidental, considerado 
pela Unesco como Reserva da Biosfera.

Serras e Patamares  
do Interflúvio Tocantins-Araguaia

As Serras e Patamares do Interflúvio Tocantins-
-Araguaia, termo cunhado pelo IBGE (1993), compreende 
um conjunto de elevações dispostas em alinhamentos 
serranos, morros alinhados, escarpas e planaltos residuais, 
que abrangem as denominadas Serras do Estrondo, das 
Cordilheiras, da Malhada Alta e do Roncador. Este conjunto 
de serras perfaz um extenso divisor entre as bacias dos 
rios Tocantins e Araguaia, e estende-se por mais de 500 
quilômetros numa comprida faixa de direção norte-sul ao 
longo do centro-norte do estado do Tocantins (MAMEDE 
et al., 1981a). Entretanto, este conjunto de elevações exibe 
um intenso desgaste erosivo e denudacional e apresenta-se 
de forma descontínua, interpenetrado pelas superfícies de 
aplainamento circundantes (Figura 4.27). Desse modo, os 
divisores entre as bacias dos dois grandes rios estão, em 
muitas áreas, destruídos e arrasados ao nível dos pediplanos 
que dominam a paisagem regional. Este domínio encontra-
-se cercado e atacado pelas frentes erosivas das superfícies 
de aplainamento por todas as direções: delimita-se, a leste, 
com a Depressão do médio vale do rio Tocantins; a oeste, 
com a Depressão do baixo-médio vale do rio Araguaia; e, 
a sul, está circundada pela Depressão  do médio-alto vale 
do rio Tocantins.
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Figura 4.27 - Extensa superfície de aplainamento da Depressão 
do baixo-médio vale do rio Araguaia, que trunca e subdivide o 
relevo planáltico da Serra das Cordilheiras, ao fundo. Rodovia  

TO-255, entre as cidades de Fátima e Porto Nacional.  
Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas, 2012.

Com o intuito de melhor avaliar este extenso conjunto 
de terras elevadas que forjam uma espécie de “espinha 
dorsal” do estado do Tocantins, optou-se por analisá-lo em 
duas partes: primeiramente será avaliado o conjunto serrano 
formado pelas serras do Roncador, da Malhada Alta e das 
Cordilheiras; a seguir, será analisada a Serra do Estrondo. 
Curiosamente, as serras das Cordilheiras e do Estrondo são 
separadas pelo vale plano e aberto do ribeirão Santa Lu-
zia, ajustado ao nível das superfícies aplainadas inferiores. 
Apenas em um trecho curto, este vale encontra-se estran-
gulado pelas vertentes escarpadas das serras supracitadas, 
formando um pequeno cânion. O vale do ribeirão Santa 
Luzia constitui um dos exemplos de descontinuidade deste 
domínio geomorfológico, resultante da coalescência dos 
pediplanos das depressões dos rios Tocantins e Araguaia.

As serras do Roncador, da Malhada Alta e das Cordi-
lheiras correspondem à porção sul deste domínio geomor-
fológico e estão situadas próximo à margem esquerda do 
rio Tocantins, balizadas pelas cidades de Porto Nacional, 
Brejinho de Nazaré, Crixás do Tocantins e Santa Rita do 
Tocantins, a sul; e pelas cidades de Palmas, Paraíso do 
Tocantins e Monte Santo do Tocantins, a norte. Estas ele-
vações constituem superfícies planálticas residuais (R2b3), 
ladeadas por curtas escarpas de borda de planalto (R4d), 
ou serras isoladas (R4c). A Serra do Roncador, no extremo 
sul desse domínio, próximo à cidade de Crixás do Tocantins, 
apresenta-se como um maciço isolado e mais elevado, com 
altitudes superiores a 700 metros. A Serra das Cordilheiras se 
apresenta como uma extensa cuesta festonada, cujo front 
está voltado para oeste, em direção às cidades de Fátima e 
Paraíso do Tocantins (Figura 4.28); e seu extenso e suave re-
verso está voltado para a calha do rio Tocantins (Figura 4.18).

Este conjunto de serras encontra-se fragmentado 
pelos ribeirões Conceição, do Carmo e dos Mangues, to-
dos tributários do rio Tocantins, cujos vales encontram-se  

Figura 4.28 - Vista geral das vertentes abruptas que delineiam 
o front escarpado da Serra das Cordilheiras, e dos topos planos 
do reverso da cuesta, adernados suavemente para leste. Limite 

geotectônico entre a bacia do Parnaíba, representada pelos 
folhelhos da Formação Pimenteiras no reverso da cuesta, e a faixa 

móvel Paraguai-Araguaia, representada pelos quartzitos e xistos da 
Formação Morro do Campo, no front da cuesta. Rodovia TO-374, 

nas imediações da cidade de Paraíso do Tocantins.  
Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas, 2015.

ajustados ao nível de base das superfícies aplainadas 
circundantes.Os terrenos declivosos das serras e escarpas 
mantêm a vegetação nativa de cerrado, enquanto que 
os topos dos platôs apresentam vegetação rasteira de 
campo cerrado (IBGE, 2007c). Os topos dessa superfície 
planáltica fragmentada estão alçados em cotas que variam 
entre 450 e 650 metros de altitude, enquanto que as 
superfícies pediplanadas circunjacentes estão posiciona-
das em cotas em torno de 220 a 320 metros de altitude. 
As escarpas de borda de planalto constituem vertentes 
abruptas e delineiam o limite entre o piso das superfícies 
aplainadas e o topo do planalto, apresentando amplitudes 
de relevo modestas que variam entre 200 e 300 metros 
de desnivelamento.

A compartimentação geológico-geomorfológica 
desses terrenos configura-se do seguinte modo: o topo 
dos platôs encontra-se sustentado por folhelhos, siltitos e 
arenitos de idade siluro-devoniana das formações Pimen-
teiras e Serra Grande, que representam a porção basal da 
bacia sedimentar do Parnaíba. As escarpas e os pediplanos 
subjacentes, por sua vez, encontram-se esculpidos em um 
complexo conjunto litológico da porção norte da faixa mó-
vel Brasília, composto por um embasamento de idade pale-
oproterozoica, constituído por ortognaisses do Complexo 
Rio dos Mangues, granulitos da unidade Porto Nacional e 
metagabros e metanortositos da suíte Carreira Comprida; 
e por granitoides intrusivos de idade neoproterozoica, refe-
rentes aos metagranitos das unidades Matança, Lajeado e 
Santa Luzia e aos metaconglomerados da Formação Morro 
do Campo e xistos da Formação Xambioá, estes últimos 
associados à faixa móvel Paraguai-Araguaia.



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS

64

Sobre as superfícies planálticas ocorrem Cambissolos 
Háplicos petroplínticos, pouco profundos e dominantes nos 
trechos menos conservados dos topos e encostas adjacen-
tes, e Latossolos Vermelhos e Vermelho-Amarelos, que são 
profundos e argilosos, nas áreas mais amplas de relevo plano 
ou suave ondulado. Em campo, observa-se que espessas 
crostas lateríticas resistentes à erosão sustentam os topos 
planos e retardam o processo de desmantelamento dos pla-
naltos remanescentes. Correspondem a Plintossolos Pétricos 
Concrecionários, cuja gênese está relacionada a ambiente 
com restrições de drenagem no passado, condicionando a 
formação de plintita, que por dessecamento posterior deu 
origem a petroplintita, presente em grande quantidade 
nesses solos, hoje em posição topográfica levemente des-
tacada nos limites dos topos. Sobre as encostas íngremes 
das escarpas de borda de planalto, assim como na serra do 
Roncador, desenvolvem-se solos rasos ou pouco profundos 
e com alta suscetibilidade à erosão, tais como os Neossolos 
Litólicos e Cambissolos Háplicos. Subordinadamente, ocor-
rem Argissolos Amarelos petroplínticos, além de algumas 
áreas com afloramentos de rocha (IBGE, 2007b, 2012).

Recentemente, os topos dos planaltos residuais e os re-
versos das cuestas vêm sendo desmatados para introdução 
de atividades agropecuárias. Destaca-se, nesse contexto, 
a Serra das Cordilheiras, atravessada pela rodovia TO-080, 
entre as cidades de Palmas e Paraíso do Tocantins.

Imediatamente a norte dessa rodovia estende-se a 
serra do Estrondo, desde as cidades de Monte Santo do 
Tocantins e Barrolândia, até a cidade de Xambioá, avan-
çando, inclusive, pelo estado do Pará. Este conjunto de 
elevações demonstra uma clara direção N-S, separando as 
bacias hidrográficas dos rios Tocantins e Araguaia (Figura 
4.10) e são constituídas por planaltos residuais (R2b3) ou 
baixos platôs (R2b1), frequentemente desfeitos num relevo 
de morros e serras baixas alinhadas (R4b). 

A porção sul da Serra do Estrondo, entre as cidades 
de Barrolândia e Colméia, assume a conformação de uma 
grande cuesta com um front escarpado (R4d) voltado para 
oeste e um reverso suave voltado para leste, frequentemen-
te dissecado em rebordos erosivos (R4e). Já a sua porção 
central, entre as cidades de Colméia e Bandeirantes do 
Tocantins, apresenta um estágio erosivo-denudacional mais 
avançado, onde se observa um relevo de morros dissecados 
(R4b) com a preservação de esparsos remanescentes do 
planalto original (R2b3) (Figura 4.29). Justamente em Ban-
deirantes do Tocantins desenvolve-se um extenso vão que 
secciona a Serra do Estrondo devido a outra coalescência 
entre os pediplanos das depressões dos rios Tocantins e 
Araguaia. Por fim, entre as cidades de Bandeirantes do 
Tocantins e Xambioá, a Serra do Estrondo apresenta um 
baixo planalto (R2b1), em parte fragmentado em morros 
(R4b) ou em colinas dissecadas (R4a2). Este conjunto de 
elevações, seccionado pelo rio Lontras, afluente do rio Ara-
guaia, estende-se além de Xambioá rumo norte e atravessa 
o rio Araguaia adentrando o estado do Pará. Destacam-se, 
próximo a Xambioá, duas estruturas circulares de domos 
arrasados pela erosão, da Serra da Ametista.

Figura 4.29 - Aspecto do relevo da Serra do Estrondo, esculpida 
em morros dissecados com topos aplainados, denunciando uma 
pretérita superfície planáltica, atualmente desfeita em morros. 

Rodovia TO-336, entre as cidades de Guaraí e Colméia.  
Fotografia: Márcio Costa Abreu, 2015.

Praticamente toda a Serra do Estrondo encontra-se 
revestida por fragmentos de vegetação de cerrado em 
meio a áreas desmatadas, excetuando-se sua porção norte, 
nas proximidades de Xambioá, onde se observam rema-
nescentes de uma floresta ombrófila aberta (IBGE, 2007c). 
De modo geral, a Serra do Estrondo, em toda a sua exten-
são não apresenta altitudes muito expressivas (Figura 4.10).  
Os topos dessa superfície planáltica fragmentada e os mor-
ros mais elevados atingem cotas que variam entre 400 e 700 
metros de altitude, enquanto as superfícies pediplanadas 
circunjacentes estão posicionadas em cotas em torno de 
140 a 260 metros de altitude.

A despeito da grande extensão norte-sul ocupada 
pela Serra do Estrondo, ela é constituída basicamente por 
duas províncias geológicas: a faixa móvel Paraguai-Araguaia 
e a bacia sedimentar do Parnaíba. Entretanto, devido à 
complexidade geológico-geomorfológica apresentada por 
esses terrenos profundamente desgastados pela erosão, 
optou-se por uma avaliação em dois segmentos:

O segmento meridional da Serra do Estrondo, situado 
entre as cidades de Barrolândia e Colméia apresenta uma 
compartimentação geológico-geomorfológica no qual os 
topos dos planaltos residuais estão sustentados por folhe-
lhos, siltitos e arenitos de idade devoniana da Formação 
Pimenteiras. As escarpas e os morros dissecados, por sua 
vez, encontram-se esculpidos em xistos da Formação Xam-
bioá ou em granitoides intrusivos da unidade Santa Luzia.

Já o segmento setentrional apresenta uma maior 
complexidade geológica: além dos baixos planaltos 
mantidos pelas rochas sedimentares da formação Pimen-
teiras, com desenvolvimento de crostas lateríticas, e o 
relevo dissecado de colinas e morros esculpidos em xistos 
da Formação Xambioá (Figura 4.30), ocorrem ainda os 
metaconglomerados da Formação Morro do Campo que 
mantém as elevações mais proeminentes (Figura 4.31).  
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Figura 4.30 - Relevo de morros altos da porção setentrional 
da Serra do Estrondo, modelado em xistos da Formação Xambioá. 

Rodovia BR-153, entre as cidades de Wanderlândia e Xambioá. 
Fotografi a: Juliana Maceira Moraes, 2011.

Figura 4.31 - Visada panorâmica da Serra da Ametista, que 
consiste de uma crista anelar sustentada por rochas resistentes 
da Formação Morro do Campo (quartzitos e conglomerados), 
que demarca o limite externo de um domo arrasado de rochas 

arqueanas do Complexo Colméia. Rodovia TO-164, 
entre as cidades de Araguanã e Carmolândia. 

Fotografi a: Juliana Maceira Moraes, 2011. 

e os Argissolos Vermelho-Amarelos, petroplínticos ou 
não. Subordinadamente, ocorrem Cambissolos Háplicos 
e Neossolos Litólicos, ambos de baixa fertilidade natural 
(distrófi cos) e em geral cascalhentos, ou mesmo pedrego-
sos. E sobre os metaconglomerados da Formação Morro 
do Campo onde emergem cristas anelares dos morros 
arrasados, além de relevos escarpados, predominam 
solos rasos, tais como os Neossolos Litólicos Distrófi cos, 
em geral associados a exposições rochosas (IBGE, 2007b). 
Por fi m, ocorrências localizadas de Argissolos Vermelhos e 
Nitossolos Vermelhos, Distrófi cos ou Eutrófi cos, parecem 
estar diretamente associadas ao afl oramento de rochas 
metabásicas da unidade Quatipuru.

As principais cidades que se situam ao longo das 
Serras e Patamares do Interfl úvio Tocantins-Araguaia são 
Barrolândia, Colméia, Guaraí (distrito de Mirandópolis), 
Itaporã do Tocantins, Aragominas, Carmolândia e Xambioá, 
esta última localizada nas adjacências desse domínio, às 
margens do rio Araguaia.

Chapadas do Alto Rio Parnaíba

As Chapadas do Alto Rio Parnaíba, termo baseado em 
denominação proposta pelo IBGE (1993), localizam-se no 
nordeste do estado do Tocantins e se estendem em larga 
escala pelo estado do Maranhão. Constituem superfícies 
planálticas de extensos topos planos (R2b3), por vezes 
sulcados por vales encaixados (R4f). Estes planaltos estão 
alçados em cotas que variam entre 400 a 600 metros de 
altitude, sendo que, no estado do Tocantins, registra-se 
apenas seu limite ocidental, pois se observa, imediata-
mente, extensas escarpas de borda de planalto (R4d) 
que demarcam o contato com as superfícies aplainadas 
subjacentes, apresentando altitudes variáveis entre 300 a 
370 metros. As escarpas de borda de planalto recebem a 
denominação local de Serra do Gado Bravo e apresentam-
-se festonadas, com vertentes muito íngremes e dissecadas 
e desnivelamentos totais entre 150 e 300 metros (Figura 
4.10). Ressalta-se, ainda, uma signifi cativa sedimentação 
de colúvios e depósitos de tálus no sopé. Assim sendo, tais 
escarpamentos constituem áreas de alta suscetibilidade a 
processos erosivos e a movimentos de massa. Estas formas 
de relevo indicam, portanto, uma retomada erosiva por 
evolução regressiva das vertentes escarpadas com a con-
comitante expansão das áreas pediplanadas da Depressão 
do médio vale do rio Tocantins.

As Chapadas do Alto Rio Parnaíba são revestidas, 
integralmente, por vegetação do bioma Cerrado, com 
predomínio de campos cerrados, nos topos planos, em
grande parte já convertidos para agricultura mecanizada, 
a cerrados típicos e cerradões nas encostas das escarpas 
(IBGE, 2007c).

No topo do planalto, correspondendo à Superfície 
Sul-Americana de King (1956), desenvolvem-se perfi s la-
teríticos ou detrito-lateríticos maturos e imaturos de idade 
paleógena. Subjacente a estas espessas formações superfi -

Afl oram também, no núcleo de domos arrasados, rochas 
muito antigas do embasamento arqueano a paleoprotero-
zoico, representadas por gnaisses, migmatitos e granitos 
do Complexo Colméia e da unidade Cantão e, por fi m, 
intrusões de serpentinitos, xistos e gabros do complexo 
máfi co-ultramáfi co da unidade Quatipuru.

Sobre as superfícies planálticas de topografi a suave 
desenvolvem-se solos profundos, argilosos, com frequência 
cascalhentos e laterizados: Latossolos Vermelho-Amarelos 
petroplínticos e, subordinadamente, Latossolos Verme-
lhos, ambos de caráter distrófi co. Já no relevo ondulado 
dos morros dissecados, predominam solos fortemente 
laterizados como os Plintossolos Pétricos Concrecionários 
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ciais registra-se uma complexa sequência de rochas da bacia 
sedimentar do Parnaíba, constituída por siltitos, folhelhos, 
arenitos, calcários e silexitos das formações Piauí e Pedra de 
Fogo, que remontam do Carbonífero ao Triássico. Restrito à 
porção meridional deste domínio geomorfológico afloram 
arenitos eólicos ortoquartzíticos da Formação Sambaíba e 
derrames basálticos da Formação Mosquito. 

Nos topos planos dos chapadões, ocorrem solos 
bastante profundos, fortemente drenados e de baixa 
fertilidade natural, predominando Latossolos Amarelos 
Distróficos, de textura média, e em menor proporção Ne-
ossolos Quartzarênicos Órticos, estes relacionados às en-
costas suaves que margeiam as linhas de drenagem pouco 
encaixadas, que são acompanhadas por estreita faixa de 
solos hidromórficos: Gleissolos Háplicos, Neossolos Quart-
zarênicos Hidromórficos e mesmo Organossolos Háplicos.  
Em acentuado contraste, nas vertentes escarpadas que 
bordejam os chapadões e rebordos erosivos adjacentes, 
prevalecem solos jovens e rasos: os Neossolos Litólicos 
Distróficos e, subordinadamente, Cambissolos Háplicos 

Figura 4.32 - Notável feição de dois anéis circulares com padrão de drenagem radial, associado ao astroblema da Serra da 
Cangalha, no leste do estado do Tocantins. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_da_Cangalha, acessado em 26/06/2018.

Distróficos e Argissolos Vermelho-Amarelos Distróficos, 
além de afloramentos de rocha (IBGE, 2007b, 2012, 
2014a, 2014b).

Por fim, ressalta-se a existência de uma notável estru-
tura geológica caracterizada por uma cratera de impacto, 
ou astroblema, incrustada em rochas de idade paleozoica 
da bacia sedimentar do Parnaíba (Figura 4.32). A denomina-
ção local do astroblema é a Serra da Cangalha, que consiste 
numa estrutura circular de 12 quilômetros de diâmetro e 
cristas anelares resultante de impacto de meteoro ocorri-
do há cerca de 220 milhões de anos, durante o Triássico 
(ALMEIDA FILHO et al., 2003). A cratera de impacto está 
localizada num patamar intermediário (R2b1), delimitado 
por rebordos erosivos (R4e) entre o topo da chapada 
(R2b3) e um relevo de colinas e morros baixos (R4a2) da 
depressão subjacente.

Neste domínio, não existe qualquer aglomerado urba-
no. As cidades de Lizarda, no extremo sul, e Campos Lindos, 
a norte, são as aglomerações mais próximas, situadas no 
sopé deste domínio planáltico. 
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Chapada das Mangabeiras

A Chapada das Mangabeiras, definida pelo IBGE 
(2007a), representa uma extensa superfície cimeira regio-
nal denominada de Espigão Mestre, que abrange zonas 
limítrofes dos estados da Bahia, Tocantins, Maranhão e 
Piauí, correspondente ao topo da bacia sedimentar San-
franciscana. Este vasto planalto ocupa uma exígua área no 
leste do estado do Tocantins. Consiste de um vasto platô 
(R2c) alçado a cotas que variam entre 750 e 850 metros 
de altitude, sendo abruptamente delimitado por escarpas 
de borda de planalto (R4d) e degraus reafeiçoados (R4e). 
Todavia, junto às cabeceiras dos rios Preto e Galhão e seus 
formadores, observa-se um contato gradual entre o topo 
da Chapada das Mangabeiras e a superfície de erosão 
posicionada em cotas baixas, correspondente aos Baixos 
Platôs do Jalapão (Figura 4.18). A superfície cimeira está 
sobrelevada cerca de 100 a 300 metros acima do piso das 
superfícies de aplainamento subjacentes. Este domínio 
delimita-se, a oeste, com os Baixos Platôs do Jalapão e os 
Patamares do Jalapão; e, a leste, estende-se para os estados 
do Maranhão, Piauí e Bahia.

Esta restrita porção do platô do Espigão Mestre, assim 
como as escarpas erosivas que a circundam, está sustentada 
por arenitos e conglomerados cretácicos do Grupo Urucuia, 
pertencente ao fecho deposicional da bacia sedimentar 
Sanfranciscana.

Sobre o topo da Chapada das Mangabeiras desenvol-
vem-se Latossolos Amarelos Distróficos, de textura média, e 
subordinadamente, Neossolos Quartzarênicos Órticos, em 
geral situados em nível topográfico um pouco mais baixo 
que o topo do platô. Nas escarpas de borda de chapada, 
por sua vez, ocorrem Neossolos Litólicos Distróficos e aflo-
ramentos de rocha (IBGE, 2007b, 2012, 2013). 

Neste domínio, não existe qualquer aglomerado urba-
no, sendo uma das áreas de cerrado nativo ainda conser-
vado na divisa quádrupla entre os estados do Maranhão, 
Piauí, Tocantins e Bahia (DANTAS et al., 2013). Entretanto, 
estes terrenos estão sendo recentemente alcançados pela 
fúria da marcha da fronteira agrícola sobre os chapadões 
revestidos por cerrado.

Planalto Dissecado do Tocantins 

O Planalto Dissecado do Tocantins, denominação 
proposta pelo IBGE (2007a), abarca um conjunto de ele-
vações de direção aproximada SSE-NNW que se estende 
por aproximadamente 250 quilômetros, dispostas em 
planaltos residuais, escarpas, serras e morros dissecados, 
abrangendo as denominadas Serras do Lajeado e do Carmo, 
dentre outras. Este domínio geomorfológico se caracteriza 
por um conjunto de terras altas situadas a leste da calha 
do rio Tocantins num segmento de seu médio curso, entre 
as localidades de Ipueiras e Miracema do Tocantins. Numa 
visada de oeste para leste, a Serra do Lajeado (Figura 4.18), 

Figura 4.33 - Vista da cidade de Palmas, às margens da represa 
da UHE Luís Eduardo Magalhães. Ao fundo, as vertentes abruptas 

da escarpa da Serra do Lajeado. Rodovia TO-080, entre  
as cidades de Palmas e Paraíso do Tocantins.  
Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas, 2012.

na realidade, representa uma genuína escarpa de borda de 
planalto (R4d), que emoldura uma paisagem emblemática 
junto à capital do estado – Palmas, juntamente com o lago 
da represa da UHE Luís Eduardo Magalhães, que banha a 
cidade (Figura 4.33).

De modo geral, o Planalto dissecado do Tocantins 
comporta-se como uma superfície soerguida e ligeira-
mente basculada para leste, assumindo a forma de um 
extenso relevo de cuestas, cujo front está voltado para 
o rio Tocantins e seu reverso prolonga-se em direção à 
região do Jalapão (Figura 4.18). Entretanto este relevo 
cuestiforme encontra-se, por vezes, intensamente dis-
secado e a superfície original dos planaltos adernados 
está desmantelada num relevo de serras (R4c) e morros 
dissecados (R4b). 

Os topos aplainados das Serras do Lajeado e do Carmo 
consistem de planaltos residuais em posição de cimeira 
(R2c), delimitados no flanco ocidental por escarpas de 
borda de planalto (R4d) (Figuras 4.34 e 4.35), e a leste 
por rebordos erosivos (R4e), superfícies planálticas ou pa-
tamares em cotas intermediárias (R2b3), ou morros (R4b) 
e relevos serranos (R4c). Deste modo, as Serras do Lajeado 
e do Carmo apresentam-se como um planalto sobrelevado 
com altitudes entre 600 e 700 metros, com suave declive 
para leste (Figura 4.36). Para oeste, destacam-se abruptas 
vertentes escarpadas com mais de 400 metros de desni-
velamento, como observado junto às cidades de Palmas e 
Monte do Carmo, situadas próximo ao sopé, nas depressões 
aplainadas subjacentes cujas cotas variam entre 230 e 300 
metros de altitude. Para leste, este domínio geomorfológico 
registra um decréscimo gradativo de altitudes até atingir a 
região do Jalapão, em nível mais baixo, em torno de 300 
metros de altitude.
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Figura 4.36 - Relevo plano a suavemente ondulado no topo, 
no reverso da Serra do Lajeado, com ocorrência de Latossolo 

Vermelho Distrófi co. Rodovia TO-020, entre as cidades de 
Aparecida do Rio Negro e Novo Acordo. 

Fotografi a: Edgar Shinzato, 2012..

Figuras 4.34 e 4.35 - Front dissecado da escarpa da Serra do 
Lajeado, sustentada por cornijas de folhelhos laterizados com 

estratifi cação sub-horizontal da Formação Pimenteiras. 
Rodovia TO-010, entre as cidades de Palmas e Lajeado. 

Fotografi as: Marcelo Eduardo Dantas, 2015.

Este domínio delimita-se, a norte e a nordeste, com a 
Depressão do médio vale do rio Tocantins; a sul e a oeste, 
com a Depressão do médio-alto vale do rio Tocantins; a 
leste, com os Patamares do Jalapão; e a sudeste confron
ta-se com o domínio das serras isoladas da depressão do 
médio-alto vale do rio Tocantins.

Em termos gerais, o Planalto Dissecado do Tocantins 
abrange a borda sudoeste da bacia sedimentar do Parnaíba. 
A compartimentação geológico-geomorfológica desses 
terrenos confi gura-se do seguinte modo: o topo do planalto 
dissecado e todo seu reverso encontram-se sustentados por 
folhelhos, siltitos e arenitos de idade siluro-devoniana das 
formações Pimenteiras e Serra Grande, que representam a 
porção basal da bacia sedimentar do Parnaíba. Coberturas 
lateríticas ou detrito-lateríticas de idade neógena capeiam 
as porções mais conservadas das superfícies planálticas. 
As escarpas e os pediplanos subjacentes, por sua vez, 
encontram-se esculpidos em um complexo conjunto lito-
lógico da porção norte da faixa móvel Brasília, composto 
por um embasamento de idade paleoproterozoica, cons-
tituído por granulitos da unidade Porto Nacional, e por 
granitoides intrusivos de idade neoproterozoica, referentes 
aos metagranitos das unidades Matança, Palmas e Carmo, 
além de uma sequência vulcanossedimentar constituída por 
arenitos, conglomerados e rochas vulcânicas da Formação 
Monte do Carmo.

Feições cársticas em forma de cavernas esculpi-
das em arenitos finos da Formação Pimenteiras são 
encontradas nesse domínio geomorfológico (MORAIS 
& ROCHA, 2011).

Sobre as superfícies planálticas desenvolvem-se solos 
profundos e argilosos, frequentemente pedregosos e late-
rizados: Latossolos Vermelhos Distrófi cos, predominantes 
nos trechos mais conservados dos topos, os Plintossolos 
Pétricos Concrecionários, que sobressaem nos trechos 
dissecados da maior parte desse domínio, secundados por 
Argissolos Vermelho-Amarelos e Cambissolos Háplicos, 
em geral petroplínticos. Subordinadamente, em áreas de 
topografi a suave ocorrem Latossolos Vermelho-Amarelos 
Distrófi cos e Neossolos Quartzarênicos Órticos. Todavia, 
na porção meridional deste domínio geomorfológico, 
predominam solos rasos, cascalhentos e pedregosos, repre-
sentados por Neossolos Litólicos e Cambissolos Háplicos, 
e alguns fortemente laterizados: os Plintossolos Pétricos 
Litoplínticos. Em campo, observam-se cornijas lateríticas 
resistentes à erosão sustentando o front das cuestas da 
Serra do Lajeado. Sobre as encostas íngremes das escar-
pas de borda de planalto, desenvolvem-se solos pouco 
profundos e com alta suscetibilidade à erosão, tais como: 
os Cambissolos Háplicos, Argissolos Vermelho-Amarelos e 
Neossolos Litólicos, em geral de baixa fertilidade natural 
(distrófi cos) (IBGE, 2007b, 2012, 2014b).

O Planalto dissecado do Tocantins está revestido, 
integralmente, por vegetação do bioma Cerrado, com 
predomínio de cerrado típico e ocorrência esporádica de 
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Os Patamares do Jalapão estão assentados sobre uma 
espessa sequência sedimentar da bacia do Parnaíba de 
idade devoniano-triássica composta por folhelhos, siltitos, 
arenitos, calcários e silexitos das formações Pimenteiras, 
Cabeças, Longá, Poti, Piauí e Pedra de Fogo, e por arenitos 
ortoquartzíticos de origem eólica da Formação Sambaíba 
(Figuras 4.37 e 4.38). Sobrepostos a este pacote sedimentar, 
afl oram arenitos de idade cretácica do Grupo Urucuia, da 
bacia sedimentar Sanfranciscana. Estes terrenos estão inte-
gralmente revestidos por cerrados, sendo que a vegetação 
original foi pouco alterada.

Sobre as superfícies aplainadas e as colinas amplas 
desse domínio desenvolvem-se solos muito pobres, 
frequentemente arenosos e fortemente drenados, com 
destaque para os Neossolos Quartzarênicos Órticos, e 
ocorrência bem menor de Latossolos Amarelos e Vermelho-
-Amarelos de textura média. Nos fundos de vales pouco 
incisos e áreas abaciadas em meio a essas superfícies 
aplainadas formam-se espraiadas planícies fl uviais com 
desenvolvimento de Gleissolos Háplicos e Melânicos 
Distrófi cos e Neossolos Quartzarênicos Hidromórfi cos. 

capões de cerradão. Boa parte da vegetação original está 
conservada, a despeito da recente expansão de pastagens 
nas áreas mais planas (IBGE, 2007c).

As principais cidades situadas sobre os terrenos mais 
elevados deste domínio geomorfológico são Aparecida do 
Rio Negro, Taquaruçu do Porto (distrito de Palmas), Santa 
Teresa do Tocantins e Pindorama do Tocantins. Lajeado e 
Monte do Carmo, por sua vez, situam-se no piemonte de 
sua vertente ocidental.

Patamares do Jalapão

Os Patamares do Jalapão, cuja individualização é 
proposta no presente trabalho, consistem num extenso 
pediplano composto por superfícies aplainadas degra-
dadas (R3a2), por vezes dissecadas em colinas amplas 
e suaves (R4a1) (Figura 4.18). Quando comparados ao 
posicionamento altimétrico das grandes superfícies de 
aplainamento regionais, correspondem a um patamar inter-
mediário resultante do desdobramento erosivo policíclico. 
Assim sendo, os Patamares do Jalapão encontram-se em 
cotas mais altas do que as da Depressão do médio vale do 
rio Tocantins, situadas a norte e noroeste deste domínio. 
O limite entre eles, porém, não é muito preciso. Apenas 
em determinados trechos ressaltam-se rebordos erosivos 
(R4e) que demarcam mais precisamente os diferentes níveis 
escalonados do aplainamento policíclico. Por outro lado, 
este domínio geomorfológico posiciona-se em cotas mais 
baixas do que as registradas nos Baixos Platôs do Jalapão, 
situados a leste. A delimitação entre essas duas superfícies 
de aplainamento é nítida, delineada por degraus estruturais 
(R4e). Por fi m, confronta-se, a oeste, com o Planalto Dis-
secado do Tocantins, cujos limites são evidenciados pelos 
relevos mais suaves, em nível um pouco mais alto. 

Desse modo, no centro-leste do estado do Tocantins 
podemos reconhecer uma complexa evolução geomorfoló-
gica calcada em diferentes ciclos de pediplanação, a partir 
da elaboração de quatro distintos níveis morfológicos, 
dispostos em degraus escalonados: a superfície aplainada 
da Depressão do médio vale do rio Tocantins, embutida 
em cotas entre 270 e 350 metros, onde se encontram as 
cidades de Novo Acordo e Lagoa do Tocantins; os Patama-
res do Jalapão, posicionados entre 300 e 550 metros de 
altitude, onde estão situadas as cidades de Lizarda e Ponte 
Alta do Tocantins; os Baixos Platôs do Jalapão, elevados 
em cotas que variam entre 400 e 600 metros, onde estão 
situadas as cidades de São Félix do Tocantins e Mateiros; 
e, como testemunhos da superfície cimeira mais antiga, 
elaborada durante o Paleógeno, sobressaem-se os topos 
planos do Planalto Dissecado do Tocantins e da Chapada 
das Mangabeiras, alçados a 700 - 850 metros de altitude. 
Por último, os rebordos erosivos, degraus litoestruturais e 
escarpas de borda de planalto na transição entre eles de-
marcam o ritmo do recuo lateral das vertentes, decorrentes 
dos processos de aplainamento policíclico.

Figuras 4.37 e 4.38 - Afl oramentos de arenito ortoquartzítico de 
origem eólica da Formação Sambaíba, com estratifi cação cruzada 
cuneiforme de grande porte e esculturação de relevo ruiniforme. 
Rodovia TO-030, entre as cidades de Novo Acordo e São Félix do 

Tocantins. Fotografi as: Edgar Shinzato, 2012..
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Figura 4.39 - Aspecto de uma mesa imponente que se destaca 
na paisagem regional do Jalapão em meio às superfícies 
pediplanadas revestidas por cerrado. Rodovia TO-110, 
entre as cidades de São Félix do Tocantins e Mateiros. 

Fotografi a: Marcelo Eduardo Dantas, 2012.

Figura 4.40 - Aspecto de cornija formada por arenitos 
silicifi cados da Formação Urucuia, sustentando o topo da mesa. 
Entrada da sede administrativa do Parque Estadual do Jalapão. 

Fotografi a: Marcelo Eduardo Dantas, 2012.

Por fi m, nas vertentes declivosas dos rebordos erosivos, 
predominam solos mais rasos e de alta erodibilidade: Neos-
solos Litólicos e Cambissolos Háplicos, e subordinadamente, 
nos trechos um pouco mais suaves ocorrem Argissolos 
Vermelho-Amarelos e Plintossolos Pétricos Concrecionários 
ou Litoplínticos (IBGE, 2007b). 

Lizarda e Ponte Alta do Tocantins são as únicas ci-
dades localizadas neste domínio, que é atravessado pelas 
rodovias TO-030 e TO-250 que interligam a capital Palmas 
à região do Jalapão.

Baixos Platôs do Jalapão

Os Baixos Platôs do Jalapão, outrora denominado 
Patamares das Mangabeiras (IBGE, 2007a), constituem um 
extenso pediplano, drenado pela bacia do rio do Sono, 
composto em quase toda a sua extensão por Planaltos 
(R2b3) posicionados em cotas mais elevadas do que as dos 
Patamares do Jalapão e da Depressão do médio vale do 
rio Tocantins, por vezes reafeiçoados em colinas amplas e 
suaves. Ressaltam-se na paisagem regional mesas elevadas 
(R2c) de excepcional beleza cênica, delimitadas por escar-
pas abruptas, com ocorrência de paredões rochosos (R4d) e 
depósitos de tálus (R1c) (Figura 4.39). A superfície de topo 
das mesas, por sua vez, encontra-se, invariavelmente, man-
tida por níveis areníticos endurecidos e silicifi cados, muito 
resistentes à erosão (Figura 4.40). Este domínio delimita-
-se, a oeste e a noroeste, com os Patamares do Jalapão; a 
leste e a nordeste, com a Chapada das Mangabeiras (Figura 
4.18); e no extremo sul confronta-se com os Patamares do 
Chapadão Ocidental Baiano.

Com base na análise apresentada por estudos ante-
riores (MAMEDE et al., 1981a; BARTORELLI et al., 2010; 
VILLELA & NOGUEIRA, 2011), o relevo regional é carac-
terizado por dois níveis geomorfológicos distintos: uma 
superfície cimeira residual representada por imponentes 
mesas e chapadas de topos planos, concordantes e subni-
velados com o topo da Chapada das Mangabeiras; e por 
uma vasta superfície suavemente ondulada disposta em 
patamares escalonados que perfaz o conjunto dos baixos 
platôs do Jalapão. Em meio à superfície pediplanada dos 
baixos platôs ressalta-se a ocorrência esporádica dessas 
mesas e chapadas, como morros-testemunho atestando 
uma maior abrangência pretérita dos chapadões do oeste 
baiano e do sul do Maranhão sobre o leste do Tocantins. 
Conforme descrito por Villela & Nogueira (2011), o modelo 
de evolução de relevo proposto por King (1956) coaduna-se 
perfeitamente com esta paisagem geomorfológica.

Nesse sentido, e considerando a literatura geomorfo-
lógica clássica do Planalto Central, em especial, Almeida, 
1953; Christofoletti, 1966; Ab’Saber, 1981, pode-se presu-
mir que o topo das chapadas cimeiras, alçadas entre 700 e 
800 metros de altitude, estaria correlacionado à Superfície 
Sul-Americana, de idade neocretáceo-paleógena. Os baixos 
platôs, por sua vez, posicionados em cotas entre 400 e 700 
metros, estariam associados à destruição dessa superfície 

mais antiga, caracterizada por um notável aplainamento 
de enorme extensão e à elaboração da Superfície Velhas, 
de idade neógena. Entretanto esta superfície rebaixada do 
Jalapão consiste num pediplano intermediário, desdobrado 
e alçado por uma sequência de degraus/patamares escalo-
nados estando, portanto, posicionado cerca de 150 a 300 
metros acima do nível de base regional, representado pelo 
piso da Depressão do médio vale do rio Tocantins.

Esta unidade geomorfológica encontra-se modelada, 
exclusivamente, em arenitos de idade cretácica do Grupo 
Urucuia. Todavia, a despeito de uma pretensa monotonia 
litológica sobre esse domínio geomorfológico, a ocorrência 
dos degraus litoestruturais (R4e) demarcando o limite entre 
os baixos platôs e as superfícies em nível topográfi co infe-
rior pode ser explicada por resistência diferencial à erosão 
promovida por camadas silicifi cadas em meio ao espesso 
pacote arenítico do Grupo Urucuia (Figuras 4.41 e 4.42).
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Figuras 4.41 e 4.42 - Degrau litoestrutural controlado por nível silicifi cado do arenito Urucuia apresentando desnivelamentos locais entre 
50 e 90 metros e depósitos de tálus na base. Domínio de campo cerrado sobre Neossolos Quartzarênicos, formado predominantemente 

por areias muito fi nas e permeáveis. Rodovia TO-255, entre as cidades de Mateiros e Ponte Alta do Tocantins. 
Fotografi as: Marcelo Eduardo Dantas, 2012.

Sobre os Baixos Platôs do Jalapão desenvolvem-se 
solos muito pobres, arenosos e fortemente drenados, 
com destaque para os Neossolos Quartzarênicos Órticos, 
dominantes em quase toda a área, com ocorrência pouco 
expressiva de Latossolos Amarelos Distrófi cos de textura 
média que, no entanto ocupam a maior parte do relevo 
plano no topo das mesas. Os fundos de vales e áreas aba-
ciadas em meio às superfícies aplainadas desenvolvem em 
certos trechos amplas planícies fl uviais, com drenagem 
limitada. Predominam os Gleissolos Háplicos Distrófi cos e 
Neossolos Quartzarênicos Hidromórfi cos. Por fi m, sobre 
as vertentes abruptas e encostas íngremes dos degraus 
litoestruturais e dos escarpamentos que bordejam o topo 
das mesas, predominam solos rasos e de alta erodibilidade, 
muito suscetíveis a movimentos de massa, tais como os 
Neossolos Litólicos Distrófi cos e Cambissolos Háplicos, em

Figuras 4.43 e 4.44 - Cachoeira da Formiga e fervedouro do Buriti, respectivamente. Acesso através de pequenas vicinais de terra, a 
partir da Rodovia TO-110, entre as cidades de São Félix do Tocantins e Mateiros. Fotografi as: Marcelo Eduardo Dantas, 2012.

geral cascalhentos e pedregosos, além de afl oramentos de 
rocha (IBGE, 2007b, 2012, 2014b). 

Neste domínio situam-se as cidades de Mateiros e 
São Félix do Tocantins, e pode ser acessado pelas rodo-
viasTO-030 e TO-255 que conecta a região do Jalapão à 
capital do estado, Palmas.

Tal como documentado por Cristo et al. (2013), os 
Baixos Platôs do Jalapão representam uma região de grande 
potencial geoturístico, a partir da associação de uma vasta 
área de cerrado preservado com a ocorrência de rios, ca-
choeiras, mesas e morros-testemunhos, cânions e dunas de 
formidável beleza cênica (Figuras 4.43 e 4.44).Uma atração 
peculiar da região são os denominados “fervedouros”, que 
consistem de pontos de surgência do aquífero Urucuia por 
artesianismo em porções mais rebaixadas da superfície pe-
diplanada, gerando pequenos lagos com água ascendente. 
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Figura 4.45 - Peças típicas de artesanato do Jalapão produzidas a partir 
do capim-dourado. Fotografi a: Wenceslau Geraldes Teixeira, 2018.

Figuras 4.46 e 4.47 - Aspecto da erosão generalizada da 
escarpa arenítica da Serra do Espírito Santo disponibilizando um 
expressivo aporte de areias quartzosas inconsolidadas que, por 

retrabalhamento eólico, geram as dunas do Jalapão. Rodovia TO-
255, entre as cidades de Mateiros e Ponte Alta do Tocantins. 

Fotografi as: Marcelo Eduardo Dantas, 2012.

Grande parte deste território está inserida em Uni-
dades de Conservação da Natureza (UCN) de proteção 
integral, tais como o Parque Estadual do Jalapão, o Par-
que Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba e a Estação 
Ecológica Serra Geral do Tocantins, e em UCN de Uso Sus-
tentável – Área de Proteção Ambiental (APA) do Jalapão. 
Destacam-se ainda comunidades quilombolas remanescen-
tes que vivem da agricultura de subsistência e do artesanato 
de uma planta local, o capim-dourado (Syngonanthus 
nitens), que não é uma planta da família predominante 
dos capins, a Poacea, mas uma espécie da família Eurio-
caulaceae, mais conhecida pelas fl ores das sempre-vivas 
que também são extraídas para confecção de artesanato 
(Figura 4.45).O manejo destas áreas utilizando o arcaico 
manejo de manejo de fogo, quando aplicado de forma 
intensiva, pode ser prejudicial para a vegetação local dos 
campos cerrados, em especial em ambientes frágeis como 
estes que, em geral, apresentam reduzidos níveis de matéria 
orgânica e são suscetíveis aos processos erosivos, mesmo 
que em locais de baixa declividade, portanto são ambientes 
que requerem uma atenção especial para prevenção de sua 
degradação (LUMBRERAS et al., 2015).

Bartorelli et al. (2010) ressaltam o caráter local do 
desenvolvimento das dunas do Jalapão, associado à erosão 
regressiva da escarpa de uma grande mesa, denominada 
de Serra do Espírito Santo. Desse modo, as famosas dunas 
do Jalapão são resultantes de processos modernos de 
remobilização eólica de areias quartzosas provenientes 
do desmonte de uma chapada constituída por arenitos 
da Formação Urucuia (Figuras 4.46 e 4.47).

Depressão do médio-alto vale 
do rio Tocantins

A Depressão do médio-alto vale do rio Tocantins é uma 
denominação adaptada do mapa original do IBGE (1993) e 
consiste no mais extenso domínio geomorfológico do sul 
do estado do Tocantins. Representa uma superfície aplainada 
bem elaborada, com notável grau de arrasamento sobre 
um diversifi cado conjunto litológico (Figuras 4.48 e 4.49). 

O aplainamento foi tão efi ciente que remanescem apenas 
esparsos inselbergs ou pequenas cristas isoladas sustentadas, 
via de regra, por rochas muito resistentes ao intemperismo.

Este extenso pediplano está posicionado em cotas 
muito baixas, entre 250 a 450 metros de altitude, apre-
sentando caimento gradual e extremamente suave para sul 
e para oeste. Esta vasta superfície é drenada, à margem 
direita do Tocantins, pelos vales dos rios Paranã, Palma, 
Conceição, São Domingos, São Valério, Manuel Alves, For-
miga, Areias e Água Suja, e na margem esquerda pelos rios 
Santa Teresa, Santo Antônio, Crixás, ribeirão dos Mangues 
e ribeirão Santa Luzia, dentre os principais.

A Depressão do médio-alto vale do rio Tocantins 
delimita-se, a oeste, com a Depressão do baixo-médio 
vale do rio Araguaia; a norte, com as Serras e patamares 
do interfl úvio Tocantins-Araguaia, além de coalescer com a 
Depressão do médio vale do rio Tocantins. A nordeste, e a 
leste, delimita-se com o Planalto Dissecado do Tocantins e 
com os Patamares do Chapadão Ocidental Baiano. Em seu 
interior, estão inseridas as Serras da Depressão do médio-
-alto vale do rio Tocantins e as Serras do Planalto Central 
Goiano (Figura 4.26).
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Figuras 4.48 e 4.49 - Pediplano conservado com relevo praticamente plano, exibindo notável grau de aplainamento. 
Rodovia TO-050, entre as cidades de Silvanópolis e Santa Rosa do Tocantins. 

Fotografi as: Marcelo Eduardo Dantas, 2012.

Seu relevo é constituído por extensas superfícies de 
aplainamento conservadas (R3a1) ou levemente reafei-
çoadas pela incisão fl uvial moderna (R3a2), com espo-
rádica ocorrência de inselbergs e cristas alinhadas (R3b). 
Destacam-se ainda as planícies aluviais dos rios Tocantins, 
Paranã, Palma, Manuel Alves, Santa Teresa, Santo Antô-
nio, São Valério, Formiga e Água Suja (R1a). Um pouco a 
jusante da confl uência entre os rios Tocantins e Paranã foi 
construída a UHE Peixe-Angical, num trecho mais encaixado 
desses fundos de vale.

Leite & Rosa (2012) descreveram uma superfície plana 
a suave ondulada ou modelada em colinas rasas para uma 
pequena bacia hidrográfi ca de aproximadamente 1.800 
km2, em meio à vasta depressão do rio Tocantins, mais 
especifi camente, na bacia do rio Formiga, em cuja foz 
se localiza a cidade de Ipueiras. As amplitudes de relevo 
mensuradas são muito baixas (inferiores a 20 metros) o 
que atesta o caráter de superfície aplainada de idade neó-
gena, correlacionada à Superfície Velhas, de King (1956), 
levemente dissecada por uma denudação moderna.

Leite et al. (2014) analisando a bacia do rio Areias, 
situada logo a norte da bacia do rio Formiga, a sudoeste da 
cidade de Porto Nacional, também descrevem o relevo su-
avemente ondulado das superfícies aplainadas, mas ressal-
tam a ocorrência de relevos acidentados que emergem dos 
pediplanos sob forma de serras isoladas, ou pelas vertentes 
íngremes do Planalto Dissecado do Tocantins, situadas na 
borda oriental da bacia do rio Areias. Destaca-se uma gran-
de suscetibilidade à erosão laminar sobre os terrenos mais 
declivosos, especialmente se estiverem embasados por solos 
pedregosos ou lateríticos (Plintossolos Pétricos). Tais áreas,
de baixa aptidão natural para atividades agropecuárias, 
concentram os fragmentos remanescentes de cerrado 
nativo. Por outro lado, os autores verifi caram nas planuras 
das superfícies aplainadas embasadas por solos profundos 
e bem drenados (Latossolos) ocorre o avanço recente da 
agricultura mecanizada em grande escala (sojicultura), 

ocupando terrenos com elevada aptidão e potencial para 
produção agrícola intensiva (LUMBRERAS et al., 2015).

As vastas superfícies pediplanadas deste domínio 
geomorfológico resultam do arrasamento de um complexo 
e intrincado conjunto litológico da porção norte da faixa 
móvel Brasília. Devido à grande variabilidade de litologias 
registrada na Depressão do médio-alto vale do rio Tocan-
tins, optou-se por subdividir estes terrenos em dois domí-
nios geotectônicos distintos, delimitados por um marcante 
lineamento diagonal de direção SW-NE (IBGE, 2007d) que 
cruza o rio Tocantins cerca de 30 quilômetros a jusante da 
cidade de Peixe, descritos a seguir.

a) Na porção noroeste deste domínio, as superfícies 
aplainadas estão sustentadas por um embasamento de 
idade paleoproterozoica constituído por ortognaisses do 
Complexo Rio dos Mangues, granulitos da unidade Porto 
Nacional e metagranitos da suíte Serrotes; por granitoides 
intrusivos de idade neoproterozoica, constituídos por 
granitos e metagranitos das unidades Palmas e Matança, 
Lajeado e Santa Luzia; e por uma sequência vulcanossedi-
mentar constituída por arenitos, conglomerados e rochas 
vulcânicas da Formação Monte do Carmo. Na porção 
norte, afl oram metaconglomerados da Formação Morro 
do Campo e xistos da formação Xambioá, da porção basal 
da faixa móvel Paraguai-Araguaia; e folhelhos, siltitos e 
arenitos de idade devoniana da Formação Pimenteiras, esta 
pertencente à bacia sedimentar do Parnaíba. 

Nestes terrenos predominam os Latossolos Verme-
lho-Amarelos profundos e lixiviados, sob forte atuação 
do intemperismo químico e laterítico em clima tropical 
semiúmido, revestidos preferencialmente por vegetação 
de cerrado, contudo apresentando esparsas manchas de 
fl oresta estacional (IBGE, 2007c). Nos relevos aplainados 
de topografi a suave e conformação ampla, predominam 
os Latossolos Amarelos e Vermelhos, em geral distrófi cos 
e de textura argilosa, por vezes apresentando cascalhos de
concreções ferruginosas em subsuperfície (petroplínticos). 
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Subordinadamente, ocorrem Plintossolos Pétricos Concre-
cionários, e em menor proporção Cambissolos Háplicos e 
Argissolos Vermelho-Amarelos, que tendem a ocorrer nas 
áreas um pouco mais recortadas de relevo suave ondulado 
a ondulado. Embora com pequena expressão territorial, 
merece destaque também a presença de Latossolos Verme-
lhos Distróférricos, anteriormente denominados Latossolos 
Roxos, relacionados ao intemperismo de rochas básicas e ul-
trabásicas da suíte Carreira Comprida. Nas várzeas situadas 
ao longo dos fundos de vales dos rios Tocantins e de seus 
principais afl uentes desenvolvem-se Gleissolos Háplicos e, 
subordinadamente, Neossolos Flúvicos, ambos distrófi cos 
(IBGE, 2007b, 2012, 2013, 2014b, 2014c).

b) Nas porções sul e sudeste deste domínio, as super-
fícies aplainadas estão sustentadas por um embasamento 
de idade paleoproterozoica constituído por um complexo 
gnáissico-migmatítico ou granítico da Unidade Almas-
-Cavalcante e por ocorrências de rochas metamáfi cas de 
idade arqueana a paleoproterozoica dos grupos Gameleira 
e Riachão do Ouro. No sul do estado, junto à divisa com 
Goiás, afl oram rochas de baixo grau metamórfi co dos 
grupos Serra da Mesa e Traíras (xistos, fi litos e rochas 
carbonáticas), formadas no fi nal do Paleoproterozoico. 
Destacam-se também rochas de idade neoproterozoica, 
tais como os ortognaisses do Oeste do Tocantins e os 
granitos das unidades Lajeado e Santa Teresa. Na porção 
sudeste, afl oram rochas metassedimentares de muito baixo 
grau metamórfi co, compostas por calcarenitos, argilitos, 
dolomitos e siltitos do Subgrupo Paraopeba (bacia Bambuí), 
gerados na borda ocidental do cráton do São Francisco.

Já sobre esta diversifi cada gama de litologias desen-
volve-se uma miríade de tipos de solos, frequentemente 
pobres e laterizados, associados a um clima mais seco no 
contexto do domínio tropical semiúmido dos cerrados. Os 
solos predominantes são os Argissolos Vermelho-Amarelos 
Distrófi cos, seguidos dos Plintossolos Pétricos Concrecio-
nários (Figura 4.50). Os primeiros são bastante expressivos 
nos terrenos mais recortados, e em posição topográfi ca 
ligeiramente inferior, dos vales dos rios Tocantins e Palma, 
onde com frequência encontram-se associados a Cambis-
solos Háplicos, em muitos casos de pequena profundidade 
(lépticos), e também a Neossolos Litólicos, cuja ocorrên-
cia em relevo tão suave é digna de registro; são eles, no 
entanto, dominantes sobre as cristas isoladas e inselbergs. 
Subordinadamente, ocorrem também Latossolos Verme-
lho-Amarelos Distrófi cos, relacionados preferencialmente 
a áreas de relevo mais conservado, em nível topográfi co 
relativo um pouco mais alto, e de forma mais restrita 
Plintossolos Háplicos Distrófi cos, em áreas deprimidas 
com drenagem algo restrita, com destaque para as proxi-
midades das cabeceiras do rio Palma. Registra-se ainda a 
presença de solos de boa fertilidade natural, alguns com 
horizonte superfi cial do tipo A chernozêmico, em geral 
bastante argilosos, que ocorrem de forma restrita no 
extremo sudeste desse domínio, referentes a Nitossolos 
Vermelhos, Cambissolos Háplicos, alguns com argila de 

Figura 4.50 - Perfi l de Plintossolo Pétrico, com destaque 
para o horizonte concrecionário próximo à superfície, 

composto majoritariamente por nódulos pisolíticos da porção 
superior de um perfi l laterítico. Rodovia TO-387, entre as cidades 

de Paranã e São Salvador do Tocantins. 
Fotografi a: Edgar Shinzato, 2012.

alta atividade, e Argissolos Vermelho-Amarelos, todos 
eutrófi cos, associados ao afl oramento de rochas máfi cas 
do embasamento e de rochas carbonáticas do Subgrupo 
Paraopeba. Já nas várzeas situadas nos fundos de vales dos 
rios Palma e Paranã desenvolvem-se Neossolos Flúvicos 
Eutrófi cos (IBGE, 2007b, 2012, 2014b, 2014c).

Por fi m, a regularidade do relevo por todo este con-
junto de litologias, ao lado das características e distribuição 
dos solos, indica a ocorrência de um aplainamento gene-
ralizado correlacionado à Superfície Velhas, seguido por 
um evento regional de laterização, que pelo dissecamento 
subsequente, acompanhando o aprofundamento do nível 
de base, gerou perfi s lateríticos por vastas extensões. Assim 
sendo, coberturas lateríticas ou detrito-lateríticas de idade 
neógena se disseminam por diversas áreas das superfí-
cies pediplanadas, com desenvolvimento de solos muito 
profundos e lixiviados: os Latossolos Vermelho-Amarelos, 
com frequência apresentando expressivas quantidades de 
concreções ferruginosas (Figuras 4.51 e 4.52); enquanto 
os Plintossolos Pétricos estão relacionados de forma pre-
ferencial às áreas um pouco mais dissecadas.
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Figuras 4.51 e 4.52 - Superfície aplainada conservada por espesso perfi l laterítico de idade neógena observando-se ao fundo uma crista 
baixa isolada em meio à paisagem monótona regional. Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófi co petroplíntico, por vezes truncado pela 

erosão laminar, exibindo pavimento detrítico composto por pisólitos do nível laterítico concrecionário. Rodovia TO-050, entre as cidades de 
Porto Nacional e Silvanópolis. Fotografi as: Edgar Shinzato, 2012.

Este domínio é atravessado, de norte a sul, pela rodo-
via BR-153 (Belém-Brasília). De modo geral, nota-se uma 
vastidão de pastagens naturais com esparso povoamento 
concentrada nas cidades principais, com destaque para 
Palmas, Porto Nacional, Gurupi e Paraíso do Tocantins, 
que estão entre as mais populosas do estado. Destacam-
-se também as localidades de Brejinho de Nazaré, Ipuei-
ras, Silvanópolis, Santa Rosa do Tocantins, Natividade, 
Almas, Porto Alegre do Tocantins, Peixe, Conceição do 
Tocantins, São Salvador do Tocantins, Jaú do Tocantins, 
Palmeirópolis, Alvorada, Figueirópolis, Aliança do Tocan-
tins, Crixás do Tocantins, Santa Rita do Tocantins e Fátima, 
dentre as principais.

Serras isoladas da depressão 
do médio-alto vale do rio Tocantins

As Serras isoladas da depressão do médio-alto vale 
do rio Tocantins, denominação proposta pelo presente 
trabalho, abrange dois conjuntos de alinhamentos serra-
nos paralelos, de direção aproximada SW-NE, constituí-
dos por serras e cristas descontínuas situadas na porção 
centro-norte da Depressão do médio-alto vale do rio 
Tocantins (Figura 4.26). 

O alinhamento situado a noroeste compreende as ser-
ras do Mourão, de Santo Antônio e de João Damião (Figura 
4.53) e estende-se por aproximadamente 110 quilômetros, 
sendo constituído por serras de vertentes íngremes (R4c) e 
cristas isoladas (R4b). Este alinhamento serrano é cortado 
pelo rio Tocantins junto à cidade de Ipueiras e ressalta o 
caráter residual destas serras em meio ao vasto pediplano 
circunjacente. As linhas de cumeada e os picos que emer-
gem das superfícies pediplanadas atingem cotas que variam 
entre 400 a 650 metros, perfazendo desnivelamentos de 
pelo menos 150 metros acima do piso da depressão, em-
butida em cotas baixas, entre 250 e 300 metros.

Figura 4.53 - Aspecto geral do relevo movimentado da serra de 
João Damião que emerge em meio às superfícies aplainadas 

do médio-alto vale do rio Tocantins. Rodovia TO-050,
 entre as cidades de Porto Nacional e Silvanópolis. 

Fotografi a: Marcelo Eduardo Dantas.

Este alinhamento de serras encontra-se sustentado por 
litologias da porção norte da faixa móvel Brasília, referentes 
a rochas do embasamento de idade paleoproterozoica, 
representadas por ortognaisses do Complexo Rio dos Man-
gues, e por granitoides intrusivos de idade neoproterozoica 
das unidades Lajeado e Areias, além de uma sequência 
vulcanossedimentar constituída por arenitos, conglome-
rados e rochas vulcânicas da Formação Monte do Carmo.

Sobre as vertentes íngremes das cristas serranas, 
desenvolvem-se solos rasos, com alta suscetibilidade à 
erosão fl uvial e movimentos de massa, com destaque para 
os Neossolos Litólicos Distrófi cos. Subordinadamente, 
ocorrem Cambissolos Háplicos Distrófi cos e afl oramentos 
de rocha (IBGE, 2007b). Sobre os pediplanos circundantes, 
desenvolvem-se Plintossolos Pétricos Concrecionários. 
Todas estas classes de solo têm restrições para usos agrí-
colas mais intensivos.
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O alinhamento situado mais a nordeste compreende um 
conjunto de cristas alinhadas e elevações denominadas de 
Serra da Natividade pelo IBGE (2007a) e estende-se por apro-
ximadamente 150 quilômetros, sendo constituído por serras 
de vertentes íngremes (R4c) e morros dissecados (R4b). 
A cidade de Natividade localiza-se junto ao sopé de uma das 
mais expressivas serras deste domínio geomorfológico, com 
amplitudes de relevo superiores a 400 metros (Figura 4.26).

Ao norte, este alinhamento da serra da Natividade se 
une com os terrenos acidentados do Planalto Dissecado do 
Tocantins e com as superfícies aplainadas dos Patamares do 
Jalapão, e apresenta topos elevados e aplainados, típicos de 
um planalto residual (R2b3), bordejado por curtos escarpa-
mentos (R4d).As linhas de cumeada e os picos que emergem 
das superfícies pediplanadas atingem cotas que variam entre 
550 e 800 metros, cerca de 300 a 400 metros acima do piso 
dos pediplanos circundantes, embutidos em cotas baixas, 
entre 300 e 350 metros. A superfície planáltica situada ao 
norte deste domínio serrano apresenta algumas das cotas 
mais elevadas do estado, atingindo 940 metros de altitude.

Este conjunto de terras altas encontra-se sustentado 
por litologias da porção norte da faixa móvel Brasília repre-
sentadas por um embasamento de idade paleoproterozoica 
constituído por rochas metamáfi cas do Grupo Riachão do 
Ouro e pelo complexo gnáissico-migmatítico ou granítico 
da unidade Almas-Cavalcante. A Serra de Natividade é 
embasada por rochas metassedimentares em baixo grau 
(xistos, metacalcários, fi litos, quartzitos e conglomerados) 
do Grupo Natividade. Por fi m, no topo do planalto afl o-
ram folhelhos, siltitos e arenitos de idade devoniana das 
formações Pimenteiras e Cabeças, pertencentes à bacia 
sedimentar do Parnaíba. 

Destacam-se nos fl ancos dessas serras, importantes 
jazidas de metacalcários (Figura 4.54), que são utilizadas 
como corretivo agrícola para suprir a demanda da agricul-
tura do Tocantins e de outros estados, especialmente do 
oeste da Bahia.

Figura 4.54 - Alinhamento serrano sustentado por metacalcários 
intercalados com quartzitos em área de mineração para produção 
de insumos agrícolas. Rodovia TO-280, nas imediações da cidade 

de Natividade. Fotografi a: Márcio Costa Abreu, 2015.

Sobre as vertentes íngremes das cristas serranas, 
escarpas e morros dissecados em ambos os conjuntos de 
serras desse domínio predominam solos rasos, com alta 
suscetibilidade à erosão e a movimentos de massa, com 
destaque para os Neossolos Litólicos e Cambissolos Hápli-
cos em geral distrófi cos, com ocorrência bem menor de 
Argissolos Vermelho-Amarelos, eutrófi cos ou distrófi cos e 
Plintossolos Pétricos Concrecionários, além de afl oramentos 
de rocha. Já nas superfícies aplainadas que encimam alguns 
trechos das serras e planaltos residuais na região de Nativi-
dade, desenvolvem-se solos profundos e lixiviados, alguns 
fortemente laterizados, com destaque para os Latossolos 
Vermelho-Amarelos Distrófi cos e os Plintossolos Pétricos 
Concrecionários, que ocorrem ainda em áreas estreitas 
embutidas e marginais às serras, conectadas aos pediplanos 
circundantes (IBGE, 2007b, 2012, 2014b, 2014c).

As serras da Depressão do médio-alto vale do rio 
Tocantins estão recobertas, integralmente, por vegetação 
do bioma Cerrado, com predomínio de cerrado típico e 
ocorrência esporádica de campos cerrados (IBGE, 2007c), 
sendo que a vegetação original encontra-se conservada, 
devido à difi culdade de ocupação desses terrenos íngremes. 
Sendo assim, ressalta-se a vocação natural deste domínio 
para preservação ambiental.

A cidade de Natividade constitui um dos antigos ar-
raiais mais setentrionais estabelecidos durante o ciclo do 
ouro no século XVIII. Esta cidade se caracteriza também 
por uma herança cultural de ourivesaria portuguesa, com 
a fabricação de joias artesanais em fi ligrana. Sua fundação 
remonta a 1734 e mantém um casario colonial preservado 
(Figuras 4.55 e 4.56), o que confere a esta cidade um grande 
potencial turístico de caráter histórico e geomineiro. 

Patamares do Chapadão Ocidental Baiano

Os Patamares do Chapadão Ocidental Baiano, denomi-
nação proposta pelo IBGE (2007a), consiste numa superfície 
aplainada elaborada sob forma de uma depressão marginal, 
situada no piemonte oeste do Chapadão Ocidental Baiano, 
também denominado de Espigão Mestre (Figura 4.26). Po-
dendo ser considerado um prolongamento meridional dos 
Patamares do Jalapão, este domínio geomorfológico repre-
senta um extenso patamar intermediário entre a Depressão 
do médio-alto vale do rio Tocantins, a oeste; e o sopé do 
Chapadão Ocidental Baiano, a leste. Consiste de um do-
mínio de baixos platôs (R2b1), frequentemente dissecado 
em relevo de colinas e morros baixos (R4a2). Destacam-se 
na paisagem regional esparsos morros-testemunho que 
emergem da superfície aplainada, com destaque para a 
imponente mesa da Serra de Taguatinga, que inclusive 
representa um resquício de uma outrora posição mais a 
oeste do Espigão Mestre. O contato entre os Patamares do 
Chapadão Ocidental Baiano e a subjacente Depressão do 
médio-alto vale do rio Tocantins é demarcado por extensos 
rebordos erosivos (R4e). A leste, é delimitado bruscamente 
com os terrenos acidentados da escarpa de borda de pla-
nalto do vasto Chapadão Ocidental Baiano (Figura 4.26).
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Figuras 4.55 e 4.56 - Ruas, casas e igrejas de Natividade, que remetem ao passado arquitetônico colonial.  
Fotografias: Davi Nascimento Souza, 2015.

Figuras 4.57 e 4.58 - Fundo de vale do ribeirão do Salto 
entulhado por sedimentos arenosos, gerando terraços fluviais de 
4 a 5 metros de espessura em um padrão de canal entrelaçado, 

oriundo do recuo erosivo da escarpa do Chapadão Ocidental 
Baiano, numa paisagem pontilhada por morros-testemunho.  

Tal escarpamento, sustentado por cornijas resistentes à erosão, 
exibe profundas cicatrizes de erosão linear e movimentos  
de massa em suas vertentes íngremes. Rodovia TO-040,  
entre a cidade de Novo Jardim e a divisa estadual TO-BA.  

Fotografias: Marcelo Eduardo Dantas, 2012.

Este longo escarpamento é popularmente denominado de 
Serra Geral de Goiás. Sustentado por cornijas de arenitos 
endurecidos ou laterizados, esta formidável feição mor-
fológica apresenta vertentes muito íngremes e paredões 
rochosos com uma espraiada sedimentação de depósitos 
de tálus (R1c) no seu sopé. Em campo, observa-se a grande 
magnitude dos processos erosivos que incidem sobre os 
quartzo-arenitos friáveis da Formação Urucuia que mo-
delam a escarpa de borda de planalto, promovendo um 
intenso aporte de sedimentos que entulham os fundos de 
vales dos rios que drenam as superfícies subjacentes ao 
extenso escarpamento (Figuras 4.57 e 4.58).

Desse modo, podemos caracterizar uma evolução 
geomorfológica do sudeste do estado do Tocantins ba-
seada na elaboração de distintos ciclos de pediplanação, 
a partir do aplainamento policíclico em três níveis morfo-
lógicos: a Depressão do médio-alto vale do rio Tocantins, 
embutida em cotas entre 370 e 450 metros, onde estão 
situadas as cidades de Combinado, Taipas do Tocantins 
e Porto Alegre do Tocantins; os Patamares do Chapadão 
Ocidental Baiano, posicionados em cotas que variam 
entre 500 e 650 metros, onde estão situadas as cidades 
de Rio da Conceição, Dianópolis, Novo Jardim, Ponte 
Alta do Bom Jesus, Taguatinga e Aurora do Tocantins; e, 
como superfície cimeira mais antiga, elaborada durante 
o Paleógeno, sobressai-se os topos planos do Chapadão 
Ocidental Baiano ou Espigão Mestre, alçados a mais de 
800 metros de altitude. Por fim, os rebordos erosivos e 
as escarpas de borda de planalto caracterizam o recuo 
erosivo das vertentes em direção a leste, decorrentes dos 
processos de aplainamento policíclico, com destaque para 
a Serra Geral de Goiás (Figura 4.59). 

Os Patamares do Chapadão Ocidental Baiano estão 
assentados sobre rochas metassedimentares de idade 
neoproterozoica da bacia Bambuí, apresentando meta-
morfismo de muito baixo grau, gerado na borda ocidental 
do cráton do São Francisco. Ressaltam-se, neste contexto, 
os calcarenitos, argilitos, margas, siltitos e calcilutitos da 
Formação Lagoa do Jacaré; e os arcóseos, calcarenitos, 
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Figura 4.60 - Surgência cárstica do rio dos Azuis, utilizado para 
fins turísticos e recreativos. Pequena vicinal de terra a partir da 

rodovia TO-110, entre as cidades de Taguatinga e Aurora do 
Tocantins. Fotografia: Marcely Ferreira Machado, 2015.

folhelhos, dolomitos e margas do Grupo Paraopebas.  
Na porção noroeste deste domínio afloram rochas do 
embasamento de idade paleoproterozoica, constituído 
por um complexo gnáissico-migmatítico ou granítico da 
unidade Almas-Cavalcante, e por ocorrências de rochas 
metamáficas de idade arqueana a paleoproterozoica dos 
grupos Gameleira e Riachão do Ouro e de granitos da 
unidade Serra do Boqueirão. Por fim, na porção nordeste 
deste domínio, esse conjunto de litologias encontra-se re-
coberto por arenitos ortoquartzíticos de ambiente fluvial a 
eólico, de idade cretácica, do Grupo Urucuia, pertencente 
à bacia Sanfranciscana.

Na porção sul deste domínio, entre Ponte Alta do Bom 
Jesus e Novo Alegre, predominam florestas estacionais se-
midecíduas a decíduas, em grande parte desmatadas para 
introdução de atividades agropecuárias. Na porção norte, 
entre Rio da Conceição e Taguatinga, prevalece o cerrado, 
em boa parte preservado (IBGE, 2007c).

Na parte sul, predominam áreas de relevo mais 
recortado, onde se desenvolvem solos em geral pouco 
profundos e de boa fertilidade natural (eutróficos), sob a 
influência dos metassedimentos carbonáticos do Grupo 
Paraopeba, tais como Cambissolos Háplicos, em alguns 
casos com argila de alta atividade, e Neossolos Litóli-
cos. Subordinadamente ocorrem Nitossolos Vermelhos, 
Chernossolos Háplicos e Argissolos Vermelho-Amarelos. 
Já acima do paralelo de Ponte Alta do Bom Jesus é mais 
ampla a faixa de relevo suave que bordeja a escarpa do 
planalto a leste, onde predominam solos mais profundos e 
de baixa fertilidade natural, em grande parte relacionados 
aos arenitos cretácicos do Grupo Urucuia, com destaque 
para os Neossolos Quartzarênicos Órticos, e ocorrência 
menor de Latossolos Vermelho-Amarelos de textura média 
e Cambissolos Háplicos Distróficos, estes em geral em áreas 
mais desgastadas pela erosão. Já nas encostas dissecadas 
e sobre os terrenos declivosos dos rebordos erosivos pre-
dominam solos rasos e pouco profundos, em geral distró-

ficos, como os Neossolos Litólicos e Cambissolos Háplicos, 
e subordinadamente Argissolos Vermelho-Amarelos, por 
vezes de caráter eutrófico, além de afloramentos de rocha  
(IBGE, 2007b, 2012, 2914b, 2014c). 

Sobre os Patamares do Chapadão Ocidental Baiano, 
situam-se as localidades de Rio da Conceição, Dianópo-
lis, Novo Jardim, Ponte Alta do Bom Jesus, Taguatinga e 
Aurora do Tocantins e encontra-se atravessado, de norte 
a sul, pelas rodovias TO-476, TO-040 e TO-110. Trata-se 
de uma região com farta disponibilidade de água e com 
potencial para o ecoturismo, com base na beleza natural 
e nas possibilidades recreativas das surgências cársticas 
(Figura 4.60).

Chapadão Ocidental Baiano 

O Chapadão Ocidental Baiano, definido pelo IBGE 
(2007a), também denominado de Espigão Mestre por 
Ab’Saber (1964), representa uma vasta superfície cimeira 
regional que apresenta um rebordo abrupto e escarpado 
para oeste, em direção ao vale do rio Tocantins, e um 
imenso planalto de relevo plano e monótono com um 
caimento imperceptível para leste, drenado por impor-
tantes afluentes da margem esquerda do rio São Francisco 
(Figura 4.26). Esta superfície cimeira corresponde ao topo 
da bacia sedimentar Sanfranciscana. Este extenso domínio 
geomorfológico, todavia, ocupa uma exígua área no leste 
do estado do Tocantins. Consiste de um vasto platô (R2c) 
alçado em cotas que variam entre 860 e 980 metros de 
altitude, sendo abruptamente delimitado por escarpas 
de borda de planalto (R4d). Este extenso escarpamen-
to é caracterizado por um relevo íngreme de vertentes 
muito acidentadas e amplitudes topográficas entre 300 
e 400 metros, com franca ação de processos erosivos e 
movimentos de massa (especialmente quedas de blocos e 
deslizamentos translacionais rasos no contato solo-rocha) 

Figura 4.59 - Paredões rochosos e depósitos de tálus  
da imponente Serra Geral de Goiás. Rodovia TO-110,  

entre as cidades de Taguatinga e Aurora do Tocantins.  
Fotografia: Márcio Costa Abreu, 2015.
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(Figura 4.61). O topo do chapadão é, frequentemente, 
sustentado por cornijas de arenitos silicifi cados e cangas 
lateríticas. Espraiadas rampas de colúvio e tálus (R1c) se 
derramam junto ao sopé das escarpas. Por fi m, o processo 
mais acentuado de recuo erosivo a remontante da escar-
pa, promovido pelos rios Mosquito, Sobrado, Palmeiras 
e ribeirão do Inferno, gera vales encaixados (R4f) com 
cânions abruptos. Este domínio delimita-se, a oeste, com 
os Patamares do Chapadão Ocidental Baiano; e, a leste, 
estende-se para o estado da Bahia.

Esta restrita porção do platô do Espigão Mestre, assim 
como as escarpas erosivas que o delimitam, está sustentada 
por arenitos e conglomerados cretácicos do Grupo Urucuia, 
pertencente ao fecho deposicional da bacia sedimentar 
Sanfranciscana.

Sobre o topo do Chapadão Ocidental Baiano desen-
volvem-se solos profundos, bem drenados e lixiviados, 
tais como Latossolos Vermelho-Amarelos e Amarelos 
Distrófi cos, de bom potencial agrícola desde que se utilize 
um elevado nível tecnológico (LUMBRERAS et al., 2015). 
Subordinadamente ocorrem também Neossolos Quartza-
rênicos Órticos, em geral associados às encostas suaves 
dos poucos vales que recortam o chapadão. Nas escarpas 
de borda de chapada, por sua vez, predominam Neossolos 
Litólicos Distrófi cos e afl oramentos de rocha. Por fi m, sobre 
as rampas de colúvio e tálus, no sopé do longo escarpa-
mento da Serra Geral de Goiás (Figura 4.26), os Neossolos 
Quartzarênicos Órticos são amplamente dominantes 
(IBGE, 2007b, 2012, 2014b, 2014c). 

Neste domínio, a vegetação de cerrado nativo, que 
outrora recobria o topo do chapadão, praticamente não 
existe mais, pois seus terrenos estão situados numa zona de 
franca consolidação de agricultura mecanizada em grandes 
propriedades e voltada para exportação (soja e algodão) 
(Figura 4.62), subsistindo apenas nas encostas declivosas 
da borda do planalto.

Figura 4.61 - Queda de blocos a partir do desprendimento 
de pedaços da rocha da cornija arenítica endurecida, gerando 

um pequeno fl uxo de detritos ao longo da vertente 
íngreme da escarpa de borda de planalto. 

Fotografi a: Márcio Costa Abreu, 2015.

Figura 4.62 - Superfície cimeira do Chapadão Ocidental Baiano, 
de relevo plano e solos profundos, bem drenados e lixiviados 

(Latossolos Vermelho-Amarelos e Amarelos) ocupada por uma 
agricultura tecnifi cada em grandes propriedades. 
Rodovia TO-040, junto à divisa estadual TO-BA. 

Fotografi a: Marcelo Eduardo Dantas, 2012.

Uma abordagem concatenada dos diversos parâmetros 
do meio físico que caracterizam o território do sudeste do 
Tocantins (Figura 4.63) permite proceder a uma análise 
espacial sofi sticada, como descrito a seguir: o topo do planal-
to do Chapadão Ocidental Baiano apresenta boa aptidão 
para agricultura mecanizada e representa uma relevante 
zona de recarga para o importante aquífero Urucuia, que 
abastece os tributários das bacias hidrográfi cas dos rios 
Tocantins e São Francisco. Por outro lado, o relevo escarpa-
do que marca o limite com as superfícies de aplainamento 
de nível inferior inseridas na bacia do Tocantins apresenta 
uma notável fragilidade morfodinâmica, evidenciada tanto 
nas cicatrizes de erosão e deslizamentos em suas vertentes 
íngremes, quanto na deposição de possantes acumulações 
de colúvio-tálus em seu sopé. Assim sendo, devido à alta 
suscetibilidade deste ambiente a processos erosivos e gravi-
tacionais, os terrenos escarpados devem ser destinados à 
preservação e exploração de atividades geoturísticas, como 
também nas áreas de afl oramento dos metassedimentos e 
carbonatos do Grupo Bambuí, sotoposto ao arenito Urucuia, 
onde a ocorrência de surgências cársticas conferem grande 
potencial para o desenvolvimento do ecoturismo (Figura 
4.60). Destaca-se, todavia, a vulnerabilidade do aquífero 
Urucuia frente à contaminação. O uso inadequado de 
agrotóxicos no topo do planalto pode acarretar, em longo 
prazo, uma irreversível contaminação dos aquíferos intergra-
nular e cárstico conectados, com severos prejuízos para o 
ambiente e saúde pública. Em síntese, é possível tecer uma 
série de recomendações para os gestores públicos com base 
na análise efetuada pela Geodiversidade, em que se ressalta 
a necessidade de uma redução signifi cativa do emprego de 
agrotóxicos e fertilizantes no topo do planalto; a proteção de 
nascentes e encostas do relevo de escarpas; e o adensamen-
to das atividades econômicas (em especial o agroturismo) 
nos patamares adjacentes ao Chapadão Ocidental Baiano e 
superfícies aplainadas que se estendem além deles.
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Figura 4.63 - Modelo conceitual sintético da Geodiversidade do Sudeste do estado do Tocantins.

Serras do Planalto Central Goiano

As Serras do Planalto Central Goiano, denominação 
proposta pelo presente trabalho, abarcam três conjuntos de 
alinhamentos serranos situados na divisa entre os estados 
do Tocantins e de Goiás, constituídos por serras e cristas 
aguçadas de direção preferencial N-S que se destacam 
topograficamente em meio às planuras da Depressão do 
médio-alto vale do rio Tocantins. Entretanto, já no estado 
de Goiás, tais terrenos elevados integram um domínio 
geomorfológico mais extenso que consiste no Planalto 
Central Goiano, cujo contraponto, em termos de superfícies 
aplainadas rebaixadas, é representado, a leste pelo Vão do 
Paranã e, a oeste, pela Depressão do médio-alto vale do 
rio Araguaia (IBGE, 1993). Assim sendo, tais serras que se 
destacam no sul do estado do Tocantins constituem apenas 
a extremidade setentrional de um vasto domínio geomor-
fológico que abrange extensas áreas do centro-norte do 
estado de Goiás (MAMEDE et al., 1981b).

Com base numa adaptação do mapeamento geomor-
fológico do IBGE (2007a), os três conjuntos de alinhamentos 
serranos que compõem este domínio geomorfológico, 
considerados como unidades distintas naquele trabalho, 
englobam, de oeste para leste: as Serras de Palmeiró 
polis-Grande; o complexo montanhoso Veadeiros-Araí; e 
as Serras de Arraias-Santa Brígida.

Os alinhamentos situados mais a oeste compreendem 
as serras de Palmeirópolis-Grande e estendem-se por 115 
quilômetros, num sentido N-S, até praticamente alcançar 
a calha do rio Tocantins. Estas elevações são caracterizadas 
por serras imponentes (R4c) junto à divisa com Goiás, mas 
à medida que avançam para norte, tais alinhamentos serra-

nos tornam-se progressivamente mais baixos e assumem o 
modelado de cristas quartzíticas alinhadas e descontínuas 
(R4b), sendo que, frequentemente, refletem os dobra-
mentos regionais ao qual o substrato foi submetido. Neste 
sentido, tais cristas representam os últimos remanescentes 
a resistir ao aplainamento generalizado que elabora a 
Depressão do médio-alto vale do rio Tocantins, dominan-
te na paisagem regional do sul do estado do Tocantins.  
As linhas de cumeada e os picos que emergem das superfí-
cies pediplanadas atingem cotas elevadas que variam entre 
700 e 950 metros. Desse modo, estas elevações perfazem 
desnivelamentos entre 250 e 400 metros acima do piso da 
depressão, embutidas em cotas baixas, entre 300 e 350 
metros. Todavia, nas cercanias da cidade de Palmeirópolis, 
junto à divisa com Goiás, as superfícies aplainadas já se 
encontram posicionadas a 500 metros de altitude, num 
relevo de transição para as superfícies mais elevadas do 
Planalto Central Goiano. Mais a norte, junto à localidade de 
Jaú do Tocantins, ressalta-se um conjunto de baixas cristas 
de quartzito alinhadas com vertentes declivosas e linhas de 
cumeada bem marcadas, cerca de 100 a 200 metros acima 
das superfícies aplainadas adjacentes.

Estes terrenos acidentados são sustentados por lito-
logias muito antigas, de idade paleoproterozoica, da faixa 
móvel Brasília, representadas por rochas metassedimen-
tares do Grupo Serra da Mesa. Em decorrência de processos 
de erosão diferencial, os quartzitos sustentam as cristas e 
serras elevadas, enquanto que os xistos e metacalcários, 
menos resistentes ao intemperismo, afloram em áreas mais 
rebaixadas e desgastadas desse domínio serrano (Figura 
4.64). Ocorrem também granitoides intrusivos de idade 
mesoproterozoica da unidade Serra Dourada e sienitos da 
suíte alcalina de Peixe.
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Figura 4.64 - Relevo bimodal marcado pela alternância de 
extensos e baixos alinhamentos serranos sustentados por 

quartzitos que se estendem por dezenas de quilômetros, com vales 
paralelos embutidos em pediplanos, modelados em rochas mais 
tenras e suscetíveis a processos de intemperismo, denudação e 

aplainamento. Fotografi a: Mauricio Gomes Rocha, 2015.

Este conjunto de terras altas encontra-se sustentado 
por litologias da faixa móvel Brasília composto por rochas 
antigas de idade meso a paleoproterozoica, representadas 
por rochas metassedimentares de baixo grau metamórfi co 
da Formação Traíras (fi litos e xistos) e do grupo Paranoá 
(quartzitos, metassiltitos e metargilitos). Na porção leste 
destas serras afl oram quartzitos, conglomerados e rochas 
metavulcânicas da Formação Arraias.

Num contexto regional, observa-se um típico relevo 
apalachiano constituído por cristas de quartzito interca-
ladas com superfícies aplainadas modeladas em xistos. 
Este modelado torna-se característico desta zona serrana, 
constituída de rochas metassedimentares de baixo grau 
metamórfi co e intensamente dobradas da Formação Traíras 
e dos grupos Serra da Mesa e Paranoá.

Sobre os terrenos acidentados das serras, escarpas 
e planaltos alçados, predominam solos rasos ou pouco 
profundos, com alta suscetibilidade à erosão e a movimen-
tos de massa, com destaque para os Neossolos Litólicos 
e Cambissolos Háplicos, além de afl oramentos de rocha. 
Registra-se também a presença de Argissolos Vermelho-
-Amarelos, em alguns casos de caráter eutrófi co e com ho-
rizonte A chernozêmico; e nos topos mais conservados dos 
planaltos, em relevo suave, ocorrem Latossolos Vermelhos 
Distrófi cos (IBGE, 2007b, 2012, 2013, 2014c).

Por fi m, os alinhamentos situados mais a leste compre-
endem as Serras de Arraias-Santa Brígida e estendem-se por 
50 a 70 quilômetros, em sentido SE-NW, até sucumbir ante as 
planuras da Depressão do médio-alto vale do rio Tocantins. 
Estas elevações são caracterizadas por planaltos elevados 
(R2b3) junto à divisa com Goiás (planalto de Arraias-Campo 
Belo), serras imponentes de cristas alinhadas (R4c) e morros 
dissecados (R4b). Os planaltos estão alçados em cotas que 
variam entre 550 e 730 metros. As linhas de cumeada e os 
picos que emergem das superfícies pediplanadas atingem 
cotas elevadas que variam entre 700 e 1.000 metros. 
Desse modo, estas elevações perfazem desnivelamentos 
entre 300 e 400 metros acima do piso da depressão, 
embutida em cotas mais modestas, entre 400 e 450 metros. 

Este conjunto de terras altas encontra-se sustentado 
por litologias da faixa móvel Brasília, composta por rochas 
do embasamento de idade paleoproterozoica referentes 
a um complexo gnáissico-migmatítico ou granítico da 
unidade Almas-Cavalcante. Todavia, predominam rochas 
metavulcanossedimentares da Formação Arraias (quartzi-
tos e, subordinadamente, xistos, conglomerados e rochas 
metavulcânicas). Também afl oram na porção leste deste 
domínio serrano rochas de idade neoproterozoica da 
Formação Sete Lagoas – Grupo Paraopebas (metapelitos, 
arcóseos, dolomitos, metacalcários).

Observa-se em campo, claramente, um controle lito-
lógico na confi guração regional do relevo, onde as serras 
estão sustentadas pelos quartzitos (Figura 4.65) e o relevo 
de morros mais rebaixado foi elaborado em rochas mais 
tenras e vulneráveis ao intemperismo, como xistos, riolitos 
e mármores.

Sobre as vertentes íngremes das cristas serranas 
desenvolvem-se solos muito rasos, com alta suscetibilidade 
à erosão e a movimentos de massa, com destaque para 
os Neossolos Litólicos, em geral associados a afl oramentos 
de rocha, e em menor proporção Cambissolos Háplicos. 
Subordinadamente ocorrem Argissolos Vermelho-Ama-
relos, que predominam nos terrenos um pouco menos 
declivosos de nível topográfi co inferior embutidos entre as 
serras, ou na transição para as superfícies aplainadas do 
entorno, dominadas por Latossolos Vermelho-Amarelos 
(IBGE, 2007b, 2012, 2013).

O alinhamento serrano central, posicionado entre os 
vales dos rios Tocantins e Paranã, está incluso no complexo 
montanhoso Veadeiros-Araí (IBGE, 2007a) e estende-se 
por aproximadamente 120 quilômetros. Assim como as 
serras de Palmeirópolis-Grande, apresenta um decréscimo 
de altitudes em direção a norte até se dissipar em baixas 
cristas alinhadas em direção N-S, sendo que, inclusive, 
atravessam a calha do rio Tocantins sob a denominação de 
Serra Vermelha. Este conjunto serrano consiste de serras de 
vertentes íngremes (R4c). Na divisa com Goiás, ressalta-se 
um relevo planáltico (R2b3 e R2c) pertencente ao Planalto 
Central Goiano e curtas escarpas (R4d) na vertente leste. 
As localidades de São Salvador do Tocantins e Paranã 
assentam-se nas imediações deste domínio serrano.

Os topos das superfícies planálticas do complexo 
montanhoso Veadeiros-Araí estão alçados em cotas que 
variam entre 800 e 1.220 metros de altitude. Sobre estes 
planaltos emerge a Serra das Traíras, na divisa com Goiás, 
que consiste no ponto culminante do estado do Tocantins, 
com 1.340 metros de altitude. Mais a norte, as serras e os 
picos que emergem das superfícies pediplanadas atingem 
cotas que variam entre 600 e 1.000 metros, cerca de 300 
a 500 metros acima do piso dos pediplanos circundantes, 
embutidos em cotas baixas, entre 280 e 360 metros. 
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Figura 4.66 - Museu Histórico e Cultural de Arraias.  
Fotografia: Davi Nascimento Souza, 2015.

Figura 4.65 - Paredão rochoso em crista elevada sustentada por 
quartzitos da Serra Branca ou Serra de Arraias.  

Rodovia TO-050, nas imediações da cidade de Arraias.  
Fotografia: Marcelo Eduardo Dantas, 2015.

Sobre as vertentes íngremes das cristas serranas, 
desenvolvem-se solos rasos e pouco profundos, com 
alta suscetibilidade à erosão e a movimentos de massa, 
com destaque para os Neossolos Litólicos e Cambissolos 
Háplicos, em geral de baixa fertilidade natural, com expres-
siva ocorrência também de afloramentos de rocha.Sobre 
as superfícies planálticas ocorrem Plintossolos Argilúvicos, 
Cambissolos Háplicos e Latossolos Vermelho-Amarelos; e 
relacionados à plataforma metapelítico-carbonática da 
bacia Bambuí (Formação Sete Lagoas) desenvolvem-se 
solos de boa fertilidade natural, tais como os Nitossolos 
Vermelhos Eutróficos e Cambissolos Háplicos Ta Eutróficos, 
alguns de caráter carbonático (IBGE, 2007b, 2012, 2014c).

REFERÊNCIAS

AB’SABER, A.N. Contribuição à geomorfologia da área 
dos cerrados. In: SIMPÓSIO SOBRE O CERRADO, 1., 1962, 
São Paulo. Anais [...] São Paulo: EdUSP, 1962. p. 117-124. 

AB’SABER, A.N. (1964). O relevo brasileiro e seus 
problemas. In: AZEVEDO, A. (Org.) Brasil - a terra e o 
homem: as bases físicas. São Paulo: Nacional,  
1964. v. 1, p. 135-250. 

AB’SABER, A.N. Domínios morfoclimáticos atuais 
e quaternários na região dos cerrados. Craton & 
Intracraton, São José do Rio Preto, v. 14, p. 1-39, 1981.

AB’SABER, A.N. Os domínios de natureza no Brasil: 
potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 
2003. 134p.

ALMEIDA, F.F.M. Traços gerais da geomorfologia do 
Centro-Oeste brasileiro. In: ALMEIDA, F.F.M.; LIMA, 
M.A. (Ed.) Planalto Centro-Ocidental e Pantanal 
Matogrossense. Rio de Janeiro: Conselho Nacional de 
Geografia, 1953. p. 7-65. Guia de Excursão nº 1, realizada 
durante o 18ª Congresso Internacional de Geografia.

As Serras do Planalto Central Goiano estão recober-
tas, integralmente, por vegetação do bioma Cerrado, com 
mescla de cerrado típico e campos cerrados (IBGE, 2007c), 
sendo que a vegetação original encontra-se em grande 
parte conservada, devido à dificuldade de ocupação desses 
terrenos íngremes. Sendo assim, ressalta-se a vocação natu-
ral deste domínio para preservação ambiental, ecoturismo 
e turismo geocientífico.

Assim como Natividade, a cidade de Arraias, inserida 
na porção mais oriental deste domínio serrano, consiste 
numa cidade histórica, fundada em 1740, no rastro do 
ciclo da mineração (Figura 4.66).

ALMEIDA, F.F.M.; BRITO NEVES, B.B.; CARNEIRO, 
C.D.R. The origin and evolution of the South American 
Platform. Earth-Science Reviews, Amsterdam,  
v. 50, p. 77-111, 2000.

ALMEIDA FILHO, R.; MOREIRA, F.R.; BEISI, C.H.  
The Serra da Cangalha astrobleme as revealed by ASTER  
and SRTM orbital data. International Journal of 
Remote Sensing, Basingstoke, v. 24, p. 1-6, 2003.

BARBOSA, G.V.; BOAVENTURA, R.S.; NOVAES PINTO, 
M. (1973). Geomorfologia da folha SB-23 (Teresina) 
e parte da folha SB-24 (Folha Jaguaribe). In: BRASIL. 
Departamento Nacional da Produção Mineral. Projeto 
RADAM. Folha SB. 23 Teresina e parte da folha SB. 
24 Jaguaribe: geologia, geomorfologia, pedologia, 
vegetação, uso potencial da terra. Rio de Janeiro: DNPM, 
1973. v. 2, p. (II)1-(II)24.

BARBOSA, O.; ANDRADE RAMOS, J.R.; GOMES, F.A.; 
HEMBOLD, D.R. (1966). Geologia estratigráfica, 
estrutural e econômica da área do “Projeto 
Araguaia”. Rio de Janeiro: DNPM, 1966. 94p. 
(Monografia DGM, 19).



ORIGEM DAS PAISAGENS DO ESTADO DO TOCANTINS

83

IBGE. Mapa de Unidades de Relevo do Brasil.  
Rio de Janeiro, 1993. 1 mapa color. Escala 1:5.000.000.

IBGE. Geomorfologia. Mapa geomorfológico 
do Estado do Tocantins. Coordenação de Recursos 
Naturais e Estudos Ambientais. Rio de Janeiro, 2007a. 1 
mapa color. Escala 1:1.000.000.

IBGE. Pedologia. Mapa exploratório de solos do 
estado do Tocantins. Coordenação de Recursos 
Naturais e Estudos Ambientais. Rio de Janeiro, 2007b. 1 
mapa color. Escala 1:1.000.000.

IBGE. Vegetação. Mapa fitogeográfico do estado do 
Tocantins. Coordenação de Recursos Naturais e Estudos 
Ambientais. Rio de Janeiro, 2007c. 1 mapa color.  
Escala: 1: 1.000.000.

IBGE. Geologia. Mapa geológico do estado do 
Tocantins. Coordenação de Recursos Naturais e Estudos 
Ambientais. Rio de Janeiro, 2007b. 1 mapa color. Escala 
1:1.000.000.

IBGE. Solos da Amazônia Legal. Rio de Janeiro, 
2012. Disponível em: http://visualizador.inde.gov.br/
VisualizaCamada/576/?posicao=-120.5380859375,-
522947739,17.5380859375,17.669762930009&zoom=4. 
Acesso em: 30 maio 2018.

IBGE. Mapa de solos da folha SD.22 - Goiás. Rio de 
Janeiro, 2013. Disponível em: http://visualizador.inde.gov.
br/VisualizaCamada/883/?posicao=-120.5380859375,-
522947739,17.5380859375,17.669762930009&zoom=4. 
Acesso em: 30 maio 2018.

IBGE. Mapa de solos da folha SB.23 - 
Teresina. Rio de Janeiro, 2014a. Disponível 
em: http://visualizador.inde.gov.br/
VisualizaCamada/1075/?posicao=-120.5380859375,-
522947739,17.5380859375,17.669762930009&zoom=4. 
Acesso em: 30 maio 2018.

IBGE. Mapa de solos da folha SC.23 
- São Francisco. Rio de Janeiro, 2014b. 
Disponível em: http://visualizador.inde.gov.br/
VisualizaCamada/1077/?posicao=-120.5380859375,-
522947739,17.5380859375,17.669762930009&zoom=4. 
Acesso em: 30 maio 2018.

IBGE. Mapa de solos da folha SD.23 - 
Brasília. Rio de Janeiro, 2014c. Disponível 
em: http://visualizador.inde.gov.br/
VisualizaCamada/1079/?posicao=-120.5380859375,-
522947739,17.5380859375,17.669762930009&zoom=4. 
Acesso em: 30 maio 2018.

KING, L.C. A Geomorfologia do Brasil Oriental.  
Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, 
v. 18, n. 2, p. 147-265, 1956. 

BARTORELLI, A.; ASSINE, M.L.; PIRES NETO, A.G.P.; 
AB’SABER, A.N. Dunas do Jalapão: uma paisagem 
insólita no interior do Brasil. In: MODENESI-GAUTTIERE, 
M.C. et al. (Org.) A Obra de Aziz Nacib Ab’Saber. São 
Paulo: Beca-BALL, 2010. p. 570-582.

BIGARELLA, J.J.; MOUSINHO, M.R.; SILVA, J.X. 
Considerações a respeito da evolução das vertentes. 
Boletim Paranaense de Geografia, Curitiba, v. 16/17, 
p. 85-116, 1965.

BRITO NEVES, B.B.; FUCK, R.A. The Neoproterozoic 
evolution of the basement of the South-American 
platform. Journal of South American Earth 
Sciences, Amsterdam, v. 47, p. 72-89, 2013.

BÜDEL, J. Climatic Geomorphology. Princeton:  
University Press, 1982. 443p.

CHRISTOFOLETTI, A. Considerações a propósito 
da Geografia Física dos Cerrados. Notícia 
Geomorfológica, Campinas, v. 6, n. 11, p. 5-32, 1966. 

COSTA, M.L. Aspectos geológicos dos lateritos da 
Amazônia. Revista Brasileira de Geociências,  
Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, p. 146-160, 1991. 

CRISTO, S.S.V.; ROBAINA, L.E.S.; MORAIS, F. Patrimônio 
geomorfológico na porção leste do estado do Tocantins 
– região do Jalapão. Geonomos, Belo Horizonte, v. 21, 
n. 2, p. 92-96, 2013.

DANTAS, M.E.; ARMESTO R.C.G.; ADAMY, A. A origem das 
paisagens. In: SILVA, C.R. (Ed.) Geodiversidade do Brasil: 
conhecer o passado para entender o presente e prever o 
futuro. Rio de Janeiro: CPRM, 2008. Cap. 3, p. 33-56.

DANTAS, M.E.; SHINZATO, E.; BANDEIRA, I.C.N.; SOUZA, 
L.V.; RENK, J.F.C. Compartimentação geomorfológica 
do estado do Maranhão. In: BANDEIRA, I.C.N. (Ed.) 
Geodiversidade do Estado do Maranhão. Teresina: 
CPRM, 2013. Cap 3, p.31-62.

DANTAS, M.E; TEIXEIRA, S.G. A origem das paisagens do 
estado do Pará, cap. 3. In: TEIXEIRA, S.G; JOÃO, X.J. (Ed.) 
Geodiversidade do estado do Pará. Belém: CPRM, 
2011. p. 23-52.

DIAS-BRITO, D.; ROHN, R.; CASTRO, J.C.; DIAS, 
R.R.; RÖSSLER, R. Floresta petrificada do Tocantins 
Setentrional – o mais exuberante e importante registro 
florístico tropical-subtropical permiano do Hemisfério 
Sul. In: WINGE, M. et al. (Ed.) Sítios Geológicos e 
Paleontológicos do Brasil. Brasília: CPRM, 2009. v. 2, 
515p., p. 337-354.

FERREIRA, I.M. Cerrado: classificação geomorfológica de 
vereda. In: SIMPÓSIO NACIONAL DO CERRADO, 9., 2008, 
Planaltina/DF. [Anais...] Planaltina: Embrapa, 2008. p. 1-7.



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS

84

LATRUBESSE, E.M.; STEVAUX, J.C. Características  
físico-bióticas e problemas ambientais associados 
à planície aluvial do rio Araguaia, Brasil Central. 
Geociências, Guarulhos, p. 67-75, 2006.

LATRUBESSE, E.M. Patterns of anabranching channels: 
the ultimate endmember adjustments of mega-rivers. 
Geomorphology, Amsterdam, v. 101, p. 130-145, 2008.

LATRUBESSE, E.M.; AMSLER, M.L.; MORAIS, R.P.; 
AQUINO, S. The geomorphologic response of a large 
pristine alluvial river to tremendous deforestation in the 
South American tropics: the case of the Araguaia river. 
Geomorphology, Amsterdam, v. 113, p.239-252, 2009. 

LEITE, E.F.; ROSA, R. Mapeamento geomorfológico: a 
carta de energia do relevo da bacia hidrográfica do rio 
Formiga – TO. Revista Brasileira de Geografia Física - 
UFPE, Recife, v. 5, n. 2, p. 269-284, 2012.

LEITE, E.F.; NUNES, A.B.; COSTA, J.F.; NUNES, J.C.; 
BARROS, M.L. Panorama das condições ambientais na 
bacia hidrográfica do rio Areias, Tocantins. Revista 
Interface, Porto Nacional, v. 7, p. 117-126, 2014.

LUMBRERAS, J. F.; CARVALHO FILHO, A.; MOTTA, P. E. F.; 
BARROS, A. H. C.; AGLIO, M. L. D.; DART, R.O.; SILVEIRA, 
H. L. F.; QUARTAROLI, C. F.; ALMEIDA, R. E. M.; FREITAS, 
P. L. Aptidão agrícola das terras do Matopiba.  
Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2015. 48 p. il. (Embrapa 
Solos. Documentos, 179). Disponível em: http://
www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/
doc/1025303. Acesso em: 11 jun. 2018.

MAMEDE, L.; ROSS, J.L.S.; SANTOS, L.M. Geomorfologia da 
folha SC-22 (Tocantins). In: BRASIL. Departamento Nacional 
da Produção Mineral. Projeto RADAM. Folha SB. 22 
Araguaia e parte da folha SC. 22 Tocantins: geologia, 
geomorfologia, pedologia, vegetação, uso potencial da 
terra. Rio de Janeiro: DNPM, 1981a. v. 4, p.197-248.

MAMEDE, L.; NASCIMENTO, M.A.L.S.; FRANCO, M.S.M. 
Geomorfologia da folha SD-22 (Goiás). In: BRASIL. 
Departamento Nacional da Produção Mineral. Projeto 
RADAM. Folha SB. 22 Araguaia e parte da folha 
SC. 22 Tocantins: geologia, geomorfologia, pedologia, 
vegetação, uso potencial da terra. Rio de Janeiro: DNPM, 
1981b. v. 4, p.301-376.

MARIMON, B.S.; LIMA, E.S. Caracterização 
fitofisionômica e levantamento florístico preliminar no 
Pantanal dos Rios Mortes-Araguaia, Cocalinho, Mato 
Grosso, Brasil. Acta Botanica Brasilica, Pampulha, v. 
15, n. 2, p. 213-229, 2001. 

MARTINS, I.C.M.; SOARES, V.P.; SILVA, E.; BRITES, R.S. 
Diagnóstico ambiental no contexto da paisagem de 
fragmentos naturais “ipucas” no município de Lagoa da 
Confusão, Tocantins. Revista Árvore, Viçosa, v. 26, n. 
3, p. 299-309, 2002.

MARTINS, A.K.E.; SCHAEFER, C.E.G.R.; SOARES, V.P.; 
CORRÊA G.R., MENDONÇA, B.A.F. Relação solo-
geoambiente em áreas de ocorrência de ipucas na 
Planície do Médio Araguaia – estado do Tocantins. 
Revista Árvore, Viçosa, v. 30, n. 2, p. 297-310, 2006.

MARTINS, R.A.; COSTA, M.L.; MORAES, M.S. Floresta 
fossilizada do Tocantins: uma flora preservada por 
milhões de anos. Natal: Editora IFRN, 2010. 120p. 

MORAIS, F.; ROCHA, S. Cavernas em arenito no Planalto 
Residual do Tocantins. Espeleotema, Campinas, v. 22, 
n. 1, p. 127-137, 2011.

NASCIMENTO, P.F.O.; MORAIS, F. Análise morfométrica 
em ipucas em carste encoberto na Depressão do Médio 
Araguaia, estado do Tocantins. In: SIMPÓSIO NACIONAL 
DE GEOMORFOLOGIA – SINAGEO, 9., 2012, Rio de 
Janeiro. [Anais...] Rio de Janeiro:  UFRJ, 2012.

ROSS,J.L.S. Relevo Brasileiro: uma nova proposta  
de classificação. Revista do Departamento  
de Geografia, São Paulo, v. 4, p. 25-39, 1985.

ROSS,J.L.S. Os fundamentos da Geografia da Natureza. 
In: ROSS,J.L.S.; SCARLATO, F.C.; ANGELO, S.; CONTI, J.B.; 
OLIVEIRA, A.U. Geografia do Brasil. São Paulo: EdUSP, 
1997. p. 13-65.

SCHOBBENHAUS, C.; RIBEIRO, C.L.; OLIVA, 
L.A.; TAKANOHASHI, J.T.; LINDENMAYER, A.G.; 
VASCONCELOS, J.C.; ORLANDI, V. Carta Geológica do 
Brasil ao Milionésimo: Folha Goiás (SD-22). Brasília: 
DNPM, 1975. 114p.

SOUSA, P.A.B.; BORGES, R.S.T.; DIAS, R.R. Atlas do 
Tocantins: subsídios ao planejamento da Gestão 
Territorial. Palmas: SEPLAN, 2012. 80p.

THOMAS, M.F. Geomorphology in the tropics.  
New York: John Wiley & Sons, 1994. 460p.

VALENTE, C.R.; LATRUBESSE, E.M. Fluvial archive of 
peculiar avulsive fluvial patterns in the largest Quaternary 
intracratonic basin of tropical South America: the 
Bananal Basin, Central-Brazil. Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology, Amsterdam, v. 
356-357, p. 62-74, 2011.

VALENTE, C.R.; LATRUBESSE, E.M.; FERREIRA, L.G. 
Relationships among vegetation, geomorphology and 
hydrology in the Bananal island tropical wetlands, Araguaia 
river basin, Central Brazil. Journal of South American 
Earth Sciences, Amsterdam, v. 30, p. 1-11, 2013.

VILLELA, F.N.J.; NOGUEIRA, C. Geologia e geomorfologia 
da estação ecológica Serra Geral do Tocantins. Biota 
Neotropica, São Paulo, v. 11, n. 1, p.217-230, 2011.



5
METODOLOGIA, 
ESTRUTURAÇÃO DA BASE 
DE DADOS E ORGANIZAÇÃO 
EM SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
Maria Angélica Barreto Ramos (angelica.barreto@cprm.gov.br)¹
Marcelo Eduardo Dantas (marcelo.dantas@cprm.gov.br)¹
Antonio Theodorovicz (antonio.theodorovicz@cprm.gov.br)¹
Valter José Marques (valter.marques@cprm.gov.br)¹
Vitório Orlandi Filho (vitorioorlandi@gmail.com)²
Maria Adelaide Mansini Maia (adelaide.maia@cprm.gov.br)¹
Pedro Augusto dos Santos Pfaltzgraff (pedro.augusto@cprm.gov.br)¹

1CPRM – Serviço Geológico do Brasil 
2Consultor 

SUMÁRIO

Introdução ........................................................................................................... 87

Procedimentos Metodológicos ............................................................................ 87

Definição dos Domínios e Unidades Geológico-Ambientais ................................ 87

Atributos da Geologia  ......................................................................................... 88

Deformação ...................................................................................................... 88

Tectônica: dobramentos ................................................................................ 88

Tectônica: fraturamento (juntas e falhas) / cisalhamento .............................. 88

Tipo de deformação ....................................................................................... 88

Aspecto ............................................................................................................ 88

Comportamento Reológico............................................................................... 88

Resistência ao Intemperismo Físico ................................................................... 88

Resistência ao Intemperismo Químico .............................................................. 89

Grau de Coerência ............................................................................................ 89

Características do Manto de Alteração Potencial (Solo Residual) ...................... 90

Porosidade Primária .......................................................................................... 90



Característica da Unidade Lito-Hidrogeológica..................................................91

Atributos do Relevo ..............................................................................................91

Modelo Digital de Terreno – Shutlle Radar Topography Mission (SRTM)  ..............92

Mosaico Geocover 2000 ...................................................................................... 93

Análise da Drenagem ........................................................................................... 93

Kit de Dados Digitais ............................................................................................ 93

Trabalhando com o Kit de Dados Digitais ......................................................... 95

Estruturação da Base de Dados: GEOSGB ............................................................ 95

Atributos dos Campos do Arquivo das Unidades Geológico-Ambientais: 
Dicionário de Dados  ............................................................................................ 97

Referências  .......................................................................................................... 97



METODOLOGIA, ESTRUTURAÇÃO D BASE DE DADOS  
E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

87

INTRODUÇÃO

Neste capítulo são apresentadas as diversas etapas 
que envolveram o tratamento digital dos dados no de-
senvolvimento do SIG Mapa Geodiversidade do Estado 
do Tocantins, do Programa Geologia do Brasil (PGB) da 
CPRM/SGB, que tem como objetivo a geração de produtos 
voltados para ordenamento territorial e planejamento de 
setores tais como: mineral, transporte, agricultura, turismo 
e meio ambiente.

As informações disponibilizadas estão armazenadas 
no GEOSGB (sistema de bancos de dados geológicos 
corporativo da CPRM/SGB), a partir de dados geológicos 
multiescalares contidos em suas bases Litoestratigrafia 
e Recursos Minerais, além da utilização de sensores 
como o Modelo Digital de Terreno SRTM (Shuttle Radar 
Topography Mission), do Mosaico GeoCover 2000 e das 
informações de estruturas e drenagem (RAMOS et al., 
2005; SCHOBBENHAUS; GONÇALVES; SANTOS, 2004; THE-
ODOROVICZ; THEODOROVICZ; CANTARINO, 1994, 2002; 
THEODOROVICZ et al., 2001, 2005; TRAININI; ORLANDI, 
2003; TRAININI et al., 2001).

De forma similar à elaboração do Mapa Geodiversida-
de do Brasil (escala 1:2.500.000), foram utilizadas para o 
Mapa Geodiversidade do Estado do Tocantins informações 
temáticas de infraestrutura, recursos minerais, unidades 
de conservação, terras indígenas, áreas de proteção 
integral e de desenvolvimento sustentável estaduais e 
federais, dados da rede hidrológica e de água subterrânea, 
áreas oneradas pela mineração e dados paleontológicos 
e geoturísticos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Assim como para o Mapa Geodiversidade do Brasil e 
do SIG Geodiversidade ao Milionésimo, os levantamentos 
estaduais foram elaborados seguindo as orientações 
contidas em roteiro metodológico preparado para essa 
fase, apoiados em kits digitais personalizados para cada 
estado, que contêm todo o material digital (imagens, 
arquivos vetoriais etc.) necessário ao bom desempenho 
da tarefa.

A sistemática de trabalho adotada permitiu a 
continuação da organização dos dados na Base Geodi-
versidade inserida no GEOSGB, desde a fase do recorte 
ao milionésimo até os estaduais e, sucessivamente, em 
escalas de maior detalhe (em trabalhos futuros), de forma 
a possibilitar a conexão dos dados vetoriais aos dados 
alfanuméricos. Em uma primeira fase, com auxílio dos 
elementos-chave descritos nas tabelas dos dados vetoriais, 
é possível vincular facilmente mapas digitais ao GEOSGB, 
como na montagem de SIGs, em que as tabelas das 
shapefiles (arquivos vetoriais) são produtos da consulta 
sistemática ao banco de dados.

DEFINIÇÃO DE DOMÍNIOS  
E UNIDADES GEOLÓGICO-AMBIENTAIS

O estabelecimento de domínios geológico-ambientais 
e suas subdivisões para o estado do Tocantins se insere nos 
critérios adotados para a definição dos domínios e unidades 
geológico-ambientais do Brasil, com o objetivo de se agrupar 
conjuntos estratigráficos de comportamento semelhante 
frente ao uso e à ocupação dos terrenos. Da mesma forma, 
o resultado obtido não foi um mapa geológico ou tectônico, 
mas sim um novo produto, denominado Mapa Geodiversi-
dade do Estado do Tocantins, no qual foram inseridas infor-
mações de cunho ambiental, muito embora a matéria-prima 
para análises e agrupamentos tenha sido proveniente das 
informações contidas nas bases de dados de Litoestratigrafia 
e Recursos Minerais do GEOSGB, bem como na larga expe-
riência em mapeamento e em projetos de ordenamento e 
gestão do território dos profissionais da CPRM/SGB.

Em alguns casos, foram agrupadas, em um mesmo 
domínio, unidades estratigráficas com idades diferentes, 
desde que a elas se aplicasse um conjunto de critérios 
classificatórios, como: posicionamento tectônico, nível 
crustal, classe da rocha (ígnea, sedimentar ou metamór-
fica), grau de coesão, textura, composição, tipos e graus 
de deformação, expressividade do corpo rochoso, tipos 
de metamorfismo, expressão geomorfológica ou litotipos 
especiais. Se, por um lado, agruparam-se, por exemplo, 
quartzitos friáveis e arenitos friáveis, por outro foram se-
paradas formações sedimentares muito semelhantes em 
sua composição, estrutura e textura, quando a geometria 
do corpo rochoso apontava no sentido da importância 
em distinguir uma situação de extensa cobertura de uma 
situação de pacote restrito, limitado em riftes.

O principal objetivo para tal compartimentação é 
atender a uma ampla gama de usos e usuários interes-
sados em conhecer as implicações ambientais decor-
rentes do embasamento geológico. Na elaboração do 
Mapa Geodiversidade do Brasil (escala 1:2.500.000)  
analisaram-se somente as implicações ambientais prove-
nientes de características físico-químicas, geométricas e 
genéticas dos corpos rochosos. Na escala 1:1.000.000, 
do recorte ao milionésimo e dos estados, também foram 
selecionados atributos aplicáveis ao planejamento e infor-
mações dos compartimentos do relevo, reservando-se para 
as escalas de maior detalhe o cruzamento com informações 
sobre clima, solo e vegetação.

Como a Base Geodiversidade é fruto da reclassifi-
cação das unidades litoestratigráficas contidas na Base 
Multiescalar Litoestratigrafia, compondo conjuntos estra-
tigráficos de comportamento semelhante frente ao uso e à 
ocupação, atualmente essa base possui a estruturação em 
domínios e unidades geológico-ambientais apresentada no 
Apêndice I (Unidades Geológico-Ambientais do Território 
Brasileiro). Tal estruturação é dinâmica e, na medida do 
detalhamento das escalas, novos domínios e unidades 
podem ser inseridos.
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ATRIBUTOS DA GEOLOGIA

Desde a etapa do recorte ao milionésimo, para me-
lhor caracterizar as unidades geológico-ambientais, foram 
selecionados atributos da geologia que permitem uma 
série de interpretações na análise ambiental, os quais são 
descritos a seguir.

Deformação

Relacionada à dinâmica interna do planeta. Procede-se à 
interpretação a partir da ambiência tectônica, litológica e aná-
lise de estruturas refletidas nos sistemas de relevo e drenagem.

Tectônica: dobramentos

 - Ausente: sedimentos inconsolidados (aluviões, nas, 
terraços etc.).

 - Não dobrada: sequências sedimentares, vulcanos-
sedimentares e rochas ígneas não dobradas e não 
metamorfizadas.

 - Pouco a moderadamente dobrada: sequências  
sedimentares ou vulcanossedimentares do tipo 
Bambuí, por exemplo.

 - Intensamente dobrada: sequências sedimentares 
ou vulcanossedimentares complexa e intensamente 
dobradas (grupos Açungui, Minas, dentre outros)  
e rochas granítico-gnáissicas migmatíticas.

 - Moderada a intensamente dobrada.
 - Pouco a intensamente dobrada.

Tectônica: fraturamento (juntas e falhas)/
cisalhamento

 - Não fraturada: por exemplo, coberturas sedimen-
tares inconsolidadas.

 - Pouco a moderadamente fraturada (distribuição 
regular).

 - Pouco a moderadamente fraturada (distribuição  
irregular).

 - Moderada a intensamente fraturada (distribuição 
regular).

 - Moderada a intensamente fraturada (distribuição 
irregular).

 - Pouco a intensamente fraturada (distribuição regular).
 - Pouco a intensamente fraturada (distribuição irregular).
 - Intensamente fraturada (distribuição regular).
 - Intensamente fraturada (distribuição irregular).

Tipo de deformação

 - Não se aplica
 - Deformação rúptil
 - Deformação dúctil/rúptil
 - Deformação rúptil/dúctil
 - Deformação dúctil

Aspecto

 - Sem estruturas
 - Estratificada/Biogênica
 - Maciça/Vesicular
 - Maciça/Acamadada
 - Maciça/Laminada
 - Maciça
 - Acamadada
 - Acamadada/Filitosa
 - Acamadada/Xistosa
 - Xistosa/Maciça
 - Filitosa/Xistosa
 - Acamadamento Magmático
 - Gnáissica
 - Bandada
 - Concrecional
 - Concrecional/Nodular
 - Biogênica
 - Estruturas de Dissolução
 - Estruturas de Colapso

Comportamento Reológico

De acordo com Oliveira e Brito (1998), as rochas 
podem apresentar as seguintes características reológicas 
(comportamento frente a esforços mecânicos):

 - Comportamento isotrópico: quando as proprieda-
des das rochas são constantes, independentemente 
da direção observada.

 - Comportamento anisotrópico: quando as proprie-
dades variam de acordo com a direção considerada.

As bibliotecas podem ser:
 - Isotrópico: caso dos granitos com granulação e 
textura homogêneas.

 - Anisotrópico: caso das unidades formadas por 
diversas litologias e/ou deformações heterogêneas.

Resistência ao Intemperismo Físico

Procede-se à dedução a partir da análise da com-
posição mineral da(s) rocha(s) que sustenta(m) a unidade 
geológico-ambiental.

Se apenas um tipo de litologia sustentar a unidade 
ou se forem complexos plutônicos de várias litologias, são 
definidas as seguintes classificações para esse atributo:

Baixa: rochas ricas em minerais ferromagnesianos, 
arenitos, siltitos, metassedimentos argilosos, rochas ígneas 
ricas em micas, calcários, lateritas e rochas ígneas básico-
-ultrabásico-alcalinas efusivas.

Moderada a alta: ortoquartzitos, arenitos silicifica-
dos, leucogranitos e outras rochas pobres em micas e em 
minerais ferromagnesianos, formações ferríferas, quartzitos 
e arenitos impuros.

Não se aplica: sedimentos inconsolidados.
Se várias litologias sustentarem a unidade, a classifi-

cação será:
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Baixa a moderada na vertical: caso de coberturas 
pouco a moderadamente consolidadas.

Baixa a alta na vertical: unidades em que o subs-
trato rochoso é formado por empilhamento de camadas 
horizontalizadas, não dobradas, de composição mineral e 
grau de consolidação muito diferentes, como as intercala-
ções irregulares de calcários, arenitos, siltitos, argilitos etc.

Baixa a alta na horizontal e na vertical: sequências 
sedimentares e vulcanossedimentares dobradas e com-
postas de várias litologias; rochas gnáissico-migmatíticas 
e outras que se caracterizam por apresentarem grande 
heterogeneidade composicional, textural e deformacional 
lateral e vertical.

Resistência ao Intemperismo Químico

Procede-se à dedução a partir da análise da com-
posição mineral da(s) rocha(s) que sustenta(m) a unidade 
geológico-ambiental.

Se apenas um tipo de litologia sustentar a unidade 
geológico-ambiental, ou se forem complexos plutônicos 
de várias litologias, são definidas as seguintes classificações 
para esse atributo:

Baixa: calcários, rochas básicas, ultrabásicas, alca-
linas etc.

Moderada a alta: ortoquartzitos, leucogranitos  
e outras rochas pobres em micas e em minerais ferromag-
nesianos, quartzitos e arenitos impuros.

Não se aplica: aluviões.
Entretanto, se várias litologias sustentarem a unidade, 

a classificação será:
Baixa a moderada na vertical: unidades em que 

o substrato rochoso é formado por empilhamento de 
camadas horizontalizadas, não dobradas, de composição 

mineral e grau de consolidação semelhantes a ligeiramente 
diferentes e mesma composição mineralógica.

Baixa a alta na vertical: unidades em que o subs-
trato rochoso é formado por empilhamento de camadas 
horizontalizadas, não dobradas, de composição mineral e 
grau de consolidação muito diferentes, como as intercala-
ções irregulares de calcários, arenitos, siltitos, argilitos etc. 

Baixa a alta na horizontal e na vertical: sequências 
sedimentares e vulcanossedimentares dobradas e com-
postas de várias litologias; rochas gnáissico-migmatíticas 
e outras que se caracterizam por apresentarem grande 
heterogeneidade composicional, textural e deformacional 
lateral e vertical.

Grau de Coerência

Refere-se à resistência ao corte e à penetração.  
Mesmo em se tratando de uma única litologia, deve-se 
prever a combinação dos vários tipos de grau de coerência, 
a exemplo dos arenitos e siltitos (Figura 5.1). Para o caso de 
complexos plutônicos com várias litologias, todas podem 
estar enquadradas em um único grau de coerência.

As classificações utilizadas nesse atributo são:
 - Muito brandas
 - Brandas
 - Médias
 - Duras
 - Muito brandas a duras

Entretanto, se forem várias litologias, esta será  
a classificação:

 - Variável na horizontal.
 - Variável na vertical.
 - Variável na horizontal e vertical.
 - Não se aplica.

Figura 5.1 – Resistência à compressão uniaxial e classes de alteração para diferentes tipos de rochas. Fonte: Modificado de VAZ, 1996.
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Características do Manto  
de Alteração Potencial (Solo Residual)

Procede-se à dedução a partir da análise da compo-
sição mineral das rochas. Por exemplo, independen-
temente de outras variáveis que influenciam as carac-
terísticas do solo, como clima e relevo, o manto de 
alteração de um basalto será argiloso e, o de um granito,  
argilo-síltico-arenoso.

 - Predominantemente arenoso: substrato rochoso 
sustentado por espessos e amplos pacotes de rochas 
predominantemente arenoquartzosas.

 - Predominantemente argiloso: predominância 
de rochas que se alteram para argilominerais, a 
exemplo de derrames basálticos, complexos básico-
-ultrabásico alcalinos, terrenos em que predomi-
nam rochas calcárias etc.

 - Predominantemente argilossiltoso: siltitos, folhe-
lhos, filitos e xistos.

 - Predominantemente argilo-síltico-arenoso: rochas 
granitoides e gnáissico-migmatíticas ortoderi 
vadas.

 - Variável de arenoso a argilossiltoso: sequências 
sedimentares e vulcanossedimentares compostas 
por alternâncias irregulares de camadas pouco 
espessas, interdigitadas e de composição mineral 
muito contrastante, a exemplo das sequências em 
que se alternam, irregularmente, entre si, camadas 
de arenitos quartzosos com pelitos,calcários ou 
rochas vulcânicas.

 - Predominantemente siltoso: siltitos e folhelhos.
 - Não se aplica.

Porosidade Primária

Relacionada ao volume de vazios em relação ao  
volume total da rocha. O preenchimento deverá seguir  
os procedimentos descritos na Tabela 5.1.

Tabela 5.1 – Porosidade total dos diversos materiais rochosos

Material Porosidade Total % m Porosidade Eficaz % me Obs.
Tipo Descrição Média Normal Extraordinária Média Máx. Mín.

Rochas maciças 

Granito 0,3 4 0,2 9 0,05 <0,2 0,5 0,0 A

Calcário maciço 8 15 0,5 20 <0,5 1 0,0 B

Dolomito 5 10 2 <0,5 1 0,0 B

Rochas metamórficas 0,5 5 0,2 <0,5 2 0,0 A

Rochas vulcânicas

Piroclasto e tufas 30 50 10 60 5 <5 20 0,0 C, E

Escórias 25 80 10 20 50 1 C, E

Pedra-pomes 85 90 50 <5 20 0,0 D

Basaltos densos, fonólitos 2 5 0,1 <1 2 0,1 A

Basaltos vesiculares 12 30 5 5 10 1 C

Rochas sedimentares 
consolidadas 
(ver rochas maciças)

Pizarras sedimentares 5 15 2 30 0,5 <2 5 0,0 E

Arenitos 15 25 3 30 0,5 10 20 0,0 F

Creta blanda 20 50 10 1 5 0,2 B

Calcário detrítico 10 30 1,5 3 20 0,5

Rochas sedimentares 
inconsolidadas

Aluviões 25 40 20 45 15 15 35 5 E

Dunas 35 40 30 20 30 10

Cascalho 30 40 25 40 20 25 35 15

Loesse 45 55 40 <5 10 0,1 E

Areias 35 45 20 25 35 10

Depósitos glaciais 25 35 15 15 30 5

Silte 40 50 25 10 20 2 E

Argilas não compactadas 45 60 40 85 30 2 10 0,0 E

Solos superiores 50 60 30 10 20 1 E

Fonte: Modificado de Custodio e Llamas (1983).
Nota: Alguns dados, em especial os referentes à porosidade eficaz (me), devem ser tomados com precaução, segundo as circunstâncias locais. A = 
Aumenta m e me por meteorização; B = Aumenta m e me por fenômenos de dissolução; C = Diminui m e me com o tempo; D = Diminui m e pode 
aumentar me com o tempo; E = me muito variável, segundo as circunstâncias do tempo; F = Varia segundo o grau de cimentação e solubilidade. 
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Caso seja apenas um tipo de litologia a sustentar a uni-
dade geológico-ambiental, observar o campo “Descrição” 
da Tabela 5.1. Entretanto, se forem complexos plutônicos 
de várias litologias,a porosidade é baixa.

 - Baixa: 0 a 15%.
 - Moderada: de 15 a 30%.
 - Alta: >30%.

Para os casos em que várias litologias sustentam a 
unidade geológico-ambiental, observar o campo “Tipo” 
da Tabela 5.1.

 - Variável (0 a >30%): a exemplo das unidades em 
que o substrato rochoso é formado por um empi-
lhamento irregular de camadas horizontalizadas 
porosase não porosas.

Característica da Unidade  
Lito-Hidrogeológica

São utilizadas as seguintes classificações:
 - Granular: dunas, depósitos sedimentares inconso-
lidados, planícies aluviais, coberturas sedimentares 
etc.

 - Fissural.
 - Granular/fissural.
 - Cárstico.
 - Não se aplica.

ATRIBUTOS DO RELEVO

Com o objetivo de conferir uma informação geomor-
fológica clara e aplicada ao mapeamento da geodiversidade 
do território brasileiro em escalas de análise reduzidas 
(1:500.000 a 1:1.000.000), procurou-se identificar os gran-
des conjuntos morfológicos passíveis de ser delimitados em 
tal tipo de escala sem muita preocupação quanto à gênese 
e evolução morfodinâmica das unidades e aos processos 

geomorfológicos atuantes.Tais avaliações e controvérsias, 
de âmbito exclusivamente geomorfológico, seriam de pou-
ca valia para atender aos propósitos deste estudo. Portanto, 
termos como depressão, crista, patamar, platô, cuesta, 
hog-back, pediplano, peneplano, etchplano, escarpa, serra 
e maciço, dentre tantos outros, foram englobados em um 
reduzido número de conjuntos morfológicos.

Portanto, esta proposta difere substancialmente das 
metodologias de mapeamento geomorfológico presen-
tes na literatura, tais como: a análise integrada entre a 
compartimentação morfológica dos terrenos, a estrutura 
subsuperficial dos terrenos e a fisiologia da paisagem 
proposta por Ab’Saber (1969); as abordagens descritivas 
em base morfométrica, como as elaboradas por Barbosa, 
Franco e Moreira (1977), para o Projeto RadamBrasil, e de  
Ponçano et al. (1979) e Ross e Moroz (1996) para o Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT); as 
abordagens sistêmicas, com base na compartimentação 
topográfica em bacias de drenagem (MEIS; MIRANDA; 
FERNANDES, 1982) ou a reconstituição de superfícies 
regionais de aplainamento (LATRUBESSE; RODRIGUES; 
MAMEDE, 1998).

O mapeamento de padrões de relevo é, essencial-
mente, uma análise morfológica do relevo com base em 
fotointerpretação da textura e rugosidade dos terrenos a 
partir de diversos sensores remotos.

Nesse sentido, é de fundamental importância escla-
recer que não se pretendeu produzir um mapa geomor-
fológico, mas um mapeamento dos padrões de relevo em 
consonância com os objetivos e as necessidades de um 
mapeamento da geodiversidade do território nacional em 
escala continental.

Com esse enfoque, foram selecionados 28 padrões 
de relevo para os terrenos existentes no território 
brasileiro (Tabela 5.2), levando-se, essencialmente, em  
consideração:

Tabela 5.2 – Atributos e biblioteca de padrões de relevo do território brasileiro

Símbolo Tipo de Relevo Declividade (graus) Amplitude Topográfica (m)

R1a Planícies Fluviais ou Fluviolacustres 0 a 3 zero

R1b1 Terraços Fluviais 0 a 3 2 a 20 

R1b2 Terraços Marinhos 0 a 3 2 a 20 

R1b3 Terraços Lagunares 0 a 3 2 a 20 

R1c1 Vertentes Recobertas por Depósitos de Encosta 5 a 45 Variável

R1c2 Leques Aluviais 0 a 3 2 a 20 

R1d Planícies Fluviomarinhas 0 (plano) zero

R1e Planícies Costeiras 0 a 5 2 a 20 

R1f1 Campos de Dunas 3 a 30 2 a 40 

R1f2 Campos de Loesse 0 a 5 2 a 20 

R1g Recifes 0 zero

R2a1 Tabuleiros 0 a 3 20 a 50 

R2a2 Tabuleiros Dissecados 0 a 3 20 a 50 
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 - Parâmetros morfológicos e morfométricos que 
pudessem ser avaliados pelo instrumental tecno-
lógico disponível nos kits digitais (imagens LandSat 
GeoCover e Modelo Digital de Terreno e Relevo 
Sombreado (SRTM); mapa de classes de hipsome-
tria; mapa de classes de declividade).

 - Reinterpretação das informações existentes nos 
mapas geomorfológicos produzidos por institui-
ções diversas, em especial os mapas desenvolvi-
dos no âmbito do Projeto RadamBrasil,em escala 
1:1.000.000.

 - Execução de uma série de perfis de campo, com o 
objetivo de aferir a classificação executada.

Para cada um dos atributos de relevo, com suas 
respectivas bibliotecas, há uma legenda explicativa 
(Apêndice II – Biblioteca de Relevo do Território Brasi-
leiro), que agrupa características morfológicas e morfo-
métricas gerais, assim como informações elementares e 
generalizadas quanto à gênese e vulnerabilidade frente 
aos processos geomorfológicos (intempéricos, erosivos  
e deposicionais).

Evidentemente, considerando a vastidão e a enorme 
geodiversidade do território brasileiro, assim como seu 
conjunto diversificado de paisagens bioclimáticas e 
condicionantes geológico-geomorfológicas singulares, as 
informações de amplitude de relevo e declividade, dentre 
outras, devem ser reconhecidas como valores-padrão, não 
aplicáveis indiscriminadamente a todas as regiões. Não 
se descartam sugestões de ajuste e aprimoramento da 
Tabela 5.2 e do Apêndice II apresentados nesse modelo, 
as quais serão bem-vindas.

MODELO DIGITAL DE TERRENO – SHUTLLE 
RADAR TOPOGRAPHY MISSION (SRTM)

A utilização do Modelo Digital de Terreno (MDT) ou 
Modelo Digital de Elevação ou Modelo Numérico de Ter-
reno, no contexto do Mapa Geodiversidade do Estado do 
Tocantins, justifica-se por sua grande utilidade em estudos 
de análise ambiental.

Um Modelo Digital de Terreno é um modelo contínuo 
da superfície terrestre, no nível do solo, representado por 
uma malha digital de matriz cartográfica encadeada, ou 
raster, onde cada célula da malha retém um valor de ele-
vação (altitude) do terreno. Assim, a utilização do MDT em 
estudos geoambientais se torna imprescindível, uma vez 
que esse modelo tem a vantagem de fornecer uma visão 
tridimensional do terreno e suas inter-relações com as 
formas de relevo e da drenagem e seus padrões de forma 
direta. Isso permite a determinação do grau de dissecação 
do relevo, informando também o grau de declividade e 
altimetria, o que auxilia grandemente na análise ambiental, 
como, por exemplo, na determinação de áreas de proteção 
permanente, projetos de estradas e barragens, trabalhos de  
mapeamento de vegetação etc.

A escolha do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 
[missão espacial liderada pela NASA, realizada durante 11 
dias do mês de fevereiro de 2000, visando à geração de um 
modelo digital de elevação quase global] foi devida ao fato 
de os MDTs disponibilizados por esse sensor já se encontra-
rem disponíveis para toda a América do Sul, com resolução 
espacial de aproximadamente 90 x 90 m, apresentan-
do alta acurácia e confiabilidade, além da gratuidade  
(CCRS, 2004 apud BARROS et al., 2004).

Fonte: Dantas, 2013.

Símbolo Tipo de Relevo Declividade (graus) Amplitude Topográfica (m)

R2b1 Baixos Platôs 0 a 5 0 a 20 

R2b2 Baixos Platôs Dissecados 0 a 5 20 a 50 

R2b3 Planaltos 0 a 5 20 a 50 

R2c Chapadas e Platôs 0 a 5 0 a 20 

R3a1 Superfícies Aplainadas Conservadas 0 a 5 0 a 10 

R3a2 Superfícies Aplainadas Degradadas 0 a 5 10 a 30 

R3b Inselbergs 25 a 60 50 a 500 

R4a1 Domínio de Colinas Amplas e Suaves 3 a 10 20 a 50 

R4a2 Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos 5 a 20 30 a 80 

R4a3 Domos em Estrutura Elevada 3 a 10 50 a 200 

R4b Domínio de Morros e de Serras Baixas 15 a 35 80 a 200 

R4c Domínio Montanhoso 25 a 60 300 a 2000 

R4d Escarpas Serranas 25 a 60 300 a 2000 

R4e Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos 10 a 45 50 a 200 

R4f Vales Encaixados 10 a 45 100 a 300 

Tabela 5.2 – Atributos e biblioteca de padrões de relevo do território brasileiro
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Durante os trabalhos de levantamento da geodiversi-
dade do território brasileiro, apesar de todos os pontos po-
sitivos apresentados, os dados SRTM, em algumas regiões, 
acusaram problemas, tais como: valores espúrios (positivos 
e negativos) nas proximidades do mar e áreas onde não 
são encontrados valores. Tais situações são descritas em 
diversos trabalhos do SRTM (BARROS et al., 2004), sendo 
que essas áreas recebem o valor -32768, indicando que 
não há dado disponível.

A literatura do tema apresenta diversas possibilidades 
de correção, desde substituição de tais áreas por dados 
oriundos de outros produtos – o GTOPO30 aparece como 
proposta para substituição em diversos textos – ao uso 
de programas que objetivam diminuir tais incorreções por 
meio de edição de dados (BARROS et al., 2004). Neste 
estudo, foi utilizado o software ENVI 4.1 para solucionar 
o citado problema.

MOSAICO GEOCOVER 2000

A justificativa para utilização do Mosaico GeoCover 
2000 é o fato de este se constituir em um mosaico ortorre-
tificado de imagens ETM+ do sensor LandSat 7, resultante 
do sharpening das bandas 7, 4, 2 e 8. Esse processamento 
realiza a transformação RGB-IHS (canais de cores RGB-IHS 
/ vermelho, verde e azul – Matiz, Saturação e Intensida-
de), utilizando as bandas 7, 4 e 2 com resolução espacial 
de 30 m e, posteriormente, a transformação IHS-RGB 
utilizando a banda 8 na Intensidade (I) para aproveitar 
a resolução espacial de 15 m. Tal procedimento alia as 
características espaciais da imagem com resolução de 15 
m às características espectrais das imagens com resolução 
de 30 m, resultando em uma imagem mais “aguçada”. 
As imagens do Mosaico GeoCover LandSat 7 foram cole-
tadas no período de 1999/2000 e apresentam resolução 
espacial de 14,25 m.

Além da exatidão cartográfica, o Mosaico GeoCover 
possui outras vantagens, como: facilidade de aquisição 
dos dados sem ônus, âncora de posicionamento, boa 
acurácia e abrangência mundial, o que, juntamente com 
o MDT, torna-o imprescindível aos estudos de análise 
ambiental (ALBUQUERQUE; SANTOS; MEDEIROS, 2005; 
CREPANI; MEDEIROS, 2005).

ANÁLISE DA DRENAGEM

Segundo Guerra e Cunha (2001) o reconhecimento, a 
localização e a quantificação das drenagens de determinada 
região são de fundamental importância para o entendi-
mento dos processos geomorfológicos que governam as 
transformações do relevo sob as mais diversas condições 
climáticas e geológicas. Nesse sentido, a utilização das 
informações espaciais extraídas do traçado e da forma das 
drenagens é indispensável na análise geológico-ambiental, 

uma vez que são respostas/resultados de características 
ligadas a aspectos geológico-estruturais e a processos ge-
omorfológicos, os quais atuam como agentes modeladores 
da paisagem e das formas de relevo.

Dessa forma, a integração de atributos ligados às redes 
de drenagem – tipos de canais de escoamento, hierarquia 
da rede fluvial, configuração dos padrões de drenagem 
etc. – a outros temas trouxe respostas a várias questões 
relacionadas ao comportamento dos diferentes ambientes 
geológicos e climáticos locais, processos fluviais dominan-
tes e disposição de camadas geológicas, dentre outros.

KIT DE DADOS DIGITAIS

Na fase de execução do  mapa de geodiversidade do 
estado do Tocantins, o kit de dados digitais constou, de 
acordo com o disponível para cada estado, dos seguintes 
temas:

 - Geodiversidade: arquivo de domínios e unidades 
geológico-ambientais.

 - Estruturas: arquivo das estruturas geológicas.
 - Planimetria: cidades, vilas, povoados, rodo- 
vias etc.

 - Áreas restritivas: áreas de parques estaduais e 
federais, terras indígenas, estações ecológicas etc.

 - Hidrografia: drenagens bifilar e unifilar.
 - Bacias hidrográficas: recorte de bacias e sub-bacias 
de drenagem.

 - Altimetria: curvas de nível espaçadas de 100 m.
 - Pontos geoturísticos: sítios geológicos, paleonto-
lógicos etc.

 - Quilombolas: áreas de quilombolas.
 - Recursos minerais: dados de recursos minerais.
 - Poços: dados de poços cadastrados pelo Sistema 
de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS) 
criado pela CPRM/SGB.

 - MDT_SRTM: arquivo grid pelo recorte do estado.
 - Declividade: arquivo grid pelo recorte do estado.
 - GeoCover: arquivo grid pelo recorte do estado.
 - Simbologias ESRI: fontes e arquivos *style (arquivo 
de cores e simbologias utilizadas pelo programa 
ArcGis) para implementação das simbologias  
para leiaute.

As figuras 5.2, 5.3 e 5.4 ilustram parte dos dados 
do kit digital para o Mapa Geodiversidade do Estado  
do Tocantins.

Os procedimentos de tratamento digital  e 
processamento das imagens geotiff e MrSid (SRTM e 
GeoCover, respectivamente), dos grids (declividade e 
hipsométrico), bem como dos recortes e reclass dos 
arquivos vetoriais (litologia, planimetria, curvas de nível, 
recursos minerais etc.) contidos no kit digital, foram 
realizados em ambiente SIG, utilizando os softwares  
ArcGis10.1 e ENVI 5.0.
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Figura 5.2 - Exemplo de dados do kit digital para o estado do 
Tocantins: unidades geológico-ambientais versus planimetria. 

Fonte: elaborado pelos autores, 2016.

Figura 5.4 - Exemplo de dados do kit digital para o estado do Tocantins: modelo digital de elevação (SRTM) versus drenagem bifi lar. 
Fonte: elaborado pelos autores, 2011.

Figura 5.3 - Exemplo de dados do kit digital para o estado 
do Tocantins: unidades geológico-ambientais versus relevo 

sombreado (MDT_SRTM). Fonte: elaborado pelos autores, 2016.
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Trabalhando com o kit de Dados Digitais

Na metodologia adotada, a unidade geológico-am-
biental, fruto da reclassifi cação das unidades geológicas 
(reclass), é a unidade fundamental de análise, na qual foram 
agregadas todas as informações da geologia possíveis de 
ser obtidas a partir dos produtos gerados pela atualização 
da cartografi a geológica dos estados pelo SRTM, mosaico 
GeoCover 2000 e drenagem.

Com a utilização dos dados digitais contidos em 
cada DVD-ROM, foi estruturado, para cada folha ou mapa 
estadual, um Projeto.mxd (conjunto de shapes e leiaute) 
organizado no software ArcGis9.

No diretório de trabalho havia um arquivo shapefi le, 
denominado geodiversidade_estado.shp, que correspondia 
ao arquivo da geologia onde deveria ser aplicada a reclas-
sifi cação da geodiversidade.

Após a implantação dos domínios e unidades geoló-
gico-ambientais, procedia-se ao preenchimento dos parâ-
metros da geologia e, posteriormente, ao preenchimento 
dos campos com os atributos do relevo.

As informações do relevo serviram para melhor ca-
racterizar a unidade geológico-ambiental e também para 
subdividi-la. Porém, essa subdivisão, em sua maior parte, 
alcançou o nível de polígonos individuais.

Quando houve necessidade de subdivisão do polígo-
no, ou seja, quando as variações fi siográfi cas eram muito 
contrastantes, evidenciando comportamentos hidrológicos 
e erosivos muito distintos, esse procedimento foi realizado. 
Nessa etapa, considerou-se o relevo como um atributo 
para subdividir a unidade, propiciando novas deduções 
na análise ambiental.

Assim, a nova unidade geológico-ambiental resultou 
da interação da unidade geológico-ambiental com o relevo.

Finalizado o trabalho de implementação dos parâ-
metros da geologia e do relevo pela equipe responsável, 
o material foi enviado para a Coordenação de Geoproces-
samento, que procedeu à auditagem do arquivo digital 
da geodiversidade para retirada de polígonos espúrios, 
superposição e vazios, gerados durante o processo de edi-
ção. Paralelamente, iniciou-se o preenchimento dos dados 
na Base Geodiversidade – APLICATIVO GEODIV (VISUAL 
BASIC), com posterior migração dos dados para o GEOSGB.

ESTRUTURAÇÃO DA BASE DE DADOS: 
GEOSGB

A implantação dos projetos de levantamento da geodi-
versidade do Brasil teve como objetivo principal oferecer aos 
diversos segmentos da sociedade brasileira uma tradução do 
conhecimento geológico-científíco, com vistas a sua aplicação 
ao uso adequado para o ordenamento territorial e planeja-
mento dos setores mineral, transportes, agricultura, turismo e 
meio ambiente, tendo como base as informações geológicas 
presentes no SIG da Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo 
(SCHOBBENHAUS; GONÇALVES; SANTOS, 2004).

Com essa premissa, a Coordenação de Geoproces-
samento da Geodiversidade, após uma série de reuniões 
com as Coordenações Temáticas e com as equipes locais da 
CPRM/SGB, estabeleceu normas e procedimentos básicos a 
serem utilizados nas diversas atividades dos levantamentos 
estaduais, com destaque para:

Defi nição dos domínios e unidades geológico-am-
bientais com base em parâmetros geológicos de in-
teresse na análise ambiental, em escalas 1:2.500.000, 
1:1.000.00 e mapas estaduais.

- A partir da escala 1:1.000.000, criação de atributos 
geológicos aplicáveis ao planejamento e informa-
ções dos compartimentos d relevo.

- Acuidade cartográfi ca compatível com as escalas 
adotadas.

- Estruturação de um modelo conceitual de base para 
o planejamento, com dados padronizados por meio 
de bibliotecas.

- Elaboração da legenda para compor os leiautes dos 
mapas de geodiversidade estaduais.

- Criação de um aplicativo de entrada de dados local 
desenvolvido em Visual Basic 6.0 Aplicativo GEODIV.

- Implementação do modelo de dados no GEOSGB 
(Oracle) e migração dos dados do Aplicativo GEODIV 
para a o GEOSGB

- Entrada de dados de acordo com a escala e fase 
(mapas estaduais).

- Montagem de SIGs.
- Disponibilização das unidades geológico-am-

bientais na Internet, por meio do módulo Web 
Gis do GEOSGB (http://geowebapp.cprm.gov.br/
ViewerWEB/), onde o usuário tem acesso a informa-
ções relacionadas às unidades geológico-ambientais 
e respectivas unidades litológicas.

A necessidade de prover o SIG Geodiversidade com 
tabelas de atributos referentes às unidades geológico-
-ambientais, dotadas de informações para o planejamento, 
implicou a modelagem de uma base conceitual de geodiver-
sidade, intrinsecamente relacionada à litoestratigrafi a, uma 
vez que as unidades geológico-ambientais são produto de 
reclassifi cação das unidades litoestratigráfi cas.

Esse modelo de dados foi implantado em um aplicativo 
de entrada de dados local, desenvolvido em Visual Basic 6.0, 
denominado GEODIV. O modelo do aplicativo apresenta 
seis telas de entrada de dados armazenados em três tabelas 
de dados e 16 tabelas de bibliotecas.

A primeira tela recupera, por escala e fase, todas as 
unidades geológico-ambientais cadastradas, fi ltrando, para 
cada uma delas, as letras-símbolos das unidades litoestra-
tigráfi cas (Base Litoestratigrafi a) (Figura 5.5).

Posteriormente, de acordo com a escala adotada, o 
usuário cadastra todos os atributos da geologia de interesse 
para o planejamento (Figura 5.6).
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Na última tela, o usuário cadastra os compartimentos 
de relevo (Figura 5.7).

Todos os dados foram preenchidos pela equipe da Co-
ordenação de Geoprocessamento e inseridos no aplicativo 
que possibilita o armazenamento das informações no GE-
OSGB (Oracle) na camada Unidades Geológico-Ambientais.

O módulo Web Gis do GEOSGB recupera também, 
por escala e por fase (quadrícula ao milionésimo, mapas 
estaduais), todas as informações das unidades geológico-
-ambientais, possibilitando, assim, a organização dos dados 
no GEOSGB e a conexão dos dados vetoriais com os dados 
alfanuméricos. Em uma primeira fase, com auxílio dos 
elementos-chave descritos nas tabelas, é possível vincular, 
facilmente, mapas digitais ao GEOSGB, como na monta-
gem de SIGs, em que as tabelas são produtos da consulta 
sistemática ao banco de dados.

Figura 5.5 – Tela de cadastro das unidades geológico-ambientais 
para os mapas estaduais de geodiversidade  

(aplicativo GEODIV).

Figura 5.6 – Tela de cadastro dos atributos da geologia  
(aplicativo GEODIV).

Figura 5.7 – Tela de cadastro dos atributos do relevo  
(aplicativo GEODIV).

Figura 5.8 – Módulo Web GIS de visualização dos arquivos vetoriais/base de dados (GEOSGB)  
(http://geowebapp.cprm.gov.br/ViewerWEB).
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ATRIBUTOS DOS CAMPOS DO ARQUIVO 
DAS UNIDADES GEOLÓGICO-AMBIENTAIS: 
DICIONÁRIO DE DADOS

São descritos, a seguir, os atributos dos campos 
que constam no arquivo shapefile da unidade geológico-
-ambiental.

COD_DOM (CÓDIGO DO DOMÍNIO GEOLÓGICO-
AMBIENTAL) – Sigla dos domínios geológico-ambientais.

DOM_GEO (DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO GEOLÓ-
GICO-AMBIENTAL) – Reclassificação da geologia pelos 
grandes domínios geológicos.

COD_UNIGEO (CÓDIGO DA UNIDADE GEOLÓGIO-
AMBIENTAL) – Sigla da unidade geológico-ambiental.

UNIGEO (DESCRIÇÃO DA UNIDADE GEOLÓGICO-
AMBIENTAL) – As unidades geológico-ambientais foram 
agrupadas com características semelhantes do ponto de 
vista da resposta ambiental a partir da subdivisão dos do-
mínios geológico-ambientais e por critérios-chave descritos 
anteriormente.

DEF_TEC (DEFORMAÇÃO TECTÔNICA/DOBRA-
MENTOS) – Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas 
que compõe a unidade geológico-ambiental.

CIS_FRAT (TECTÔNICA FRATURAMENTO/CISA-
LHAMENTO) – Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas 
que compõe a unidade geológico-ambiental.

TIPO_DEF (TIPO DE DEFORMAÇÃO) – Relacionado 
à rocha ou ao grupo de rochas que compõe a unidade 
geológico-ambiental.

COM_REOL (COMPORTAMENTO REOLÓGICO) – 
Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas que compõe a 
unidade geológico-ambiental.

ASPECTO (ASPECTOS TEXTURAIS E ESTRUTU-
RAIS) – Relacionado às rochas ígneas e/ou metamórficas 
que compõe a unidade geológico-ambiental.

INTEMP_F (RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO 
FÍSICO) – Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas sãs 
que compõe a unidade geológico-ambiental.

INTEMP_Q (RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO 
QUÍMICO) – Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas 
sãs que compõe a unidade geológico-ambiental.

GR_COER (GRAU DE COERÊNCIA DA(S) ROCHA(S) 
FRESCA(S)) – Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas 
que compõe a unidade geológico-ambiental.

TEXTURA (TEXTURA DO MANTO DE ALTERA-
ÇÃO) – Relacionado ao padrão textural de alteração da 
rocha ou do grupo de rochas que compõe a unidade  
geológico-ambiental.

PORO_PRI (POROSIDADE PRIMÁRIA) – Relacionado 
à porosidade primária da rocha ou do grupo de rochas que 
compõe a unidade geológico-ambiental.

AQUÍFERO (TIPO DE AQUÍFERO) – Relacio-
nado ao tipo de aquífero que compõe a unidade  
geológico-ambiental.

COD_REL (CÓDIGO DOS COMPARTIMENTOS DO 
RELEVO) – Siglas para a divisão dos macrocompartimentos 
de relevo.

RELEVO (MACROCOMPARTIMENTOS DO RELEVO) 
– Descrição dos macrocompartimentos de relevo.

GEO_REL (CÓDIGO DA UNIDADE GEOLÓGICO-
AMBIENTAL + CÓDIGO DO RELEVO) – Sigla da nova 
unidade geológico-ambiental, fruto da composição da 
unidade geológica com o relevo. Na escala 1:1.000.000, 
é o campo indexador, que liga a tabela aos polígonos 
do mapa e ao banco de dados (é formada pelo campo 
COD_UNIGEO + COD_REL).

OBS (CAMPO DE OBSERVAÇÕES) – Campo-texto 
onde são descritas todas as observações consideradas 
relevantes na análise da unidade geológico-ambiental.
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INTRODUÇÃO

Pela proposta da CPRM (SILVA, 2008), a base de 
informação para o entendimento da geodiversidade está 
fundamentada na divisão do território em geossistemas ou 
domínios geológico-ambientais. Esses domínios são subdi-
vididos em unidades geológico-ambientais e seus padrões 
de relevo associados, as quais buscam reunir unidades 
litológicas que apresentem características semelhantes 
frente ao uso e ocupação dos terrenos. 

A cartografia dos diferentes tipos de terrenos individu-
alizados no Mapa Geodiversidade do Estado do Tocantins 
está fundamentada na metodologia descrita no Capítulo 4 
(Metodologia e Estruturação da Base de Dados em Sistema 

Figura 6.1 - Representação das unidades geológico-ambientais no estado do Tocantins.  
Na legenda, suas respectivas cores e códigos. Fonte: elaborado pelo autor, 2016.

de Informação Geográfica, item Definição dos Domínios 
e Unidades Geológico-Ambientais) e teve como suporte 
geológico a Carta Geológica ao Milionésimo do Estado do 
Tocantins, que é formada pelas folhas ao milionésimo Ara-
guaia, Teresina, Tocantins, Rio São Francisco, Goiás e Brasília.

Para o estado do Tocantins é proposta uma divisão do 
território em 17 domínios geológico-ambientais, os quais 
foram subdivididos em 47 unidades geológico-ambientais 
e padrões de relevo associados (Figuras 6.1 e 6.2). 

A seguir são descritos os domínios e as unidades 
geológico-ambientais com base em suas adequabilidades 
e limitações frente às atividades agrícolas, obras de enge-
nharia, utilização dos recursos hídricos, fontes poluidoras, 
potencial mineral e potencial geoturístico.
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Figura 6.2 - Representação das unidades de padrões de relevo no estado do Tocantins. Fonte: elaborado por Marcelo Dantas, 2015.

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS 
CENOZOICOS INCONSOLIDADOS 
OU POUCO CONSOLIDADOS, 
DEPOSITADOS EM MEIO AQUOSO (DC)

Área de Ocorrência e 
Elementos de Defi nição

Domínio com 42.052 km² de área, representado 
por sedimentos inconsolidados ou pouco consolidados 
de origem aluvionar. Tais depósitos de idade quaternária 
(Pleistoceno e Holoceno) estão situados, com maior ex-
pressividade, nas bacias hidrográfi cas dos rios Araguaia e 
Tocantins, e na bacia sedimentar do Bananal.

Este domínio é subdividido em duas unidades geológi-
co-ambientais: Ambiente de planícies aluvionares recentes 
(DCa) e Ambiente de terraços aluvionares (DCta) (Figura 6.3).

Os ambientes das planícies aluvionares são carac-
terizados por relevo plano ou suavemente ondulado 
(planícies fl uviais ou fl uviolacustres) (Quadro 6.1), onde há 
deposição recente de sedimentos acarretada por eventos 
de cheias periódicas e consequente decantação de 
fi nos (siltes e argilas) e matéria orgânica nas planícies. 
Os depósitos apresentam largura e extensão bastante 
variadas (GUERRA; GUERRA, 2008).

Os Ambientes de terraços aluvionares (DCta) são terre-
nos de cotas mais elevadas do que o nível de inundação 
atual dos rios. Associados a relevos horizontalizados ou 
levemente inclinados (Terraços fl uviais) são constituídos 
por sedimentos (cascalhos, areias, siltes e argilas) semi-
consolidados, mais antigos do que os das planícies aluviona-
res. Eventualmente são atingidos por eventos de inundação 
de grande magnitude.
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Figura 6.3 - Distribuição espacial do domínio DC no estado do 
Tocantins. Fonte: elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016.

Quadro 6.1 - Formas de relevo associadas às unidades 
geológico-ambientais do domínio DC. 

Unidade 
Geológico-Ambiental Relevo

DCa - Ambiente de planícies aluvionares 
recentes. Material inconsolidado e de 
espessura variável. Da base para o topo, é 
formado por cascalho, areia e argila.

Planícies fl uviais ou 
fl uviolacustres

DCta - Ambiente de terraços aluvionares. 
Material inconsolidado a semiconsolidado, 
de espessura variável. Da base para o topo, 
é formado por cascalho, areia e argila.

Terraços fl uviais

Fonte: elaborado pelo autor, 2016.

Características, Adequabilidade e Limitações Frente 
ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

O domínio é composto predominantemente por se-
dimentos inconsolidados, de baixa resistência ao corte e à 
penetração, sendo facilmente escavados por maquinários 
e ferramentas. O relevo plano ou levemente inclinado 
apresenta boa estabilidade e baixa suscetibilidade à erosão 
e movimentos de massa. 

As planícies aluvionares recentes (DCa) possuem áreas 
com nível freático próximo à superfície, o que desfavorece 
obras subterrâneas, prejudicando as fundações que podem 
sofrer alagamentos ou se deformar quando submetidas às 
cargas elevadas. Nesses casos, é necessário o rebaixamento 
do lençol freático.

Os Terraços aluvionares (DCta), por serem mais eleva-
dos do que o nível das enchentes dos rios, são áreas menos 
sujeitas a sofrer inundações frequentes. Relevos próximos 
aos cursos d’água, devido à baixa declividade, estão sujeitos 
a enchentes em períodos de chuvas intensas.

De maneira geral há ocorrência de solos com alta con-
centração de matéria orgânica, que propicia a formação de 
ácidos que podem corroer as estruturas enterradas. Obras 
subterrâneas devem ser evitadas.

Predominam solos com baixa capacidade de suporte, 
que se deformam e se compactam facilmente quando 
submetidos às cargas elevadas. Solos com presença de 
material argiloso rico em ferro (plintitas) (Figuras 6.4 e 
6.5). Camadas de cascalho podem causar o desgaste de 
equipamentos ao serem perfuradas. 

Agricultura

O relevo plano ou quase plano do domínio confere ao 
solo baixa suscetibilidade à erosão hídrica e os sedimentos 
inconsolidados favorecem a mecanização, principalmente 
na época da seca quando o risco de inundação é minimi-
zado. No período úmido, outras técnicas agrícolas podem 
ser adotadas para plantio em terrenos encharcados em 
uma agricultura de várzea (com destaque para a cultura 
do arroz e diversos tipos de hortícolas).

Na unidade DCa podem ocorrer manchas de solos ricos 
em matéria orgânica, de boa fertilidade natural, transpor-
tadas e depositadas nos sucessivos períodos de enchentes 
dos rios. Na DCta, áreas mais elevadas do que o nível das 
enchentes dos rios podem ser bem aproveitadas para agri-
cultura desde que observada a oscilação do nível freático. 

Domínio caracterizado por solos mal a muito mal 
drenados, principalmente Gleissolos e Neossolos Flúvicos. 
Somados a isso, fatores como os constantes períodos de 
inundação, defi ciência de oxigênio e baixa disponibilidade 
de nutrientes oferecem limitações moderadas a fortes para a 
produção sustentada. No entanto, são terrenos com aptidão 
para culturas de ciclo curto ou adaptadas ao encharcamento.
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Figura 6.6 - Margem do rio Araguaia. Embarcações (balsas) 
utilizadas para transporte de pessoas e veículos entre os 

municípios de Caseara  e Santana do Araguaia (PA). 
Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Figura 6.4 - Horizonte (mosqueado) com duas cores: vermelha 
(formação de plintita) e cinza-clara. Ambas as cores indicam 
presença de ferro (oxidado e reduzido). Plintossolo Háplico. 

Processo ocorrendo em sedimentos aluviais das bacias dos rios 
Araguaia e Urubu. Município de Lagoa da Confusão. 

Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Figura 6.5 - Detalhe do horizonte mosqueado. Plintitas (nódulos 
de cor avermelhada) em ambiente oxidante se transformarão em 

petroplintitas. Município de Lagoa da Confusão. 
Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Recursos hídricos e fontes poluidoras

Domínio onde há material de alta permeabilidade e 
porosidade (areia e cascalho) que propicia uma boa capaci-
dade de recarga e armazenamento das águas subterrâneas, 
favorecido também pela topografi a plana. 

Áreas de níveis freáticos rasos possibilitam a constru-
ção de poços, com baixo custo, para captação de água. No 
entanto, aumenta a vulnerabilidade dos aquíferos tornando-
-as inadequadas para ocupação urbana e implantação de 
fontes potencialmente poluidoras, como parques industriais, 
lixões, aterros sanitários, tanques de armazenamentos de 
combustíveis, cemitérios e intensa utilização de agrotóxicos.

Potencial mineral

Os depósitos abundantes de argila, areia e cas-
calho constituem agregados para construção civil. 
Minerais pesados de alto valor agregado, como ouro e 
diamante, podem ocorrer nas frações mais grossas dos 
depósitos aluvionares. 

Há ocorrências de diamantes no rio Tocantins. 
As principais jazidas de aluvião ocorrem a nordeste, nos 
ribeirões Pau Seco e Arraias (município de Filadélfi a) e no 
ribeirão das Lajes (município de Wanderlândia) (CHAVES; 
CHAMBEL, 2003). 

Potencial geoturístico

O domínio apresenta grande potencial turístico para 
atividades de lazer e práticas esportivas relacionadas às 
praias fl uviais, associadas principalmente às bacias do rio 
Araguaia e do rio Tocantins, além de potencial para nave-
gação (Figura 6.6). 

DOMÍNIO DAS FORMAÇÕES LATERÍTICAS 
(CENOZOICO ATÉ O PALEOPROTEROZOICO) (DCDL)

Área de Ocorrência e 
Elementos de Defi nição

O domínio ocorre amplamente pelo estado, com 
7.257 km² de área e é representado por coberturas terrí-
genas que foram submetidas a processos de laterização, 
ou seja, expostas ao intemperismo tropical ou paleo-
tropical, manifestando-se através de perfi s lateríticos, 
coletivamente denominados de formações lateríticas 
(COSTA, 2007).
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Figura 6.7 - Distribuição espacial do domínio DCDL no estado do 
Tocantins. Fonte: elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016.

Tabela 6.2 - Formas de relevo associadas ao domínio DCDL. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016.

Unidade 
Geológico-Ambiental Relevo

DCDLin – Indiviso
Proveniente de processo 
de laterização em rochas 
de composições div ersas

Baixos platôs

Domínio de colinas amplas 
e suaves

Domínio de colinas dissecadas 
e de morros baixos

Domínio de morros 
e de serras baixas

Planaltos

Superfícies aplainadas 
conservadas

Superfícies aplainadas 
retocadas ou degradadas

Tabuleiros

Vertentes recobertas 
por depósitos de encosta

Os perfi s lateríticos que podem ser originados de 
qualquer rocha são estruturados em horizontes típicos 
(solo de cobertura, crosta, horizonte mosqueado/argilo-
so, saprolito e rocha-mãe) resultantes da diferenciação 
textural, estrutural, mineralógica, química (acumulação de 
Al2O3 e Fe2O3, lixiviação de SiO2 e dos elementos Ca, Mg, 
K e Na) e isotópica durante a formação do perfi l ao longo 
do tempo geológico (desde o Proterozoico), e nas atuais 
zonas intertropicais (COSTA, 2007).

Os perfi s lateríticos podem evoluir até a formação 
de crosta e serem truncados pela erosão, transportados, 
deformados por tectônica, alterados por metamorfi smo, 
diagênese e pedogênese, imprimindo-lhes mudanças mi-
neralógicas, químicas e texturais (COSTA, 2007). Devido 
a escala do trabalho, este domínio geológico-ambiental 
não pode ser individualizado, ocorrendo de forma indivisa 
(DCDLin) (Figura 6.7). Esta unidade está sustentada por di-
versas formas de relevo (Tabela 6.2), sendo predominantes 
as superfícies aplainadas.

Características, Adequabilidade e Limitações Frente 
ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

As espessas seções de perfi s lateríticos apresentam 
moderada a alta capacidade de suporte de carga aos 
terrenos, baixa erodibilidade e boa estabilidade em talu-
des de corte. As formas de relevo predominante são as 
superfícies aplainadas conservadas e superfícies aplaina-
das retocadas ou degradadas (Tabela 6.2), o que facilita 
a realização de obras.

As características geomêcanicas, grau de conso-
lidação, espessura e dureza são bastante variáveis nas 
coberturas lateríticas. Podem ser compactas e bastante 
resistentes à escavação e penetração ou de fácil a moderada 
desagregação quando em nódulos e concreções.

Agricultura

Neste domínio, comumente, há desenvolvimento 
de Plintossolos Pétricos com alta concentração de ferro e 
alumínio, o que aumenta a acidez e diminui a fertilidade 
natural. As crostas lateríticas e os níveis concrecionários, 
quando presentes, difi cultam a mecanização e produ-
ção agrícola. No entanto, em relevos planos e de solos 
profundos, como os Latossolos Vermelhos, a mecani-
zação é facilitada, sendo necessário o uso de correti
vos e fertilizantes.



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS

106

Recursos hídricos e fontes poluidoras

Aquíferos porosos, livres, com águas de baixa qualida-
de química, geralmente enriquecidas em ferro e alumínio. 
Horizontes como o mosqueado difi cultam a infi ltração e 
armazenamento de água.

Existem áreas com alta permeabilidade devido à 
presença de espaços (vesículas) existentes na matriz da 
crosta ferruginosa, favorecendo a infi ltração de água e 
resultando em baixa capacidade de retenção e depuração 
de contaminantes.

Potencial mineral

O processo de laterização sobre as coberturas ter-
rígenas resulta em produtos geológicos que podem ser 
utilizados como material de empréstimo na construção 
civil e pavimentação de estradas. Os horizontes argilosos, 
como os mosqueados, podem ser usados na confecção 
de tijolos e telhas.

Potencial geoturístico

As formações lateríticas quando desenvolvem crosta 
inviabilizam a expansão da agricultura, permitindo a pre-
servação das paisagens naturais com sua vegetação nativa. 
Sendo assim, tais terrenos devem ser destinados para com-
posição de um mosaico de remanescentes de cerrado (e de 
seus sub-biomas: campo-cerrado; cerrado; cerradão; mata 
de galeria; mata seca) ao longo do estado do Tocantins e, 
assim, garantir a manutenção deste valioso bioma que, 
atualmente, sofre acelerado processo de destruição devido 
principalmente às atividades agrícola e agropecuária.

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS 
CENOZOICOS EÓLICOS (DCE)

Área de Ocorrência e 
Elementos de Defi nição

Domínio formado por sedimentos quartzoarenosos 
erodidos e depositados pela ação dos ventos. Apresenta 
a menor área de extensão, apenas 15 km², localizado nas 
porções centro e leste do estado do Tocantins (Figura 6.8). 
Na porção leste é representado pelas Dunas do Jalapão, 
situadas no munícipio de Mateiros, e sua origem está relacio-
nada à erosão de milhões de anos da Serra do Espírito Santo. 

O domínio é subdividido em duas unidades geo-
lógico-ambientais: Dunas móveis (DCEm) e Dunas fi xas 
(DCEf), ambas apresentam relevo de campo de dunas 
(Tabela 6.3). As dunas fi xas conseguem se fi xar pela pre-
sença da vegetação rasteira sobrejacente, enquanto as 
dunas móveis estão mais suscetíveis a ser transportadas 
pelo vento. É comum as dunas móveis e fi xas coexistirem 
lado a lado.

Figura 6.8 - Localização do domínio DCE no estado do Tocantins. 
Fonte: elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016.

Tabela 6.3 - Formas de relevo associadas ao domínio DCDL. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016.

Unidade 
Geológico-Ambiental Relevo

DCEm - Dunas móveis 
Material arenoso inconsolidado

Campo de dunas

DCEf - Dunas fi xas 
Material arenoso fi xado 
pela vegetação

Campo de dunas

Características, Adequabilidade e Limitações Frente 
ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Terrenos de coberturas arenosas inconsolidadas, com 
alta capacidade de suporte, sujeitos à erosão eólica e que 
oferecem alto risco de soterramento e desmoronamento 
em taludes de corte e aterros.
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O predomínio de areias quartzosas fi nas a médias, 
bem selecionadas e arredondadas, torna o ambiente sus-
cetível ao fenômeno da liquefação (sedimentos saturados 
em água perdem a coesão e se comportam como areia 
movediça), causando a perda de resistência do substrato e 
o risco de colapsos das fundações nele implantadas. 

Na unidade Dunas móveis (DCEm), obras fi cam sujeitas 
a ser soterradas pela movimentação da areia em períodos 
de estiagem e retrabalhamento eólico intenso, limitando 
tanto a expansão urbana como viária. Em algumas áreas 
a migração de dunas ocasiona o assoreamento de ecos-
sistemas aquáticos. 

A retirada da cobertura vegetal fi xadora das áreas 
onde há a unidade Dunas fi xas (DCEf) (Figura 6.9), prática 
proibida pela legislação ambiental, promove a transforma-
ção de dunas fi xas em dunas móveis.

Agricultura

Solos de baixa fertilidade natural, pequena capacidade 
de retenção hídrica e de nutrientes, erodíveis e de difícil ma-
nejo (baixa coesão e adesão entre as partículas arenosas) ca-
racterizam o domínio como inapropriado para a agricultura. 

Recursos hídricos e fontes poluidoras

Os sedimentos arenosos, bem selecionados e arredon-
dados, conferem ao domínio: alta permeabilidade e poro-
sidade; alta capacidade de infi ltração e armazenamento de 
água; além de excelente homogeneidade hidrodinâmica. 
Porém, as dunas ocorrem em áreas reduzidas e descon-
tínuas, impossibilitando o armazenamento de água em 
volume sufi ciente para captação em grande escala.

Por caracterizarem aquíferos livres de alta porosidade e 
permeabilidade, as dunas fi xas e móveis formam ambientes 
de elevada vulnerabilidade a contaminantes. 

Figura 6.9 - Dunas fi xas (DCEf) na beira da estrada 
TO-445, município de Miracema do Tocantins. 

Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Potencial mineral

Os depósitos do domínio são formados quase exclu-
sivamente por areia quartzosa, propiciando um potencial 
elevado para uso na construção civil e na indústria, princi-
palmente de vidro. No entanto, as dunas são consideradas 
Áreas de Preservação Permanente (APP) sendo, portanto, 
protegidas pela legislação ambiental. A retirada de areia, 
principalmente de um ambiente frágil como o de dunas, 
sempre é uma atividade danosa ao meio ambiente, 
podendo gerar impactos como erosão, assoreamento, 
retirada da cobertura vegetal (tornando dunas fi xas em 
móveis), poluição visual e sonora, cavidades abandonadas, 
além do aumento da vulnerabilidade dos aquíferos, pois o 
nível freático fi cará mais próximo da superfície. 

Potencial geoturístico

O principal atrativo geoturístico são as Dunas do 
Jalapão (Figura 6.10), formadas por areias fi nas de cor 
alaranjada, de até 40 metros de altura, contornadas 
pela escarpa arenítica denominada Serra do Espírito 
Santo, que constituem um cenário de enorme beleza e 
potencial geoturístico.

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS 
CENOZOICOS E/OU MESOZOICOS 
POUCO A MODERADAMENTE CONSOLIDADOS, 
ASSOCIADOS A PROFUNDAS E EXTENSAS BACIAS 
CONTINENTAIS (DCM)

Área de Ocorrência e 
Elementos de Defi nição

O domínio ocorre no leste do estado do Tocantins até 
a divisa com a Bahia (Figura 6.11), com 18.802 km², cujo 
representante é o Grupo Urucuia, de idade cretácica, onde 
há predomínio de espessos pacotes de sedimentos quartzoa-
renosos (Figura 6.12). Abrange o Parque Estadual do Jalapão, 
exceto o campo de dunas que pertence ao domínio DCE. 

Composto pela unidade geológico-ambiental: Predo-
mínio de sedimentos arenosos de deposição continental, 
lacustre, fl uvial ou eólica – arenitos (DCMa). Sendo encon-
trado sobre diversas formas de relevo (Tabela 6.4).

Características, Adequabilidade e Limitações Frente 
ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Áreas onde predominam os sedimentos pouco con-
solidados oferecem pouca resistência às escavações e 
perfurações. Rochas normalmente muito fraturadas e com 
alta suscetibilidade à erosão. Em terrenos acidentados há 
risco de movimentos de massa (Figura 6.13).
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Figura 6.10 - (a) Entrada para subir nas Dunas do Jalapão; (b) e (c) Dunas do Jalapão e ao fundo a Serra do Espírito Santo; (d) Serra do 
Espírito Santo e vegetação local. Parque Estadual do Jalapão, município de Mateiros. Fotografi as: acervo do projeto, 2015.

Os regolitos consistem de material arenoso solto e 
muito friável, com alta suscetibilidade a sofrer deslizamen-
to, em especial, em terrenos declivosos como os degraus 
estruturais e as escarpas serranas (Tabela 6.4).

Agricultura

Em relevos planos como chapadas e platôs é fácil a 
mecanização, onde dominam os Neossolos Quartzarênicos 
(solos arenosos). Subordinadamente, ocorrem os Latosso-
los Vermelho-Amarelos com textura leve. Esses solos são 
ácidos, de baixa fertilidade natural e excessivamente dre-
nados. Técnicas de irrigação e de aplicação de corretivos e 
fertilizantes são pouco efi cazes sobre tais terrenos devido 
à alta permeabilidade dos solos.

A alta resistência ao intemperismo químico das rochas 
leva ao predomínio da morfogênese sobre a pedogênese, 
resultando na formação de solos rasos suscetíveis à erosão, 
diminuindo seu potencial para produção agrícola. Nas áreas 
inundáveis das veredas ocorrem solos de difícil mecanização 
e mal drenados, como os Gleissolos.

Recursos hídricos e fontes poluidoras

O Urucuia é um dos principais aquíferos do país, 
constituído predominantemente por sedimentos arenosos 
bem selecionados. Apresenta alta porosidade e elevada 
permeabilidade e, consequentemente, grande potencial para 
armazenar água. Aliado a essas características, a possibili-
dade de se construir poços com metodologia simples e de 
baixo custo, devido ao predomínio de sedimentos pouco 
consolidados e à boa qualidade da água, caracterizam o 
domínio com excelente potencial para captação de recursos 
hídricos. Em algumas áreas a porosidade e a permeabilidade 
podem ser reduzidas pela silicifi cação e diagênese avançada 
dos arenitos, que apresentam um comportamento geome-
cânico similar ao de um quartzito maciço.

A notável concentração de nascentes na base da Serra 
Geral de Goiás é responsável por alimentar vários rios afl uen-
tes da margem direita da bacia do rio Tocantins. A surgência 
das águas subterrâneas resulta na gênese de feições hidroge-
omorfológicas denominadas de fervedouros, que atestam a 
alta produtividade do aquífero Urucuia e são atrativos geotu-
rísticos de grande expressão no Parque Estadual do Jalapão.
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Figura 6.11 - Localização do domínio DCM no estado do Tocantins. 
Fonte: elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016.

Tabela 6.4 - Formas de relevo 
associadas ao domínio DCM.

Figura 6.12 - Afl oramento quartzoarenoso do Grupo Urucuia. 
Localizado na BR-242, aproximadamente 3 km do limite entre os 

estados do Tocantins e Bahia. Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Figura 6.13 - Queda de blocos na Serra Geral de Goiás. Vista da 
BR-242, entre o munícipio de Taguatinga do Tocantins e o limite 

com o estado da Bahia. Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Fonte: elaborado pelo autor, 2016.

Unidade 
Geológico-Ambiental Relevo

DCMa - Predomínio de 
sedimentos arenosos de 
deposição continental, 
lacustre, fl uvial ou 
eólica - arenitos

Vertentes recobertas por 
depósitos de encosta

Baixos platôs

Planaltos

Chapadas e platôs

Superfícies aplainadas 
retocadasou degradadas

Inselbergs e outros relevos 
residuais

Domínio de colinas amplas 
e suaves

Domínio de morros 
e de serras baixas

Escarpas serranas

Degraus estruturais 
e rebordos erosivos

Vales encaixados
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Figura 6.15 - Praia fl uvial próximo ao fervedouro do Pequizeiro. 
Parque Estadual do Jalapão. Município de Mateiros. 

Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Figura 6.16 - Relevo ruiniforme em corte de estrada (BR-242), 
próximo à divisa com a Bahia. Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Figura 6.17 - Fervedouro do Ceiça, apresentando água azul 
transparente (sem sedimentos em suspensão), no Parque Estadual do 
Jalapão, município de Mateiros. Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Os solos e sedimentos inconsolidados do domínio 
apresentam baixa capacidade de retenção e depuração 
de contaminantes. Cuidados especiais devem ser tomados 
com fontes potencialmente poluidoras, principalmente nas 
regiões elevadas e de relevos planos, como chapadas e 
platôs, por serem áreas de recarga do aquífero.

Potencial mineral

Ambiente com grande potencial para a exploração de 
materiais utilizados na construção civil, com destaque para 
areia e cascalho. Areias quartzosas possuem potencial para 
fabricação de vidro.

Potencial geoturístico

Inserido no domínio, o Parque Estadual do Jalapão 
apresenta extraordinário potencial geoturístico e é de 
suma importância pela diversidade de atrações geoturís-
ticas como cachoeiras (Figura 6.14), praias fl uviais (Figura 
6.15), relevos ruiniformes (Figura 6.16), e como destaque 
os fervedouros (Figura 6.17), que são locais de surgência 
de água azul transparente em areias claras, onde a pressão 
da água impede o banhista de afundar. 

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS 
CENOZOICOS E/OU MESOZOICOS, 
POUCO A MODERADAMENTE CONSOLIDADOS, 
ASSOCIADOS 
A PEQUENAS BACIAS CONTINENTAIS 
DO TIPO RIFT (DCMR)

Área de Ocorrência e 
Elementos de Defi nição

O domínio localiza-se na região noroeste do estado 
do Tocantins e ocorre em uma área de 4.453 km² (Figura 
6.18), apresentando quatro formas de relevo (Tabela 6.5).

Figura 6.14 - Cachoeira da Formiga, forma belíssima piscina natural 
sem sedimentos em suspensão. Parque Estadual do Jalapão, 
município de Mateiros. Fotografi a: acervo do projeto, 2015.
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Figura 6.18 - Distribuição espacial do domínio DCMR no estado do 
Tocantins. Fonte: elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016.

Tabela 6.5. Formas de relevo associadas ao domínio DCMRa. 

Figura 6.19. Afl oramento de rocha muito mal selecionada, 
grânulos e seixos de quartzo dispersos em matriz pelítica 

(paraconglomerado). Localizado na margem TO-335, entre os 
municípios de Juarina e Couto Magalhães.

Fotografi a: acervo do projeto, 2015.Fonte: elaborado pelo autor, 2016.

Unidade 
Geológico-Ambiental Relevo

DCMRa 
Predomínio de 
sedimentos arenosos

Superfícies aplainadas 
retocadas ou degradadas

Domínio de morros 
e de serras baixas

 Domínio de colinas amplas 
e suaves

Domínio de colinas dissecadas 
e de morros baixos

Representado pela unidade litoestratigráfi ca Formação Rio 
das Barreiras, é composta por arenitos e conglomerados 
com intercalações de siltitos e argilitos depositados em 
uma estrutura do tipo graben (SOUZA; MORETON, 2001). 
Sendo a unidade geológico-ambiental: Predomínio de sedi-
mentos arenosos (DCMRa).

Características, Adequabilidade e Limitações Frente 
ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Apesar do predomínio de sedimentos arenosos, há 
grande variação granulométrica, de cascalho a argila, o 
que comumente ocorre em ambientes de rift (Figura 6.19). 
Essas mudanças composicionais e granulométricas abruptas 
refl etem em descontinuidades geomecânicas que podem 
causar desestabilizações em taludes de corte.

Nessas áreas predominam os sedimentos pouco a 
moderadamente consolidados, de baixa resistência ao 
corte e à penetração. Onde houver concentração ele-
vada de sedimentos grossos, como seixos e cascalhos, 
constituem-se em problema para o maquinário como as 
sondas rotativas. 

Agricultura

Camadas silticoargilosas originam solos que armaze-
nam e disponibilizam água para as plantas mesmo após 
longos períodos de estiagem, além de boa capacidade de 
reter e fi xar nutrientes, podendo gerar solos de boa fertili-
dade natural. Solos arenosos possuem baixa capacidade de 
reter e fi xar nutrientes, sendo ácidos e de baixa fertilidade 
natural, além de perderem água com rapidez.
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Predominam os relevos planos como os de superfí-
cies aplainadas retocadas ou degradadas que facilitam a 
mecanização, no entanto, quando há seixos, cascalhos e 
petroplintitas a mecanização é difi cultada. Dominam os 
Argissolos, Plintossolos e Cambissolos, adaptados a culturas 
de ciclo anual e pastagem plantada.

Recursos hídricos e fontes poluidoras

As intercalações de camadas de diferentes pro-
priedades hidrodinâmicas podem formar barreiras 
hidrogeológicas (camadas silticoargilosas) sobrejacen-
tes às camadas armazenadoras de água (areia e casca-
lho), com potencial para gerar aquíferos confi nados. 
Essas barreiras ajudam a proteger a água subterrânea das 
substâncias contaminantes. 

A impermeabilização e compactação de sedimen-
tos silticoargilosos aumenta o escoamento superfi cial e 
prejudica a recarga dos aquíferos. No domínio predomi-
na o aquífero poroso, livre, de baixa permeabilidade e 
porosidade. Os poços existentes apresentam vazões muito 
baixas, inferiores a 10 m³/h. Aquífero pode ser utilizado para 
o atendimento de pequenas demandas locais.

Potencial mineral

Domínio favorável para exploração de cascalho, areia 
de diversas granulometrias e argilas que podem ser utili-
zadas, principalmente, como material de empréstimo para 
a construção civil.

Potencial geoturístico

Destaque para cachoeiras e morros de beleza cênica 
no município de Aragominas . No geral, o domínio apre-
senta baixo potencial geoturístico devido ao predomínio 
de superfícies aplainadas.

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
MESOZOICAS CLASTOCARBONÁTICAS 
CONSOLIDADAS EM BACIAS DE MARGENS 
CONTINENTAIS (RIFT) (DSM)

Área de Ocorrência e 
Elementos de Defi nição

O domínio encontra-se no extremo norte do estado, 
com 3.383 km², inserido em parte da microrregião do 
Bico do Papagaio, onde ocorre a tríplice fronteira entre 
Tocantins, Pará e Maranhão (Figura 6.20). Durante o Me-
sozoico, sequências sedimentares clásticas e carbonáticas 
foram depositadas em bacia de margem continental 
formada a partir do processo de rifteamento (abertura) 
do oceano Atlântico.

Figura 6.20 - Distribuição espacial do domínio DSM no estado do 
Tocantins. Fonte: elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016. 

Subdividido em duas unidades geológico-ambientais: 
Predomínio de sedimentos quartzoarenosos e conglome-
ráticos, com intercalações de sedimentos silticoargilosos 
e/ou calcíferos (DSMqcg); e Intercalações de sedimentos 
silticoargilosos e quartzoarenosos (DSMsaq). Tais unidades 
estão representadas respectivamente pelas formações 
Codó e Itapecuru, ambas pertencentes à bacia do Parnaíba 
e apresentam diversas formas de relevo (Tabela 6.6).

Características, Adequabilidade e Limitações 
Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Os sedimentos silticoargilosos, geralmente apresen-
tam baixa resistência ao corte e à penetração, além de 
boa estabilidade geomecânica. Já os sedimentos arenosos 
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Figura 6.21 - Praia fl uvial no rio Araguaia, próximo à confl uência 
com o rio Tocantins na região denominada Bico do Papagaio, com 

potencial turístico. Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Tabela 6.6 - Formas de relevo associadas às unidades 
geológico-ambientais do domínio DSM. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016.

Unidade 
Geológico-Ambiental Relevo

DSMqcg
Predomínio de 
sedimentos quartzoarenosos 
e conglomeráticos, 
com intercalações de sedimentos 
silticoargilosos e/ou calcíferos

Tabuleiros dissecados

Baixos platôs

Superfícies aplainadas 
retocadas ou degradadas

Inselbergs e outros 
relevos residuais.

Domínio de colinas 
amplas e suaves

Domínio de morros 
e de serras baixas

DSMsaq 
Intercalações de 
sedimentos silticoargilosos 
e quartzoarenosos

Tabuleiros dissecados

Baixos platôs

Chapadas e platôs

Superfícies aplainadas 
retocadas ou degradadas

Inselbergs 
e outros relevos residuais

Domínio de colinas 
amplas e suaves

 Domínio de morros 
e de serras baixas

Escarpas serranas

possuem resistência variável ao intemperismo e moderada 
ao corte e à penetração. Conglomerados de rochas duras 
e abrasivas são difíceis de ser escavados e perfurados. 
Apesar das diversas formas de relevo, há predomínio de 
relevos com baixa declividade como as superfícies aplaina-
das e os baixos platôs que favorecem a realização de obras.

Agricultura

A unidade geológico-ambiental DSMqcg apresenta 
fertilidade natural variável, baixa erodibilidade, boa poro-
sidade e respondem bem às boas práticas de adubação. 
Os solos desenvolvidos são em sua maioria Luvissolos e 
Argissolos. Quando presentes, concreções lateríticas e 
sedimentos conglomeráticos difi cultam a mecanização. 

Na unidade DSMsaq há facilidade para mecanização, 
boa capacidade de retenção hídrica e boa fertilidade 
natural nas camadas silticoargilosas, quando ocorrem 
níveis de crosta laterítica a mecanização é difi cultada. 
Solos provenientes de sedimentos arenosos são de elevada 
permeabilidade, baixa capacidade de retenção hídrica e 
de nutrientes, sendo solos de baixa fertilidade natural. 

Recursos hídricos e fontes poluidoras

Quando constantemente mecanizados e submetidos 
ao sobrepastoreio (pecuária intensiva), os sedimentos 
silticoargilosos tendem a se compactar e tornam-se im-
permeabilizados, aumentando o escoamento superfi cial 
e diminuindo a capacidade de recarga dos aquíferos. 
As feições de dissolução, existentes nas rochas calcárias, 
formam um meio altamente percolativo por onde os con-
taminantes podem atingir a água subterrânea. 

A unidade DSMsaq é um aquífero poroso, com boa 
porosidade e permeabilidade, apresentando produtivida-
de moderada com vazões de até 50 m³/h. Porém, quando 
predominam sedimentos muito fi nos, como argila e silte, 
resulta em produtividade muito baixa, com vazões infe-
riores a 10 m³/h. 

Potencial mineral

Domínio com áreas de potencial para minerais agre-
gados de uso na construção civil, principalmente areia, 
argila e cascalho, além da presença de minerais resistatos 
(minerais pesados que resistem ao intemperismo) como 
ouro e diamante. 

Potencial geoturístico

A região do Bico do Papagaio apresenta alto poten-
cial geoturístico com belas paisagens formadas pela tran-
sição da vegetação do cerrado para a fl oresta amazônica e 
a confl uência dos rios Tocantins e Araguaia, com destaque 
às praias e ilhas fl uviais (Figuras 6.21 e 6.22).
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Figura 6.23 - Distribuição espacial do domínio DSVMP 
no estado do Tocantins. Fonte: elaborado por 

Marcio Costa Abreu, 2016. 

Figura 6.22 - Ponto de acesso para travessia do rio 
Araguaia entre os municípios de Esperantina 

e São Domingos do Araguaia (PA). 
Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES 
E VULCANOSSEDIMENTARES MESOZOICAS E 
PALEOZOICAS, POUCO A MODERADAMENTE 
CONSOLIDADAS, ASSOCIADAS A GRANDES 
E PROFUNDAS BACIAS SEDIMENTARES DO 
TIPO SINÉCLISE (AMBIENTES DEPOSICIONAIS: 
CONTINENTAL, MARINHO, DESÉRTICO, GLACIAL 
E VULCÂNICO) (DSVMP)

Área de Ocorrência e 
Elementos de Defi nição

Domínio com a maior extensão em área do estado 
(Figura 6.23), com 83.661 km², formado predominante-
mente por sedimentos siliciclásticos e, subordinadamente, 
por sedimentos químicos como calcários e evaporitos. 
Inserido na bacia do Parnaíba e formado em diferentes 
ambientes deposicionais como desértico, glacial, marinho, 
fl uvial, leque aluvial, lagunar e deltaico.

O domínio DSVMP está distribuído por diversas formas 
de relevo (Tabela 6.7) e foi subdividido em sete unidades 
geológico-ambientais:

- Predomínio de arenitos e conglomerados (DSVMPacg). 
Representado pelo Grupo Serra Grande.

- Predomínio de espessos pacotes de arenitos de 
deposição eólica (DSVMPae). Representado pela 
Formação Sambaíba.

- Predomínio de arenitos a arenitos cauliníticos 
(DSVMPac). Representado pela Formação Cabeças.

- Intercalações de sedimentos arenosos, silticoargi-
losos e folhelhos. (DSVMPasaf). Constituído pelas 
formações Corda e Poti.

- Intercalações irregulares de sedimentos arenosos, 
silticoargilosos e calcários (DSVMPasac). Represen-
tado pela Formação Piauí.

- Predomínio de sedimentos silticoargilosos com 
intercalações arenosas (DSVMPsaa). Composto 
pelas formações Pimenteiras e Longá.

- Intercalações irregulares de sedimentos arenosos 
e silticoargilosos com fi nas camadas de evapo-
ritos e calcários (DSVMPasaec). Constituído pelas 
formações Pedra de Fogo e Motuca.



GEODIVERSIDADE: ADEQUABILIDADE/POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES FRENTE AO USO E À OCUPAÇÃO

115

Unidade Geológico-Ambiental Relevo

DSVMPacg - Predomínio de arenitos e conglomerados

Planaltos

Superfícies aplainadas retocadas ou degradadas

Domínio de colinas dissecadas e de morros baixos

Domínio de morros e de serras baixas.

Escarpas serranas

DSVMPae - Predomínio de espessos pacotes 
de arenitos de deposição eólica

Baixos platôs

Planaltos

Superfícies aplainadas retocadas ou degradadas

Inselbergs e outros relevos residuais

DSVMPac - Predomínio de arenitos a arenitos cauliníticos

Baixos platôs

Planaltos

Superfícies aplainadas conservadas

Superfícies aplainadas retocadas ou degradadas

Domínio de colinas amplas e suaves

Domínio de colinas dissecadas e de morros baixos

Domínio de morros e de serras baixas

Degraus estruturais e rebordos erosivos

DSVMPasaf - Intercalações de sedimentos arenosos, 
silticoargilosos e folhelhos

Tabuleiros

Baixos platôs

Planaltos

Superfícies aplainadas conservadas

Superfícies aplainadas retocadas ou degradadas

Inselbergs e outros relevos residuais

Degraus estruturais e rebordos erosivos

Domínio de colinas amplas e suaves

Domínio de colinas dissecadas e de morros baixos

Domínio de morros e de serras baixas

Escarpas serranas

DSVMPasac - Intercalações irregulares de sedimentos arenosos, 
silticoargilosos e calcários

Tabuleiros

Baixos platôs

Planaltos

Superfícies aplainadas retocadas ou degradadas

Inselbergs e outros relevos residuais

Domínio de colinas amplas e suaves

Domínio de colinas dissecadas e de morros baixos

Domínio de morros e de serras baixas.

Escarpas serranas

Degraus estruturais e rebordos erosivos.

Vales encaixados

Tabela 6.7 - Formas de relevo associadas às unidades geológico-ambientais do domínio DSVMP. 
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Unidade Geológico-Ambiental Relevo

DSVMPsaa - Predomínio de sedimentos silticoargilosos 
com intercalações arenosas

Tabuleiros

Baixos platôs

Planaltos

Chapadas e platôs

Superfícies aplainadas conservadas

Superfícies aplainadas retocadas ou degradadas

Domínio de colinas amplas e suaves.

Domínio de colinas dissecadas e de morros baixos

Domínio de morros e de serras baixas.

Domínio montanhoso

Escarpas serranas

Degraus estruturais e rebordos erosivos

DSVMPasaec - Intercalações irregulares de sedimentos arenosos e 
silticoargilosos com finas camadas de evaporitos e calcários

Baixos platôs

Planaltos

Superfícies aplainadas retocadas ou degradadas

Inselbergs e outros relevos residuais

Domínio de colinas amplas e suaves

Domínio de colinas dissecadas e de morros baixos

Domos em estrutura elevada

Escarpas serranas

Degraus estruturais e rebordos erosivos

Tabela 6.7 - Formas de relevo associadas às unidades geológico-ambientais do domínio DSVMP. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016

Características, Adequabilidade e Limitações Frente 
ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

A grande variabilidade de rochas sedimentares 
reflete em comportamentos geomecânicos e hidráulicos 
contrastantes, como porosidades e permeabilidades dife-
renciadas, baixa a alta resistência ao corte e à penetração, 
e resistência ao intemperismo químico e físico variada.  
Essas diferentes litologias, quando intercaladas entre si como 
na unidade DSVMPasaec, geram descontinuidades que  
facilitam a desestabilização.

Rochas calcárias facilmente sofrem dissolução pela 
ação das águas, o que leva a formar cavidades subterrâneas 
que prejudicam fundações de obras e podem causar des-
moronamentos, sendo necessária uma avaliação geotécnica 
antes da realização de obras.

Áreas compostas por material pouco consolidado e de 
baixa adesão (Figura 6.24) apresentam alta suscetibilidade 

à erosão e movimentos de massa, podendo desagregar 
com facilidade em taludes de corte.

Na unidade DSVMPacg ocorrem rochas de moderada 
a alta resistência ao corte e penetração, como conglome-
rados com seixos e blocos de rochas duras e abrasivas, 
difíceis de serem escavados e perfurados. As áreas com 
sedimentos silticoargilosos mostram baixa resistência ao 
corte e à penetração.

Agricultura

Nas unidades geológico-ambientais DSVMPae e 
DSVMPacg, a ação intempérica das rochas originam 
solos dominantemente quartzoarenosos, que apresentam 
elevada porosidade e permeabilidade, baixa capacidade 
de reter e fixar nutrientes, excessivamente drenados e 
suscetíveis à erosão. Além dessas características, a unidade  
DSVMPacg forma solos com seixos e cascalhos que prejudi-
cam a mecanização. Arenitos arcoseanos, como os presen-
tes na Formação Cabeças (DSVMPac), podem gerar solos 
com grande quantidade de argila, devido à decomposição 
do feldspato em clima úmido. 
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Figura 6.24 - Movimento de massa causando 
abatimento de parte da rodovia Rodovia TO-130, 

município de Ponte Alta do Tocantins. 
Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

A plintita é formada pela mistura de argila pobre 
em carbono orgânico e rico em ferro e/ou alumínio, com 
quartzo e outros minerais (EMBRAPA, 2006). Solos origi-
nados das unidades onde há intercalação de camadas de 
sedimentos silticoargilosos e arenosos, como as DSVMPasaf, 
DSVMPasac, DSVMPasaec e DSVMPsaa, expostos a perío-
dos secos e úmidos, sofrendo o processo cíclico de oxirre-
dução, podem segregar, mobilizar e concentrar óxido de 
ferro, formando as plintitas e petroplintitas (Figura 6.25). 
Essas concreções ferruginosas difi cultam a mecanização 
do solo, sua drenagem e diminuem sua qualidade química. 
No entanto, podem formar solos pouco erodíveis, com boa 
capacidade de reter e fi xar nutrientes, como os Latossolos, 
favoráveis para a agricultura. 

Figura 6.25 - Solo arenoso rico em grânulos de ferro 
escuro (petroplintitas). Horizonte concrecionário do Plintossolo 

Pétrico. Afl oramento localizado após o lago de Palmas, 
formado com a construção da Usina Hidrelétrica 

Luis Eduardo Magalhães, município de Porto Nacional. 
Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Recursos hídricos e fontes poluidoras

As unidades geológico-ambientais apresentam 
algumas características particulares com relação ao po-
tencial hidrogeológico, por isso optou-se pela descrição 
em tópicos.

- DSVMPacg: constituída por aquífero poroso, de 
permeabilidade e porosidade variáveis, devido 
a variação granulométrica. Potencial hídrico va-
riando de baixo a muito alto, podendo alcançar 
vazões superiores a 100 m³/h, principalmente 
onde se encontra subjacente a outras unidades 
hidrogeológicas.

- DSVMPae: aquífero poroso, constituído por sedi-
mentos eólicos bem selecionados e homogêneos, 
com alta porosidade e elevada permeabilidade, 
solos bem drenados, favorecendo a infiltração 
e recarga dos aquíferos. Muito alto potencial 
hidrogeológico, poços com vazões superiores a 
100 m³/h. No entanto, possui baixa capacidade 
de retenção e depuração de contaminantes, sen-
do necessários cuidados especiais com as fontes 
potencialmente poluidoras.

- DSVMPac: aquífero poroso, com sedimentos dis-
postos em espessas camadas, de porosidade e 
permeabilidade variando de média até muito alta. 
O potencial hidrogeológico varia de médio a alto, 
com vazões chegando a atingir mais de 100 m³/h. 
Ocorre também recoberto por outras unidades, 
podendo estar confi nado ou semiconfi nado.

- DSVMPasaf: aquífero poroso, constituído por gran-
de variação vertical dos sedimentos, apresentando 
camadas com características hidráulicas distintas. 
De grande extensão areal, possui camadas de po-
rosidade e permeabilidade moderadas. Potencial 
hídrico variando de baixo a alto (vazões de até 
50 m³/h).

- DSVMPsaa: aquífero poroso, com variação de ca-
madas silticoargilosas e arenosas, resultando em 
porosidade e permeabilidade variáveis. Potencial 
hidrogeológico de baixo a muito alto, podendo 
alcançar vazões superiores a 100 m³/h.

- DSVMPasaec: aquífero poroso com baixas porosi-
dade e permeabilidade, de grande extensão areal. 
Possui vazão muito baixa, geralmente, inferior a 
10 m³/h.

- DSVMPasac e DSVMPasaec: as melhores possibili-
dades aquíferas ocorrem associadas aos arenitos, 
que apresentam grande variação das características 
hidrodinâmicas, refl etida também na vazão dos 
poços. As rochas calcárias se dissolvem e formam ca-
vidades que tornam o aquífero altamente vulnerável 
aos contaminantes, além disso, aquíferos cársticos 
são extremamente anisotrópicos e heterogêneos, 
difi cultando a construção de poços.
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- DSVMPasaf, DSVMPsaa, DSVMPasac e DSVMPasaec: 
camadas de sedimentos argilosos. A despeito do 
baixo potencial hidrogeológico, funcionam como 
excelentes barreiras aos poluentes.

Potencial mineral

Jazimentos para materiais de uso na construção civil 
como areia, argila e concreções lateríticas, devido ao pro-
cesso de laterização com formação de crostas. Destaque 
para depósitos de argila para cerâmica no município de 
Colinas do Tocantins.

Potencial para rochas calcárias e agregados para 
construção civil, principalmente areia e argila, na uni-
dade DSVMPasac. Na unidade geológico-ambiental 
DSVMPasaec há depósitos cadastrados de rochas calcá-
rias utilizadas para cimento. Potencial em insumos para 
agricultura, com notoriedade para rochas fosfáticas e 
calcárias, principalmente, no norte do estado. Há, tam-
bém, ocorrências cadastradas de minerais resistatos como 
diamante e ouro.

Potencial geoturístico

Relevos declivosos, como planaltos e escarpas ser-
ranas, além de constituírem belas paisagens contribuem 
para a formação de cachoeiras, como a Cachoeira Véu 
de Noiva (Figura 6.26) no município de Araguaína (TO). 
O local também oferece piscinas naturais para crianças 
e adultos, área para camping, apartamentos, campo de 
futebol e refeitórios. Potencial geoturístico nas grutas e 
cânions, como o cânion de Sussuapara no município de 
Ponte Alta do Tocantins.

Figura 6.27 - Distribuição espacial do domínio DVM no estado do 
Tocantins. Fonte: elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016.

Figura 6.26 – Cachoeira Véu de Noiva, localizada 
no município de Araguaína. Além da cachoeira 

há piscinas naturais, área para camping, apartamentos, 
campo de futebol e refeitórios. Fotografi a: acervo 

do Serviço Geológico do Brasil, 
SUREG/GO, 2018.

DOMÍNIO DO VULCANISMO FISSURAL 
DO TIPO PLATÔ (DVM)

Área de Ocorrência e 
Elementos de Defi nição

Ocorrendo no norte do estado (Figura 6.27), com 
3.742 km², o domínio é constituído por espessos derra-
mes basálticos que culminaram com a quebra do super-
continente Gondwana. Depósitos sedimentares eólicos 
foram depositados de forma intercalada com os derrames 
basálticos que interromperam a sedimentação eólica, 
sobrepondo-se a ela (BALLÉN et al., 2013). Denominados 
de Formação Mosquito, os basaltos estão defi nidos na 
unidade geológico-ambiental: Predomínio de basalto com 
intertraps subordinados de arenito (DVMba). Embora esse 
domínio possua apenas uma unidade geológico-ambiental 
mapeada no estado, esta encontra-se sustentando várias 
formas de relevo (Tabela 6.8).
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Tabela 6.8 - Formas de relevo associadas ao domínio DVM. 

 Unidade 
Geológico-Ambiental Relevo

DVMba - Predomínio de basalto 
com intertraps subordinados 
de arenito

Baixos platôs

Planaltos

Superfícies aplainadas retocadas 
ou degradadas

Inselbergs e outros relevos 
residuais

Domínio de colinas amplas 
e suaves

Domínio de colinas dissecadas 
e de morros baixos

Escarpas serranas

Degraus estruturais 
e rebordos erosivos

Vales encaixados

Fonte: elaborado pelo autor, 2016.

Características, Adequabilidade e Limitações Frente 
ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Áreas onde predominam rochas básicas extrusivas, 
de textura fi na, estrutura maciça, boa homogeneidade 
textural e mineral, baixa resistência ao intemperismo físico 
e químico, quando alteradas são pouco resistentes ao corte 
e à penetração, sendo facilmente escavadas. Quando sãs, 
apresentam elevada dureza e resistência, necessitando de 
explosivos para o desmonte.

É comum a formação de solos argilosos que, quando 
bem evoluídos, apresentam baixa suscetibilidade à erosão e 
boa estabilidade em taludes de corte. No entanto, quando 
pouco evoluídos e submetidos à alternância de períodos 
úmidos e secos, sofrem contração e expansão formando 
estruturas em blocos, que os torna suscetíveis à erosão 
(Figura 6.28).

Outra frequente alteração dos basaltos é a esfoliação 
esferoidal, onde há perda de camadas em formas concên-
tricas. Esse processo deixa blocos e matacões de rochas 
sãs isolados no solo, podendo desestabilizar em taludes de 
corte e prejudicar fundações de obras. Suscetível à queda 
de blocos em relevos declivosos.

Camadas de arenitos (Figura 6.29) muito resistentes 
podem ocorrer. Essa resistência está relacionada com 
a recristalização do quartzo ocasionada pelo calor dos 
derrames basálticos, portanto são camadas que oferecem 
difi culdades para execução de escavações e perfurações.

Figura 6.28 - Solo argiloso, arroxeado, com alta suscetibilidade 
magnética e cerosidade (Nitossolo). O processo de contração e 

expansão dos argilominerais presentes no solo formam estruturas 
em blocos. Afl oramento na BR-153, em Araguaína. 

Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Figura 6.29 - Arenito fi no de cor rosada em contato (traçado 
em vermelho) com o basalto (rocha de cor arroxeada, bastante 

alterada e fragmentada). Afl oramento em barranco na beira
da rodovia TO-424, município de Babaçulândia. 

Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Agricultura

Ampla ocorrência de solos profundos, com boa ca-
pacidade de reter água e nutrientes (Nitossolos). Em áreas 
mais planas os de maior fertilidade natural (eutrófi cos) 
apresentam ótimo potencial para lavoura. No entanto, solos 
residuais com maiores teores de alumínio podem apresentar 
acidez elevada e baixa fertilidade natural (distrófi cos), sendo 
necessária a correção de acidez e adubação de acordo com 
a cultura (EMBRAPA, 2017). Fertilidade natural é variável.

Recursos hídricos e fontes poluidoras

O armazenamento e a circulação de água estão associados 
à presença de fraturas abertas nas rochas (aquífero fi ssural). 
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Figura 6.30 - Localização do domínio DSVE no estado do Tocantins. 
Fonte: elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016. 

Tabela 6.9 - Formas de relevo associadas ao domínio DSVEs. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016.

Unidade 
Geológico-Ambiental Relevo

DSVEs - Predomínio 
de rochas sedimentares

Superfícies aplainadas retocadas 
ou degradadas

Devido ao baixo grau de fraturamento, o domínio apresenta 
baixo potencial hidrogeológico, comportando-se muitas 
vezes como uma camada impermeável (aquiclude).

Potencial mineral

Ambiência geológica favorável para a existência de 
ágata, ametista, cobre e elementos do grupo da platina. Na 
região do município de Filadélfi a, presença de depósitos de 
gipsita e sais de potássio. Rocha sã pode ser usada como bri-
ta e, quando muito alterada, como material de empréstimo.

Potencial geoturístico

Potencial em áreas de relevos acidentados como 
os inselbergs e as escarpas serranas. No geral, domínio 
apresenta baixo potencial geoturístico com predomínio de 
relevos de baixa declividade.

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES E 
VULCANOSSEDIMENTARES DO EOPALEOZOICO, 
ASSOCIADAS A RIFTS, NÃO OU POUCO 
DEFORMADAS E METAMORFIZADAS (DSVE)

Área de Ocorrência e 
Elementos de Defi nição

Domínio com 407 km², localizado no sudoeste 
do estado (Figura 6.30). Ocorre na forma de uma fai-
xa alongada de direção NE-SW (nordeste-sudoeste). 
Constituído, principalmente, por arenitos micáceos perten-
centes à Formação Água Bonita, depositados no graben 
homônimo de idade silurodevoniana. Representado pela 
unidade geológico-ambiental: Predomínio de rochas se-
dimentares (DSVEs). Esta unidade está associada apenas 
à forma de relevo de Superfícies aplainadas retocadas ou 
degradadas (Tabela 6.9).

Características, Adequabilidade e 
Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Predominam neste domínio sedimentos arenosos fi nos, 
de baixa a moderada resistência ao corte e à penetração. 
Quando friáveis são suscetíveis à erosão e chegam a formar 
ravinas e causar movimentos de massa em taludes de corte 
(Figura 6.31). Áreas onde ocorrem conglomerados e seixos de 
rochas duras e abrasivas difi cultam escavações e perfurações.

Agricultura

Porções com presença de níveis siltosos ou cauli-
níticos geram solos argilosos, como os Latossolos, mais 
profundos, com boa capacidade de retenção hídrica e 
mecanização facilitada em relevos planos, sendo apenas 
condicionados ao uso de fertilizantes e corretivos. Ideais para 
culturas de ciclo curto.

Nas porções ricas em quartzo, os solos apresentam 
baixa capacidade de retenção hídrica e de nutrientes, sendo 
de baixa fertilidade natural, pouco espessos e muito per-
meáveis. Portanto, solos de baixa aptidão para agricultura. 
As crostas lateríticas, quando presentes no perfi l de alte-
ração, difi cultam a mecanização do solo.



GEODIVERSIDADE: ADEQUABILIDADE/POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES FRENTE AO USO E À OCUPAÇÃO

121

Figura 6.31 - Processo erosivo em arenito friável e formação 
de ravinas. Afl oramento no corte de estrada da TO-373. 

Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Recursos hídricos e fontes poluidoras

Sedimentos arenosos e conglomeráticos, normalmen-
te apresentam altas permeabilidade e porosidade, resul-
tando em elevadas vazões e taxas de recarga no aquífero. 
Porém, o domínio possui vazões muito baixas de até 10 
m³/h, o que pode ser explicado pela diagênese acentuada 
ou pelo material silticoargiloso presente nos poros.

Potencial mineral

O domínio apresenta potencial para extração de areia, 
que predomina, e cascalho para utilização na construção 
civil. Níveis argilosos são raros e poucos espessos.

Potencial geoturístico

Os terrenos são muito suscetíveis à erosão e o padrão 
de relevo é a superfície aplainada retocada ou degradada, 
sendo limitado para a formação de relevos de beleza pai-
sagística e quedas d’água. 

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS 
SEDIMENTARES PROTEROZOICAS 
INCLUINDO AS COBERTURAS PLATAFORMAIS, 
DOBRADAS, METAMORFIZADAS EM BAIXO 
A ALTO GRAU (DSP2)

Área de Ocorrência e 
Elementos de Defi nição

Presente nas porções oeste, sul e sudeste do estado 
(Figura 6.32), com 52.894 km², o domínio é constituído 
por rochas metassedimentares siliciclásticas e carbonáticas, 
inseridas principalmente nos grupos neoproterozoicos 
Bambuí e Baixo Araguaia, subdividido em sete unidades 
geológico-ambientais, associadas a várias formas de relevo 
(Tabela 6.10):

Figura 6.32 - Distribuição espacial do domínio DSP2 no estado do 
Tocantins. Fonte: elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016. 

- Predomínio de metacalcários, com intercalações 
subordinadas de metassedimentos silticoargilosos 
e arenosos (DSP2mcsaa).

- Predomínio de metassedimentos silticoargilosos, 
representados por xistos (DSP2x).

- Predomínio de quartzitos (DSP2q).
- Predomínio de metassedimentos silticoargilosos, 

representados por xistos com níveis de quartzitos 
(milonitizados ou não) (DSP2xq).

- Predomínio de metassedimentos silticoargilosos 
com intercalações subordinadas de rochas calcárias 
(DSP2sac).

- Intercalações irregulares de metassedimentos are-
nosos e silticoargilosos (DSP2msa).

- Intercalações irregulares de metassedimentos 
arenosos, metacalcários, calcossilicáticas e xistos 
calcíferos (DSP2mcx).
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Tabela 6.10 - Formas de relevo associadas às unidades geológico-ambientais do domínio DSP2. 

Unidade 
Geológico-Ambiental Relevo

DSP2mcsaa - Predomínio de metacalcários com intercalações 
subordinadas de metassedimentos silticoargilosos e arenosos

Baixos platôs

Planaltos

Superfícies aplainadas conservadas

Superfícies aplainadas retocadas ou degradadas

Inselbergs e outros relevos residuais

Domínio de colinas dissecadas e de morros baixos

Domínio de morros e de serras baixas

Domínio montanhoso

Degraus estruturais e rebordos erosivos

DSP2x - Predomínio de metassedimentos silticoargilosos, 
representados por xistos

Superfícies aplainadas retocadas ou degradadas

DSP2q - Predomínio de quartzitos

Inselbergs e outros relevos residuais

Domínio de morros e de serras baixas

Domínio montanhoso

DSP2xq - Predomínio de metassedimentos silticoargilosos, 
representados por xistos com níveis de quartzitos 
(milonitizados ou não)

Superfícies aplainadas retocadas ou degradadas

Domínio de colinas amplas e suaves

Domínio de colinas dissecadas e de 
morros baixos

Escarpas serranas

Degraus estruturais e rebordos erosivos

DSP2sac - Predomínio de metassedimentos silticoargilosos 
com intercalações subordinadas de rochas calcárias

Superfícies aplainadas conservadas

Superfícies aplainadas retocadas ou degradadas

Domínio de colinas amplas e suaves

Domínio de colinas dissecadas e de morros baixos

DSP2msa - Intercalações irregulares de metassedimentos 
arenosos e silticoargilosos

Domínio montanhoso

DSP2mcx - Intercalações irregulares de metassedimentos arenosos, 
metacalcários, calcissilicáticos e xistos calcíferos

Planaltos

Superfícies aplainadas retocadas ou degradadas

Inselbergs e outros relevos residuais

Domínio de morros e de serras baixas

Domínio montanhoso

Fonte: elaborado pelo autor, 2016.
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Figura 6.33 - Afl oramento no corte da estrada TO-387. 
Quartzito micáceo bastante fraturado. Suscetível a movimento 

de massa (queda de blocos). Município de Paranã. 
Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Características, Adequabilidade e 
Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

As rochas quartzíticas, como as da unidade DSP2q, 
são muito abrasivas e apresentam moderada a alta resis-
tência ao corte e à penetração, o que difi culta trabalhos 
de escavação. Bastante fraturadas mostram tendência a 
formar blocos que podem desestabilizar em taludes de 
corte resultando em movimentos de massa (Figura 6.33).

Metassedimentos silticoargilosos fi namente lamina-
dos e de alta fi ssilidade, como os presentes na unidade 
DSP2x, soltam placas e desestabilizam-se com facilidade 
em taludes de corte concordantes ao mergulho dos planos 
de xistosidade.

Solos residuais, com pedogênese avançada, de litolo-
gias silticoargilosas apresentam baixa erodibilidade natural 
e boa capacidade de compactação, mantendo-se estáveis 
em taludes de corte. Apesar dos diferentes padrões de 
relevo, as litologias do domínio tendem a gerar relevos 
aplainados, facilitando a realização de obras.

As rochas carbonáticas se dissolvem com facilidade 
pela ação das águas, criando cavidades sujeitas a desmoro-
namentos subterrâneos e colapsos em superfície (geração 
de dolinas), além de facilitarem a percolação de poluentes. 
Obras de engenharia devem ser precedidas de investigações 
geológicas e geotécnicas.

Agricultura 

Predominam solos de baixa fertilidade natural, com ampla 
ocorrência de solos pedregosos (Plintossolos Pétricos) ou 
constituídos de areias quartzosas (Neossolos Quartzarênicos). 

Em áreas com níveis concrecionários há entrave ao uso de 
equipamentos agrícolas e pouco volume de solo disponível 
para as plantas.

Solos provenientes de rochas calcárias se alteram para 
solos argilosos de boa fertilidade natural. Nas unidades 
onde predominam metassedimentos argilosos, como as 
DSP2x e DSP2sac, solos respondem bem à adubação e apre-
sentam boa capacidade de retenção hídrica e de nutrientes. 
Solos bons para mecanização em terrenos aplainados.

Recursos hídricos e fontes poluidoras

Domínio com aquíferos predominantemente fi ssurais e, 
subordinadamente, cársticos ou porosos. As fraturas abertas, 
quando afl orantes ou recobertas por camada pouco espessa 
de solo, podem favorecer a infi ltração de contaminantes, 
devido à rápida circulação da água e ao baixo potencial de 
retenção e depuração de contaminantes. Nas unidades terrí-
genas, o armazenamento e a circulação de água estão asso-
ciados à porosidade primária das rochas e às fraturas abertas.

A forte conexão entre águas superfi ciais e subterrâ-
neas nos sistemas cársticos/fi ssurais, caracterizada pela 
formação de dolinas e sumidouros, favorece a rápida 
infi ltração de poluentes. Da mesma forma, a acumulação 
de água pode ocorrer em grandes cavidades ou evoluir 
para a formação de rios subterrâneos, com alto potencial 
hídrico. O alto teor de carbonato nas águas subterrâneas 
pode causar incrustações em tubulações e comprometer 
a qualidade da água (água dura).

Potencial mineral

Há grande potencial mineral no domínio, na unidade 
DSP2mcsaa encontram-se importantes depósitos de fertili-
zantes fosfáticos como as minas da Itafós em Arraias; áreas 
com potencial para gemas e pegmatitos com ocorrências 
registradas de turmalina, água-marinha e quartzo; minerais 
metálicos não ferrosos como ETR (allanita); garimpos de 
muscovita para uso industrial; depósitos de rochas calcárias 
para corretivo de solo e uso industrial; e rocha ornamental.

Na Formação Xambioá, unidade DSP2x, destacam-se 
os depósitos supergênicos de fósforo nos municípios de 
Paraíso do Tocantins e Xambioá. São registrados, também, 
depósitos de calcário com diversos usos: industrial, corre-
tivo de solo e fabricação de cimento. Há jazimentos de 
esmeralda e quartzo para uso industrial.

Potencial para brita com uso na construção civil e 
insumo para asfalto, principalmente nas unidades DSP2x 
e DSP2q. Na unidade DSP2xq há jazimentos de quartzo 
hialino (cristal de rocha) na localidade de Boa Vista e áreas 
licenciadas para areia e argila para cerâmica.

Presença de depósitos de rochas calcárias (Figura 
6.34) para corretivo de solo e uso industrial, além de 
argila para cerâmica, na unidade DSP2sac. Na unidade 
geológico-ambiental DSP2mcx, área com potencial para 
metais nobres, com destaque para o ouro, nas regiões de 
Rosário, São Salvador do Tocantins e Albano.
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Figura 6.34 - Extração de calcário na mina Morro Chico Caboclo. 
Companhia de Mineração Calcário Cristalândia. 

Próximo à TO-374, 8 km ao sul da Lagoa da Confusão. 
Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Figura 6.35 - Lagoa da Confusão (lagoa cárstica) com 4,5 km 
de diâmetro e profundidade máxima de 3 metros. 

Morrotes de calcário ao fundo. Município de 
Lagoa da Confusão. Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Potencial geoturístico

Em terrenos cársticos pode ocorrer a formação de 
lagoas resultantes do processo de evolução das dolinas, 
com grande potencial turístico, como a região da lagoa da 
Confusão (Figura 6.35), no município homônimo. Também 
ocorrem surgências com grandes vazões, formando pontos 
com potencial turístico, como o rio Azuis (Figura 6.36), 
localizado no município de Aurora do Tocantins, conside-
rado o menor rio do Brasil e o terceiro menor do mundo, 
com 147 metros de comprimento. Além do forte potencial 
geoturístico nas formações de cavernas. 

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS 
VULCANOSSEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS DOBRADAS 
METAMORFIZADAS DE BAIXO 
A ALTO GRAU (DSVP2)

Área de Ocorrência e 
Elementos de Defi nição

Domínio onde predominam metassedimentos silici-
clásticos e metavulcânicas, representados pelas seguintes 
unidades litoestratigráficas: Complexo Palmeirópolis, 
Formação Monte do Carmo e Formação Arraias. Abrange 
3.737 km², localizado no centro e sul do estado (Figura 
6.37) e suas unidades estão associadas a várias formas 
de relevo, variando desde domínio de serras baixas a su-
perfícies aplainadas (Tabela 6.11). Subdivido nas seguintes 
unidades geológico-ambientais:

- Indiferenciado (DSVP2in).
- Metassedimentos silticoargilosos e vulcânicas ácidas 

(DSVP2mva).
- Predomínio de metarenitos e/ou quartzitos, interca-

lados com vulcânicas ácidas e básicas (DSVP2mavab).

- Metarenitos feldspáticos, metarenitos, tu-
fos e metavulcânicas básicas a intermediárias 
(DSVP2gratv).

- Predomínio de rochas metabásicas e metaultramá-
fi cas (DSVP2bu).

- Metacherts, metavulcânicas, formações ferríferas 
e/ou formações manganesíferas, metacalcários, 
metassedimentos arenosos e silticoargilosos 
(DSVP2vfc).

Características, Adequabilidade e 
Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Rochas metamáfi cas e metabásicas, como as da uni-
dade DSVP2bu, apresentam baixa a moderada resistência 
ao intemperismo físico-químico. Porções mais resistentes 
formam blocos e matacões que difi cultam perfurações e 
escavações, e podem se movimentar em taludes de corte 
e desestabilizar fundações de obras. Vulcânicas ácidas 
a intermediárias possuem resistência moderada a alta. 
Há maior possibilidade de rochas afl orantes ou em subsu-
perfície resistentes ao corte e à penetração.

Rochas quartzosas, geralmente, são coerentes, com 
alta resistência ao intemperismo químico, ao corte e à pe-
netração. Sendo necessário, na maior parte das vezes, uso 
de explosivos para o desmonte. Tendência a formar blocos 
que podem desestabilizar em taludes de corte (Figura 6.38). 

Os solos silticoargilosos, quando evoluídos (pedogêne-
se avançada), apresentam boa capacidade de compactação, 
boa estabilidade em taludes de corte e baixa erodibilidade 
natural. No entanto, tornam-se bastante compactados e 
impermeabilizados quando submetidos à mecanização 
excessiva e ao intenso pisoteio pelo gado, favorecendo a 
erosão hídrica.
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Figura 6.36 - Rio de águas cristalinas e com a menor extensão 
do país, o rio Azuis é um excelente ponto geoturístico. Dispõe de 
ótima infraestrutura, com restaurantes, pousadas, posto médico, 
campo de futebol e estacionamento. Localizado no municípo de 

Aurora do Tocantins. Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Figura 6.37 - Distribuição espacial do domínio DSVP2 no estado do 
Tocantins. Fonte: elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016. Fonte: elaborado pelo autor, 2016.

Tabela 6.11 - Formas de relevo associadas às unidades 
geológico-ambientais do domínio DSVP2. 

Unidade 
Geológico-Ambiental Relevo

DSVP2in - Indiferenciado

Planaltos

Chapadas e platôs

Superfícies aplainadas 
retocadas ou degradadas

Inselbergs 
e outros relevos residuais

Domínio de morros 
e de serras baixas

Domínio montanhoso

Escarpas serranas

DSVP2mva - Metassedimentos 
silticoargilosos e vulcânicas ácidas

Superfícies aplainadas 
retocadas ou degradadas

Inselbergs 
e outros relevos residuais

DSVP2mavab - Predomínio 
de metarenitos e/ou quartzitos, 
intercalados com vulcânicas 
ácidas e básicas

Superfícies aplainadas 
conservadas

Inselbergs
e outros relevos residuais

Domínio de morros 
e de serras baixas

Domínio montanhoso

Escarpas serranas

DSVP2gratv - Metarenitos 
feldspáticos, metarenitos, 
tufos e metavulcânicas 
básicas a intermediárias

Baixos platôs

Planaltos

Superfícies aplainadas 
retocadas ou degradadas

Inselbergs 
e outros relevos residuais

Domínio de colinas amplas 
e suaves

Domínio de colinas 
dissecadas 
e de morros baixos

Domínio de morros 
e de serras baixas

Domínio montanhoso

Escarpas serranas

DSVP2bu - Predomínio de 
rochas metabásicas e 
metaultramáfi cas

Superfícies aplainadas 
retocadas ou degradadas

Inselbergs 
e outros relevos residuais

DSVP2vfc - Metacherts, 
metavulcânicas, formações 
ferríferas e/ou formações 
manganesíferas, metacalcários, 
metassedimentos arenosos 
e silticoargilosos

 Superfícies aplainadas 
retocadas ou degradadas

Domínio de colinas 
dissecadas e de 
morros baixos
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Figura 6.38 - Queda de blocos em afl oramento bastante fraturado 
de quartzito micáceo, com ocorrência subordinada 

de blocos de quartzito. Município de Arraias. 
Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Figura 6.39 - Lavoura em Latossolo de cor vermelha escura, rico em 
minerais ferromagnesianos, provavelmente desenvolveu-se sobre 
rochas máfi co-ultramáfi cas. Boa fertilidade natural. Localizado no 
munícipio de Palmeirópolis. Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Formações ferríferas, que ocorrem nesse domínio, 
podem liberar ácidos corrosivos, prejudiciais para obras 
enterradas e fundações. Necessária avaliação geotécnica 
nesses terrenos antes de realização de obras.

Agricultura

Solos silticoargilosos apresentam boa capacida-
de de reter e fi xar nutrientes (respondem bem à adu-
bação). Possuem boa capacidade hídrica, mantendo 
disponibilidade de água para as plantas. Solos areno-
sos possuem boa porosidade e permeabilidade, bai-
xa capacidade de reter e fixar nutrientes, com baixa 
fertilidade natural.

Solos provenientes de xistos podem conter excesso de 
alumínio (elemento tóxico para as plantas) apresentando 
baixa fertilidade natural. Enquanto solos provenientes de 
rochas ricas em minerais ferromagnesianos, como as da 
unidade DSVP2bu, apresentam boa fertilidade natural 
(Figura 6.39). O magnésio é um elemento essencial na 
síntese da clorofi la. 

Recursos hídricos e fontes poluidoras

No sistema fi ssural, quando afl orantes ou recobertas 
por camada pouco espessa de solo, as fraturas abertas 
podem favorecer a infi ltração de contaminantes, devido à 
rápida circulação da água e ao baixo potencial de retenção 
e depuração de contaminantes.

Os solos arenosos são altamente percolativos e com 
baixa capacidade de reter e depurar poluentes, que po-
dem atingir o lençol freático. Cavidades formadas pela 
dissolução das rochas calcárias confi guram áreas de alta 
vulnerabilidade à contaminação.

Potencial mineral

O processo de laterização registrado na região pode 
ser fator de potencialização para enriquecimento supergê-
nico de elementos como ouro e metais base como: cobre, 
manganês e ferro. Há jazimentos registrados para metais 
como cobre, chumbo, cádmio, zinco e ouro.

Na região do município de Arraias, unidade DSVP2in, 
ocorrem jazimentos de ouro relacionados a rochas sedimen-
tares clásticas do Grupo Araí, quartzo para uso industrial, 
agregado para construção civil com destaque para brita e 
registro de magnetita.

Potencial geoturístico

Domínio com potencial geoturístico relacionado aos 
relevos de beleza cênica como chapadas, platôs, inselbergs
e escarpas serranas. Localizado no município de Paranã,  
a pouco mais de 2 km da divisa com Cavalcante (GO), 
encontra-se o ponto mais alto do estado, com 1.340 metros 
de altitude, a Serra da Traíra.

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS 
VULCANOSSEDIMENTARES TIPO 
GREENSTONE BELT, ARQUEANO 
ATÉ O MESOPROTEROZOICO (DGB)

Área de Ocorrência e 
Elementos de Defi nição

Localizado no centro, e de forma mais expressiva, no 
sudeste do estado (Figura 6.40). O domínio com 4.128 km² 
de extensão abrange os grupos Rio do Coco, Riachão do 
Ouro e Natividade. Representado por xistos, quartzitos, 
metacalcários, metacherts, formações ferríferas bandadas, 
metabásicas e tufos félsicos caracterizando associações 
metavulcanossedimentares de idades pré-cambrianas.
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Figura 6.40 - Distribuição espacial do domínio DGB no estado do 
Tocantins. Fonte: elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016. 

Subdivide-se em duas unidades geológico-ambien-
tais: Sequência vulcânica komatiítica associada a 
talcoxistos, anfi bolitos, cherts, formações ferríferas e 
metaultrabasitos (DGBko); e predomínio de sequência 
sedimentar (DGBss). Ambas apresentando várias formas 
de relevo (Tabela 6.12).

Características, Adequabilidade e Limitações 
Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Domínio com litologias textural, composicional e 
estruturalmente contrastantes. Apresentam comporta-
mento geomecânico e hidráulico bastante diferentes, 
tanto em profundidade como lateralmente, assim como 
grau de coesão variável. Tais condições podem implicar 
em custos elevados tanto na fase de planejamento como 
de execução de obras.

Tabela 6.12 - Formas de relevo associadas às unidades 
geológico-ambientais do domínio DGB. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016.

Unidade 
Geológico-Ambiental Relevo

DGBko - Sequência vulcânica 
komatiítica associada a talcoxis-
tos, anfi bolitos, cherts, forma-
ções ferríferas e metaultrabasitos

Superfícies aplainadas 
retocadas ou degradadas

Inselbergs e outros relevos 
residuais

Domínio de colinas amplas 
e suaves

Domínio de colinas dissecadas e 
de morros baixos

Domínio de morros e de 
serras baixas

Degraus estruturais e 
rebordos erosivos

DGBss - Predomínio de sequência 
sedimentar

Planaltos

Superfícies aplainadas 
retocadas ou degradadas

Inselbergs e outros 
relevos residuais

Domínio de morros e de 
serras baixas

Domínio montanhoso

Escarpas serranas

 Degraus estruturais e 
rebordos erosivos

Relevos de alta amplitude e declividade como os insel-
bergs, morros e escarpas serranas aumentam a necessidade 
de taludes de cortes profundos para execução de obras 
lineares. Blocos e matacões podem ocorrer em meio ao 
solo e/ou se desestabilizarem em taludes de corte.

Na unidade DGBss, rochas metassedimentares 
dobradas, com pronunciada xistosidade, soltam placas e se 
desestabilizam com facilidade em terrenos declivosos (Figura 
6.41). Ocorrência de rochas afl orantes ou em subsuperfície 
resistentes ao corte e à penetração na unidade DGBko.

Agricultura

Na unidade DGBko, solos são espessos e de boa 
fertilidade natural, ricos em minerais ferromagnesianos, 
que liberam elementos essenciais para as plantas, como o 
magnésio. Por um lado, o processo de laterização (Figura 
6.42) é bem marcado, formando crosta laterítica, difi cul-
tando a mecanização dos solos. 

Recursos hídricos e fontes poluidoras

Aquífero predominantemente fi ssural, normalmente é 
recoberto por espessos mantos de solo, os quais exercem as 
funções de retenção da água das chuvas e fi ltro de poluentes.
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Figura 6.43 - Extração de calcário dolomítico pela Nativa Mineração 
Ltda.Acesso pela rodovia TO-280, em Natividade. 

Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Rochas carbonáticas, presentes na unidade DGBss, 
podem acumular água em grandes cavidades ou evo-
luir para rios subterrâneos, com alto potencial hídrico, 
podendo apresentar altas vazões. A captação de águas 
subterrâneas deve ser realizada com precaução devido 
à facilidade de ocorrer desmoronamentos. O alto teor 
de carbonato, também causa incrustações nas tubu-
lações e pode comprometer a qualidade da água para 
consumo (água dura).

A forte conexão entre águas superfi ciais e subterrâneas 
nos sistemas cársticos/fi ssurais, caracterizada pela forma-
ção de dolinas e sumidouros, favorece a rápida infi ltração 
de poluentes, sem sua depuração.

Figura 6.41 - Intercalações de quartzito e xisto. 
Rocha deformada e bastante fraturada. 

Vários blocos e fragmentos soltos. 
Localizado próximo a Nativa Mineração Ltda, 

na margem da TO-280. Município de Natividade. 
Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Figura 6.42 - Solo pedregoso com formação de lateritas. 
O processo de laterização envolve os fragmentos 

de quartzo. Próximo à caderneta, resquícios de veio de 
quartzo. Perfi l em área escavada no município de Monte 

Santo Tocantins. Fotografi a: acervo 
do projeto, 2015.

Potencial mineral

Grande potencial na unidade geológico-ambiental 
DGBko, com ocorrência de depósitos de ouro e metais 
base, destaque para cromo, ambos no município de Almas. 
No município de Conceição do Tocantins, garimpos parali-
sados de ouro relacionados a veios de quartzo. Há garimpos 
de esmeralda na região de Paraíso do Tocantins.

Depósitos de calcário dolomítico (Figura 6.43) e jazi-
mentos supergênicos (minérios concentrados pelo processo 
intempérico) de manganês e ouro, na unidade DGBss. 

Potencial geoturístico

Grande potencial geoturístico na região da Serra 
Negra, em Almas , com cachoeiras, cânions (Figura 6.44), 
córregos e relevos ruiniformes (Figura 6.45). Potencial geo-
turístico na Lagoa do Japonês (Figura 6.46), lagoa cárstica 
de águas cristalinas localizada no município de Pindorama 
do Tocantins, o local oferece área coberta, mesas, assentos 
e avisos educativos e de segurança (Figura 6.47). Em Nativi-
dade o potencial é relacionado principalmente às cachoeiras 
e piscinas naturais, a exemplo da cachoeira do Paraíso.

DOMÍNIO DOS CORPOS MÁFICO-ULTRAMÁFICOS 
(SUÍTES KOMATIÍTICAS, SUÍTES TOLEÍTICAS, 
COMPLEXOS BANDADOS) (DCMU)

Área de Ocorrência e 
Elementos de Defi nição

Domínio constituído por corpos máfico-ultra-
máficos, alongados e arredondados, ocorrem de for-
ma mais expressiva nas porções noroeste e sudeste 
do estado, somando 732 km² de área (Figura 6.48). 
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Figura 6.44 – Cânion Encantado, com mais de 70 metros de altura, 
as quedas d’água formam um córrego no fundo do cânion. 

Localizado na região da serra Negra em Almas. Fonte: http://
turismo.to.gov.br/regioes-turisticas/serras-gerais/principais-

atrativos/almas/. Acessado em 15/05/2018.

Figura 6.45 – Cidade de Pedras. Relevo ruiniforme em arenito. 
Região da serra Negra. Município de Almas. Fonte: http://turismo.
to.gov.br/regioes-turisticas/serras-gerais/principais-atrativos/almas/

cidade-de-pedras/. Acessado em 15/05/2018.

Figura 6.46 – Lagoa cárstica de águas cristalinas. Lagoa do 
Japonês. Município de Pindorama do Tocantins. Fotografi a: acervo 

do Serviço Geológico do Brasil, SUREG/GO, 2018.

Figura 6.47 – Área com coberta natural, mesas e assentos de 
madeira e aviso educativo pedindo que o turista recolha o lixo 

produzido. Logoa do Japonês. Município de Pindorama do 
Tocantins. Fotografi a: acervo do Serviço Geológico do Brasil, 

SUREG/GO, 2018.

Figura 6.48 - Distribuição espacial do domínio DCMU no estado do 
Tocantins. Fonte: elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016. 
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Potencial mineral

Domínio favorável para ouro, mineralizações de sul-
fetos de metais base, como chumbo, cobre, zinco, cromo, 
ferro e manganês. Além de barita, magnesita, talco e vermi-
culita. Pode, também, ser usada como brita na construção 
civil (Figura 6.49).

Potencial geoturístico

Relevos acidentados como morros e inselbergs for-
mam cenários de beleza cênica. No geral, domínio com 
baixo potencial geoturístico onde predominam as super-
fícies aplainadas.

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES  
NÃO DEFORMADOS (DCGR1)/DOMÍNIO  
DOS COMPLEXOS GRANITOIDES  
DEFORMADOS (DCGR2)

Área de Ocorrência e  
Elementos de Definição

De maneira geral as rochas dos domínios apresen-
tam características geológico-ambientais semelhantes, 
sendo, portanto, abordados juntos no presente trabalho.  
Porém, quando deformadas (DCGR2) podem apresentar 
planos com resistência ao intemperismo reduzida se 
comparadas às rochas não deformadas (DCGR1). Com 
4.621 km² de área total, localizam-se nas regiões centro 
e sul do estado do Tocantins (Figura 6.50). Caracterizados 
por rochas ígneas intrusivas de composições químicas e 
mineralógicas diversas, representados por unidades litoes-
tratigráficas como as suítes Ipueiras e Lajeado, com idades 
paleoproterozoicas a neoproterozoicas, respectivamente.

Tabela 6.13 - Formas de relevo associadas às unidades 
geológico-ambientais do domínio DCMU.

Fonte: elaborado pelo autor, 2016.

Unidade 
Geológico-Ambiental Relevo

DCMUmu - 
Série máfico-ultramáfica 
(dunito, peridotito etc.)

Superfícies aplainadas 
retocadas ou degradadas

Inselbergs e outros 
relevos residuais

Domínio de colinas 
amplas e suaves

Domínio de colinas dissecadas 
e de morros baixos

Domínio de morros e de 
serras baixas

DCMUbu - Série básica e 
ultrabásica (gabro, 
anortosito etc.)

Superfícies aplainadas 
retocadas ou degradadas

Representado, principalmente, por complexos máfico-
-ultramáficos como o Quatipuru, que compreende lito-
tipos como peridotitos serpentinizados, metabasaltos, 
metagabros, piroxenitos e xistos de idade neoproterozoica.
Subdividido em duas unidades geológico-ambientais: Série  
máfico-ultramáfica (dunito, peridotito etc.) (DCMU-
mu) e Série básica e ultrabásica (gabro, anortosito etc.)  
(DCMUbu), a primeira associada a várias formas de relevo 
e a segunda apenas uma (Tabela 6.13).

Características, Adequabilidade e  
Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

As rochas apresentam baixa a moderada resistência 
ao intemperismo físico-químico. Porções mais resistentes 
formam blocos e matacões, que dificultam perfurações e 
escavações, podem movimentar-se em taludes de corte e 
desestabilizar fundações de obras. Necessita-se, muitas 
vezes, de explosivo para o desmonte.

Os solos bastante evoluídos (pedogênese avançada) 
são naturalmente pouco erodíveis, possuem alta capaci-
dade de suporte e boa estabilidade em taludes de corte. 
No entanto, o uso frequente de maquinário pesado na 
mecanização do solo e o pisoteamento do gado podem 
causar compactação e impermeabilização, com redução 
do potencial de infiltração do solo e, consequentemente, 
erosão laminar.

Agricultura

Os solos costumam serem ricos em nutrientes, principal-
mente potássio, sódio, cálcio, ferro e magnésio, o que lhes con-
fere uma boa fertilidade natural (predomínio dos Nitossolos).  
Possuem boa capacidade hídrica (retêm umidade por pe-
ríodos longos) e baixa erodibilidade natural (quando bem 
evoluídos e usados de maneira adequada).

Possibilidade da existência de crostas lateríticas, que se 
alteram para solos excessivamente aluminosos e pedrego-
sos (Plintossolos Pétricos), prejudicando o potencial agrícola 
(baixa fertilidade natural e dificuldade na mecanização).

Recursos hídricos e fontes poluidoras

Aquífero fissural, normalmente é recoberto por es-
pessos mantos de solo, os quais exercem as funções de 
retenção da água das chuvas, contribuindo para a recarga 
do aquífero e filtro de poluentes.

Quando aflorante ou recoberto por camada pouco 
espessa de solo, as fraturas podem favorecer a infiltração 
de contaminantes, devido à rápida circulação da água e ao 
baixo potencial de retenção e depuração de contaminantes.
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Figura 6.49 - Blocos e matacões de rochas máfi cas e ultramáfi cas, 
localizados na Mineradora Bandeirantes (produção de brita), 
acesso pela rodovia TO-335, município de Bandeirantes do 

Tocantins. Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Os domínios totalizam cinco unidades geológi-
co-ambientais, sendo duas do DCGR1 e três do DCGR2, são 
elas: Séries graníticas alcalinas (DCGR1alc); Séries graníticas 
subalcalinas: calcialcalinas (baixo, médio e alto-K) e tole-
íticas (DCGR1salc); Séries graníticas alcalinas (DCGR2alc); 
Séries graníticas subalcalinas: calcialcalinas (baixo, médio e 
alto-K) e toleíticas (DCGR2salc); Granitoides peraluminosos 
(DCGR2pal). Estas unidades apresentam várias formas de 
relevo (Tabela 6.14).

Características, Adequabilidade e 
Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

As rochas, geralmente, apresentam-se muito fratu-
radas com tendência a formar blocos e matacões in situ, 
que podem soltar-se em taludes de corte e desestabilizar 
edifi cações (Figura 6.51). Quando sãs, apresentam alta 
resistência ao corte e à penetração, sendo adequadas 
para uso em fundações e como agregados para concretos. 
No entanto, necessitam de explosivos em caso de desmonte.

Em áreas de relevo mais acidentado (morros, serras 
e escarpas) são mais suscetíveis a movimentos de massa 
(em especial, queda de blocos) e à erosão. Solos evoluídos 
apresentam baixa erodibilidade, boa capacidade de suporte 
e estabilidade em taludes de corte.

Agricultura

Nas regiões de rochas alcalinas e subalcalinas, há 
predomínio de solos ricos em elementos alcalinos como 
sódio, potássio e cálcio que consistem em nutrientes para 
as plantas.

Áreas onde formam solos profundos e bem drenados 
(Latossolos) apresentam elevada permeabilidade, boa 
capacidade de retenção hídrica e baixa erodibilidade. 
Geralmente ocorrem em relevos mais planos, facilitando 
a mecanização.

Ocorrência de solos arenosos com argila dispersa. 
A baixa capacidade de infi ltração desses solos forma plin-
titas. Além das plintitas, há estruturas de adensamento 
(prismáticas) que difi cultam a mecanização (Figura 6.52).

Recursos hídricos e fontes poluidoras

Aquífero fi ssural de moderado potencial hidrogeológi-
co, onde predominam poços com vazões muito baixas, infe-
riores a 10 m³/h. Entretanto, pontualmente, podem ocorrer 
vazões mais elevadas associadas às fraturas mais produtivas.

Mantos espessos de solos exercem as funções de 
retenção de água e fi ltragem de poluentes. No entanto, 
quando pouco espessos podem favorecer a infi ltração de 
contaminantes, devido à rápida circulação da água e ao 
baixo potencial de retenção e depuração de poluentes.

Figura 6.50 - Distribuição espacial dos domínios 
DCGR1 (em tons de laranja) e DCGR2 (em tons de rosa) 

no estado do Tocantins. Fonte: elaborado por 
Marcio Costa Abreu, 2016. 
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Tabela 6.14 - Formas de relevo associadas às unidades geológico-ambientais  
dos domínios DCGR1 e DCGR2. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016.

Unidade Geológico-Ambiental Relevo

DCGR1alc - Séries graníticas alcalinas

Superfícies aplainadas retocadas ou degradadas

Inselbergs e outros relevos residuais

Domínio montanhoso

DCGR1salc - Séries graníticas subalcalinas: calcialcalinas 
(baixo, médio e alto-K) e toleíticas

Superfícies aplainadas conservadas

Superfícies aplainadas retocadas ou degradadas

Inselbergs e outros relevos residuais

Domínio de colinas amplas e suaves

Domínio de morros e de serras baixas

Domínio montanhoso

Escarpas serranas

DCGR2alc - Séries graníticas alcalinas

Planaltos

Superfícies aplainadas retocadas ou degradadas

Inselbergs e outros relevos residuais

Domínio de colinas dissecadas e de morros baixos

Domínio de morros e de serras baixas

Degraus estruturais e rebordos erosivos

DCGR2salc - Séries graníticas subalcalinas: calcialcalinas 
(baixo, médio e alto-K) e toleíticas 

Planaltos

Superfícies aplainadas conservadas.

Superfícies aplainadas retocadas ou degradadas

Inselbergs e outros relevos residuais.

Domínio de colinas dissecadas e de morros baixos

Domínio de morros e de 
serras baixas

Domínio montanhoso

Escarpas serranas.

Degraus estruturais e rebordos erosivos

DCGR2pal - Granitoides peraluminosos

Planaltos

Superfícies aplainadas retocadas ou degradadas

Inselbergs e outros relevos residuais

Domínio de colinas dissecadas e de morros baixos

Domínio de morros e de serras baixas

Escarpas serranas
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Figura 6.51 - Morrote com vários blocos 
e matacões de granitoides deformados. 

Terreno inadequado para obras, passível a queda 
de blocos. Rodovia TO-010, município de Palmas. 

Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Figura 6.52 - Solo arenoso com 
argila dispersa. Formação de plintita devido 
a baixa capacidade de infi ltração do solo. 

Próximo à TO-010, no município de Lajeado. 
Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Potencial mineral

Destaque para o saibro, originado a partir do man-
to de alteração parcial (saprólito) das rochas graníticas, 
que pode ser usado como material de empréstimo na 
construção civil.

Na unidade Séries graníticas alcalinas (DCGR1alc), 
destaque para as minas de minério de zircônio nos mu-
nicípios de Jaú do Tocantins e Palmeirópolis.

Potencial para lavra de rocha ornamental, pedra de 
cantaria e brita na unidade Séries graníticas subalcalinas: 
calcialcalinas (baixo, médio e alto-K) e toleíticas (DCGR-
2salc). Há registros de garimpos de esmeralda na unidade 
Granitoides peraluminosos (DCGR2pal).

Potencial geoturístico

Onde há predomínio de relevos mais declivosos, podem 
ocorrer cachoeiras, corredeiras e piscinas naturais como a 
cachoeira do Taquaruçu (Figura 6.53), inserida em relevo 
de escarpa serrana, além de relevos de beleza cênica e da 
presença de grutas em algumas regiões.

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
INTENSAMENTE DEFORMADOS: 
ORTOGNAISSES (DCGR3)

Área de Ocorrência e Elementos de Defi nição

O domínio ocorre expressivamente na região sul do 
estado, com 18.181 km² de área (Figura 6.54). São terrenos 
caracterizados por rochas intensamente deformadas, de 
idades arqueanas e proterozoicas, tendo como protólito 
rochas ígneas (ortognaisses), onde se encontram unidades 
litoestratigráfi cas como o gnaisse Cantão.

Subdivide-se em duas unidades geológico-ambientais: 
Séries graníticas subalcalinas: calcialcalinas (baixo, médio e 
alto-K) e toleíticas (DCGR3salc); e Indeterminado (DCGR3in). 
A primeira sendo encontrada sustentada por várias formas de 
relevo e a segunda por colinas amplas e suaves (Tabela 6.15)

Características, Adequabilidade e 
Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Rochas gnáissicas, anisotrópicas e heterogêneas, 
intensamente a moderadamente dobradas e fraturadas 
resultando em grande variação de seu comportamento 
geomecânico e hidráulico, tanto em profundidade como 
lateralmente, refl etindo em uma diferenciação no grau 
de resistência ao intemperismo.

Figura 6.53 - Cachoeira do Taquaruçu, formada em relevo 
acidentado de rochas graníticas. Distrito de Taquaruçu, município 

de Palmas.Fotografi a: acervo do projeto, 2015.
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Figura 6.54 - Distribuição espacial do domínio DCGR3 no estado do 
Tocantins. Fonte: elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016. 

Tabela 6.15 - Formas de relevo associadas às unidades 
geológico-ambientais do domínio DCGR3. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016.

Unidade 
Geológico-Ambiental Relevo

DCGR3salc - Séries graníticas 
subalcalinas: calcialcalinas 
(baixo, médio e alto-K) e 
toleíticas

Vertentes recobertas por 
depósitos de encosta

Baixos platôs

Planaltos

Superfícies aplainadas 
conservadas

Superfícies aplainadas 
retocadas ou degradadas

Inselbergs e outros relevos 
residuais

Domínio de colinas amplas 
e suaves

Domínio de colinas dissecadas 
e de morros baixos

Domínio de morros e 
de serras baixas

Domínio montanhoso

 Escarpas serranas

Degraus estruturais 
e rebordos erosivos

DCGR3in - Indeterminado.
Domínio de colinas 
amplas e suaves

As descontinuidades (bandamentos, fraturas, dobras 
etc.) e os minerais estirados e deformados, principalmente os 
micáceos, facilitam a percolação de fl uidos e, consequente-
mente, o intemperismo e a erosão, formando lascas, cunhas 
e blocos que podem desestabilizar em taludes de corte.

Nos relevos mais íngremes (serras e escarpas), os 
processos pedogenéticos são desfavoráveis, com for-
mação de solos rasos e escoamento superfi cial rápido. 
Alta suscetibilidade à erosão e aos movimentos de massa 
(em especial, deslizamentos planares) podendo formar 
ravinas e voçorocas (Figura 6.55).

Agricultura

Em relação aos granitoides dos domínios DCGR1 e 
DCGR2, essas rochas costumam ser mais ricas em mine-
rais ferromagnesianos, liberando mais nutrientes para os 

solos e melhorando a fertilidade natural (Figura 6.56). 
Há, também, potássio e cálcio nos solos residuais, contri-
buindo para uma boa fertilidade natural.

Recursos hídricos e fontes poluidoras

Aquífero fi ssural de moderado potencial hidrogeoló-
gico. Possui importância como manancial alternativo ao 
sistema público de abastecimento, podendo ser utilizado 
para pequenas demandas locais.

Os planos de foliação (bandamentos) dessas rochas 
podem favorecer a capacidade de circular e armazenar 
água subterrânea, em relação aos granitoides pouco ou 
não deformados.
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Figura 6.55 - Processo erosivo intenso formando ravinas em 
solo proveniente de granitoides. Localizado próximo 

à TO-040, no município de Dianópolis. 
Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Figura 6.56 - Solo avermelhado, rico em minerais 
ferromagnesianos. Boa fertilidade natural. Relevo plano 

facilita a mecanização. BR-153, 6 km ao norte de Figueirópolis.
Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

O aquífero não contribui ou pouco contribui para a 
manutenção dos cursos d´água superfi ciais, ocorrendo 
drenagens secas (intermitentes) no período de estiagem. 

Potencial mineral

Há no domínio grande número de concessões de 
lavra para rocha ornamental e licenciamentos para brita. 
Além de potencial para: ouro; metais não ferrosos como 
estanho, zinco, cobre, chumbo; terras-raras; e gemas 
como granada e turmalina. Rochas frescas e mais resis-
tentes ao intemperismo podem ser usadas como brita. 
Enquanto rochas mais alteradas podem ser utilizadas 
como saibro.

Potencial geoturístico

Relevos declivosos como as escarpas serranas, os 
degraus estruturais, as colinas e o domínio montanhoso 
constituem cenários de beleza cênica (Figura 6.57). 
Há registros de grutas nos municípios de Dianópolis e Peixe.

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GNÁISSICO-
MIGMATÍTICOS E GRANULÍTICOS (DCGMGL)

Área de Ocorrência e 
Elementos de Defi nição

Terrenos arqueanos a neoproterozoicos, onde os pro-
tólitos (ígneas, sedimentares ou metamórfi cas) sofreram 
transformações devido a condições de alta temperatura, 
pressão e ação dos fl uidos circulantes em grandes profun-
didades. Estes terrenos se encontram em unidades como o 
Complexo Colmeia e o Complexo Rio dos Mangues.

Com 28.081 km² de área, o domínio encontra-se na 
região centro-sul e sudeste do estado do Tocantins (Figura 
6.58). Composto por cinco unidades geológico-ambientais, 
descritas abaixo, todas associadas a mais de uma forma de 
relevo (Tabela 6.16):

- Predomínio de gnaisses ortoderivados. Podem con-
ter porções migmatíticas (DCGMGLgno).

- Gnaisses granulíticos ortoderivados. Podem conter 
porções migmatíticas (DCGMGLglo).

- Gnaisse-granulito paraderivado. Podem conter 
porções migmatíticas (DCGMGLglp).

- Predominam migmatitos ortoderivados 
(DCGMGLmo).

- Gnaisses, migmatitos e/ou granulitos associados 
com rochas metamáfi cas e/ou metaultramáfi cas, 
incluindo formações ferríferas bandadas 
(DCGMGLmufb).

Figura 6.57 - Escarpas de beleza cênica. TO-255, município 
de Porto Nacional. Fotografi a: acervo do projeto, 2015.
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Figura 6.58 - Distribuição espacial do domínio 
DCGMGL no estado do Tocantins. 

Fonte: elaborado por Marcio Costa Abreu, 2016. 

Tabela 6.16 - Formas de relevo associadas às unidades 
geológico-ambientais do domínio DCGMGL. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016.

Unidade 
Geológico-Ambiental Relevo

DCGMGLgno - Predomínio de 
gnaisses ortoderivados. 
Podem conter porções 
migmatíticas

Domínio de colinas 
amplas e suaves

Domínio de morros 
e de serras baixas

DCGMGLglo - Gnaisses granulíticos 
ortoderivados. Podem conter porções 
migmatíticas

Chapadas e platôs

Superfícies aplainadas 
conservadas

Superfícies aplainadas 
retocadas ou degradadas

Escarpas serranas

DCGMGLglp – Gnaisse-granulito 
paraderivado. Pode conter porções 
migmatíticas

Superfícies aplainadas 
conservadas

Inselbergs e outros 
relevos residuais

Domínio de morros e 
de serras baixas

Escarpas serranas

DCGMGLmo - Predominam 
migmatitos ortoderivados 

Superfícies aplainadas 
retocadas ou degradadas.

Domínio de morros 
e de serras baixas

Degraus estruturais 
e rebordos erosivos

DCGMGLmufb - Gnaisses, 
migmatitos e/ou granulitos, 
associados a rochas metamáfi cas 
e/ou metaultramáficas, incluindo 
formações ferríferas bandadas

 Superfícies aplainadas 
conservadas

Domínio de morros 
e de serras baixas

Características, Adequabilidade e 
Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Litologias francamente anisotrópicas e heterogêneas, 
intensamente deformadas apresentam grande variação 
de seu comportamento geomecânico e hidráulico, tanto 
em profundidade como lateralmente, refl etindo em uma 
diferenciação no grau de resistência ao intemperismo.

Rochas mais resistentes ao intemperismo e com alta 
resistência ao corte e à penetração, como as granulíticas, 

contribuem para maior incidência de blocos e matacões in 
situ na matriz do solo, difi cultando escavações e perfura-
ções, além de aumentar a probabilidade de desestabilização 
nas fundações das obras.

As descontinuidades nessas rochas facilitam a per-
colação de água, acelerando processos intempéricos e 
gerando lascas, cunhas e blocos passíveis de queda em 
taludes de corte.

Os relevos mais íngremes tendem a formar solos rasos, 
devido ao rápido escoamento superfi cial, com alta susce-
tibilidade à erosão (Figura 6.59) e movimentos de massa.
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Agricultura

A anisotropia e heterogeneidade do domínio refl etem 
também na variação pedológica. Podem ocorrer solos rasos 
com pedregosidade e baixa fertilidade natural (Neossolos 
Litólicos); e solos argilosos de boa porosidade (Latossolos 
e Argissolos), que quando adubados apresentam potencial 
para culturas de ciclo curto. No geral, os solos são de baixa 
fertilidade natural.

Na unidade DCGMGLmufb, devido a associação de 
rochas metamáfi cas, metaultramáfi cas e formações fer-
ríferas bandadas há grandes chances dos solos residuais 
serem ricos em nutrientes provenientes de minerais ferro-
magnesianos, sendo assim, solos de boa fertilidade natural.

Recursos hídricos e fontes poluidoras

Aquífero predominantemente fi ssural e de moderado 
potencial hidrogeológico, podendo atender pequenas de-
mandas locais. A vulnerabilidade é variável, áreas em que o 
manto de alteração é raso ou não se encontra há alta vulnera-
bilidade. Onde os solos são espessos há baixa vulnerabilidade, 
pois o manto de alteração exerce função depuradora.

Potencial mineral

O contexto geológico favorece a utilização dos diver-
sos tipos litológicos como rocha ornamental, pedra de can-
taria e brita na construção civil (Figura 6.60). Os processos 
de laterização podem favorecer a formação de depósitos 
supergênicos de ouro, ferro e manganês, principalmente 
na unidade DCGMGLmufb.

Há ocorrência de minerais para uso industrial, como 
cianita, quartzo e pedras coradas, como ametista e corín-
don. Jazimentos de ouro no contexto das regiões de Almas 
e Natividade (unidade DCGMGLmo). 

Figura 6.59 - Perfi l de rocha alterada (horizonte C). Vários sulcos 
marcam forte erodibiliadade. Corte da estrada TO-280, município 

de Natividade. Fotografi a: acervo do projeto, 2015.

Potencial geoturístico

Relevos declivosos como as escarpas serranas, as 
colinas, os degraus estruturais e os inselbergs constituem 
cenários de beleza cênica. Há ocorrência de grutas, como 
a Furna da Onça em São Salvador do Tocantins.
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS
INCONSOLIDADOS OU POUCO CONSOLIDADOS, 
DEPOSITADOS EM MEIO AQUOSO.

DC

Ambiente de planícies aluvionares recentes – 
Material inconsolidado e de espessura variável.
Da base para o topo, é formado por cascalho, 
areia e argila.

DCa

Ambiente de terraços aluvionares – 
Material inconsolidado a semiconsolidado, 
de espessura variável. Da base para o topo, 
é formado por cascalho, areia e argila.

DCta

Ambiente fluviolacustre – Predomínio de 
sedimentos arenosos, intercalados com camadas 
argilosas, ocasionalmente com presença de turfa.
Ex.: Fm. Içá. 

DCfl

Ambiente lagunar – Predomínio de sedimentos 
argilosos e/ou turfosos.

DCl

Ambiente paludal – Predomínio de argilas 
orgânicas e camadas de turfa.

DCp

Ambiente marinho costeiro – Predomínio de 
sedimentos arenosos.

DCmc

Ambiente misto (Marinho/Continental) – 
Intercalações irregulares de sedimentos arenosos, 
argilosos, em geral ricos em matéria orgânica 
(mangues).

DCm

Sedimentos Tecnogênicos. DCtec

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS
INCONSOLIDADOS DO TIPO COLUVIÃO E TÁLUS.

DCICT
Colúvio e tálus – Materiais inconsolidados, 
de granulometria e composição diversa 
proveniente do transporte gravitacional.

DCICT

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS INDIFERENCIADOS 
CENOZOICOS RELACIONADOS 
A RETRABALHAMENTO DE OUTRAS ROCHAS, 
GERALMENTE ASSOCIADOS A SUPERFÍCIES 
DE APLAINAMENTO.

Obs.: Engloba as coberturas que existem na 
zona continental e representam uma fase de 
retrabalhamento de outras rochas que sofreram 
pequeno transporte em meio não aquoso ou 
pouco aquoso.

DCSR

Relacionado a sedimentos retrabalhados de 
outras rochas – Coberturas arenoconglomeráticas 
e/ou síltico-argilosas associadas a superfícies 
de aplainamento.

DCSR

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
PROVENIENTES DA ALTERAÇÃO DE ROCHA 
IN SITU COM GRAU DE ALTERAÇÃO VARIANDO 
DE SAPRÓLITO A SOLO RESIDUAL, 
EXCETO AS LATERITAS.

DCEL Sedimentos eluviais. DCEL
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
BIOCLÁSTICOS.

DCB Plataforma continental – recifes. DCBr

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
EÓLICOS.

DCE

Dunas móveis – Material arenoso inconsolidado. DCEm

Dunas fixas – Material arenoso fixado 
pela vegetação.

DCEf

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
SEMICONSOLIDADOS FLUVIAIS.

DCF

Depósitos fluviais antigos – Intercalações 
de níveis arenosos, argilosos, siltosos 
e cascalhos semiconsolidados.
Ex.: Formação Pariquera-Açu.

DCFa

DOMÍNIO DAS FORMAÇÕES LATERÍTICAS
(CENOZOICA ATÉ O PALEOPROTEROZOICO)

DCDL

Indiviso - Proveniente de processo de lateritização 
em rochas de composição diversas.

DCDLin

Perfil laterítico incompleto – Proveniente de processo 
de lateritização em rochas de composição diversas 
onde o perfil laterítico não formou crosta ou 
foi erodido.

DCDL

Perfil laterítico completo - Proveniente de processo 
de lateritização em rochas de composição diversas 
onde o perfil laterítico formou crostas. 
Ex Crostas ferruginosas.

DCDLiVo

DOMÍNIO DAS COBERTURAS CENOZOICAS 
DETRITO-CARBONÁTICAS.

DCDC
Depósitos detrito-carbonáticos – Provenientes de 
processos de lateritização em rochas carbonáticas.
Ex.: Formação Caatinga.

DCDC

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
E/OU MESOZOICOS POUCO A MODERADAMENTE 
CONSOLIDADOS, ASSOCIADOS A PEQUENAS 
BACIAS CONTINENTAIS DO TIPO RIFT.

DCMR

Predomínio de sedimentos arenosos.
Ex.: Sedimentos associados a pequenas bacias 
continentais do tipo rift, como as bacias de Curitiba, 
São Paulo, Taubaté, Resende, dentre outras

DCMRa

Predomínio dos sedimentos síltico-argilosos DCMRsa

Calcários com intercalações síltico-argilosas.
Ex.: Formação Tremembé

DCMRcsa

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
POUCO A MODERADAMENTE CONSOLIDADOS, 
ASSOCIADOS A TABULEIROS

DCT

Alternância irregular entre camadas de sedimentos 
de composição diversa (arenito, siltito, 
argilito e cascalho).
Ex.: Formação Barreiras.

DCT
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
E/OU MESOZOICOS POUCO A MODERADAMENTE 
CONSOLIDADOS, ASSOCIADOS A PROFUNDAS 
E EXTENSAS BACIAS CONTINENTAIS

DCM

Predomínio de sedimentos arenoargilosos e/ou 
síltico-argilosos de deposição continental lacustrina 
deltaica, ocasionalmente com presença de linhito.
Ex.: Formação Solimões.

DCMld

Predomínio de sedimentos arenosos de deposição 
continental, lacustre, fluvial ou eólica – arenitos. 
Ex.: Formação Urucuia.

DCMa

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
MESOZOICAS CLASTOCARBONÁTICAS 
CONSOLIDADAS EM BACIAS DE MARGENS 
CONTINENTAIS (RIFT)

DSM

Predomínio de calcário e sedimentos síltico-argilosos. DSMc

Predomínio de sedimentos quartzoarenosos e 
conglomeráticos, com intercalações de sedimentos 
síltico-argilosos e/ou calcíferos.

DSMqcg

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos, com 
alternância de sedimentos arenosos e conglome-
ráticos.

DSMsa

Intercalações de sedimentos síltico-argilosos e 
quartzoarenosos.

DSMsaq 

Intercalação de sedimentos síltico-argilosos e cama-
das de carvão.

DSMscv

DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES 
MESOZOICAS (CRETÁCEAS), POUCO A 
MODERADAMENTE CONSOLIDADAS.

Ex: Grupo Bauru (Ex; Formações Vale do Rio do Peixe, 
Marília, Rio Paraná, São José do Rio Preto) e Grupo 
Caiuá (formações Santo Anastácio e Goio-Erê).

DSMC

Predomínio de sedimentos quartzoarenosos finos, 
com cimentação carbonática e intercalações 
subordinadas síltico-argilosas (ambientes 
deposicionais: eólico e/ou eólico/fluvial). 
Ex.; Formações Goio-Erê, Araçatuba, 
Presidente Prudente.

DSMCef

Predomínio de sedimentos quartzoarenosos 
finos (ambiente deposicional eólico)
Ex.; Formações Vale do Rio do Peixe, Rio Paraná, 
São José do Rio Preto.

DSMCe



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS

6

DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES 
E VULCANOSSEDIMENTARES MESOZOICAS 
E PALEOZOICAS, POUCO A MODERADAMENTE 
CONSOLIDADAS, ASSOCIADAS A GRANDES E 
PROFUNDAS BACIAS SEDIMENTARES DO TIPO 
SINÉCLISE (AMBIENTES DEPOSICIONAIS: 
CONTINENTAL, MARINHO, DESÉRTICO, 
GLACIAL E VULCÂNICO).

DSVMP

Predomínio de sedimentos arenosos 
malselecionados.

DSVMPa

Predomínio de espessos pacotes de arenitos de 
deposição eólica.
Ex.: Arenito Botucatu.

DSVMPae

Predomínio de espessos pacotes de arenitos de 
deposição mista (eólica e fluvial).
Ex.: Fm. Rio do Peixe, Fm. Caiuá.

DSVMPaef

Predomínio de arenitos e conglomerados. DSVMPacg

Predomínio de arenitos a arenitos cauliníticos.
Ex.: Fm. Alter do Chão

DSVMPac

Intercalações de sedimentos arenosos, 
síltico-argilosos e folhelhos. 
Ex: Fm Itararé.

DSVMPasaf

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos com 
intercalações arenosas.

DSVMPsaa

Predomínio de arenitos vulcanoclásticos 
(tufos cineríticos).

DSVMPav

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos e
arenosos, contendo camadas de carvão.

DSVMPsaacv

Intercalações de paraconglomerados (tilitos) 
e folhelhos.

DSVMPcgf

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos e 
calcários com intercalações arenosas subordinadas.

DSVMPsaca

Intercalações irregulares de sedimentos 
arenosos, síltico-argilosos e calcários.

DSVMPasac

Intercalações irregulares de sedimentos arenosos 
e síltico-argilosos com finas camadas de evaporitos 
e calcários.

DSVMPasaec
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES 
E VULCANOSSEDIMENTARES MESOZOICAS 
E PALEOZOICAS, POUCO A MODERADAMENTE 
CONSOLIDADAS, ASSOCIADAS A GRANDES E 
PROFUNDAS BACIAS SEDIMENTARES DO TIPO 
SINÉCLISE (AMBIENTES DEPOSICIONAIS: 
CONTINENTAL, MARINHO, DESÉRTICO, 
GLACIAL E VULCÂNICO).

DSVMP

Predomínio de rochas calcárias intercaladas com 
finas camadas síltico-argilosas.

DSVMPcsa

Arenitos, conglomerados, tilitos e folhelhos.
Ex.: Grupo Curuá.

DSVMPactf

Arenitos, conglomerados, siltitos, folhelhos e 
calcário.
Ex.: Grupo Alto Tapajós.

DSVMPacsfc

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos 
intercalados de folhelhos betuminosos e calcários.
Ex.: Formação Irati.

DSVMPsabc

Predomínio de arenitos e intercalações de pelitos.
Ex.: Formação Utiariti.

DSVMPap

DOMÍNIO DO VULCANISMO FISSURAL 
MESOZOICO DO TIPO PLATÔ.

Ex.: Basaltos da Bacia do Paraná e do Maranhão e 
Diques Básicos; Basalto Penetecaua, Kumdku.

DVM

Predomínio de rochas básicas intrusivas. DVMgd

Predomínio de rochas básicas extrusivas (basaltos). DVMb

Predomínio de basalto com intertraps subordinados 
de arenito.

DVMba

Predomínio de rochas ácidas (riolitos e/ou 
riodacitos).

DVMrrd

Predomínio de rochas intermediárias 
(dacitos, andesitos e/ou basaltos andesíticos).

DVMdaba

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS ALCALINOS INTRUSIVOS 
E EXTRUSIVOS, INDIFERENCIADOS DO PALEÓGENO, 
MESOZOICO E PROTEROZOICO.

Ex.: Alcalinas do Lineamento de Cabo Frio, Lajes

DCA

Indeterminado. DCAin

Tufo, brecha e demais materiais piroclásticos. DCAtbr

Série subalcalina (monzonitos, quartzomonzonitos, 
mangeritos etc.).

DCAsbalc
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS ALCALINOS INTRUSIVOS 
E EXTRUSIVOS, INDIFERENCIADOS DO PALEÓGENO, 
MESOZOICO E PROTEROZOICO.

Ex.: Alcalinas do Lineamento de Cabo Frio, Lajes

DCA

Série alcalina saturada e alcalina subsaturada (
sienito, quartzossienitos, traquitos, nefelina sienito, 
sodalita sienito etc.).

DCAalc

Gabro, anortosito, carbonatito, dique de lamprófiro. DCAganc

Série alcalina saturada e/ou subsaturada, com rochas 
básicas e/ou ultrabásicas associadas.

DCAalcubu

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES
E VULCANOSSEDIMENTARES DO EOPALEOZOICO, 
ASSOCIADAS A RIFTS, NÃO OU POUCO 
DEFORMADAS E METAMORFIZADAS.

Ex.: Grupo Camaquã, Fm. Campo Alegre

DSVE

Predomínio de rochas sedimentares. DSVEs

Sequência vulcanossedimentar. DSVEvs

Predomínio de vulcânicas. DSVEv

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS DO TIPO MOLASSA, 
NÃO OU POUCO DEFORMADAS E 
METAMORFIZADAS) 

Ex. Formação Camarinha

DSPM
Predomínio de metaconglomerados, intercalados 
de metarenitos arcoseanos, metarcóseos e 
metassiltitos.

DSPMcgas

DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS, NÃO OU MUITO POUCO 
DOBRADAS E METAMORFIZADAS. CARACTERIZADAS 
POR UM EMPILHAMENTO DE CAMADAS 
HORIZONTALIZADAS E SUB-HORIZONTALIZADAS 
DE VÁRIAS ESPESSURAS, DE SEDIMENTOS 
CLASTOQUÍMICOS DE VÁRIAS COMPOSIÇÕES 
E ASSOCIADOS AOS MAIS DIFERENTES 
AMBIENTES TECTONODEPOSICIONAIS.

Ex.: Fms. Palmeiral, Aguapeí, Dardanelos, 
Prosperança, Ricardo Franco, Roraima, Beneficente, 
Jacadigo e Cuiabá.

DSP1

Indiferenciado. DSVPin

Predomínio de sedimentos arenosos e 
conglomeráticos, com intercalações subordinadas 
de sedimentos síltico-argilosos.

DSP1acgsa

Intercalações irregulares de sedimentos arenosos, 
síltico-argilosos e formações ferríferas 
e manganesíferas.

DSP1asafmg

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos, 
com intercalações subordinadas de arenitos e 
metarenito feldspático.

DSP1saagr

Rochas calcárias com intercalações subordinadas 
de sedimentos síltico-argilosos e arenosos.

DSP1csaa
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS, NÃO OU MUITO POUCO 
DOBRADAS E METAMORFIZADAS. CARACTERIZADAS 
POR UM EMPILHAMENTO DE CAMADAS 
HORIZONTALIZADAS E SUB-HORIZONTALIZADAS 
DE VÁRIAS ESPESSURAS, DE SEDIMENTOS 
CLASTOQUÍMICOS DE VÁRIAS COMPOSIÇÕES 
E ASSOCIADOS AOS MAIS DIFERENTES 
AMBIENTES TECTONODEPOSICIONAIS.

Ex.: Fms. Palmeiral, Aguapeí, Dardanelos, 
Prosperança, Ricardo Franco, Roraima, Beneficente, 
Jacadigo e Cuiabá.

DSP1

Diamictitos, metarenitos feldspáticos, sedimentos 
arenosos e síltico-argilosos.

DSP1dgrsa

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos 
com intercalações subordinadas de rochas calcárias.

DSP1sac

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos, 
com intercalações de arenitos.
Ex.:Formação Suapi e Supergrupo Roraima.

DSP1saa

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS 
VULCANOSSEDIMENTARES PROTEROZOICAS, 
NÃO OU POUCO DOBRADAS E METAMORFIZADAS.
Ex.: Fms. Uatumã, Uailã e Iriri

DSVP1

Predomínio de vulcanismo ácido a intermediário. DSVP1va

Predomínio de vulcanismo básico. DSVP1vb

Sequência vulcanossedimentar. DSVP1vs

Vulcanismo ácido a intermediário e intercalações de 
sedimentos arenosos e síltico-argilosos, podendo 
conter formações ferríferas e/ou manganesíferas.

DSVP1vaa

Predomínio de ortoconglomerados. DSVP1ocg

Predomínio de sedimentos arenosos e 
conglomerados, com intercalações de 
sedimentos siltico-argilosos.
Ex.: Bacias de Campo Alegre e de Itajaí; 
Orógeno de Pelotas.

DSVP1sacg

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES PROTE-
ROZOICAS INCLUINDO AS COBERTURAS PLATAFOR-
MAIS, DOBRADAS, METAMORFIZADAS EM BAIXO 
A ALTO GRAU

DSP2

Metarenitos, quartzitos e metaconglomerados. DSP2mqmtc

Predomínio de metarenitos e quartzitos, com 
intercalações irregulares de metassedimentos 
síltico-argilosos e formações ferríferas ou 
manganesíferas.

DSP2mqsafmg

Intercalações irregulares de metassedimentos 
arenosos e síltico-argilosos.

DSP2msa
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS INCLUINDO AS COBERTURAS 
PLATAFORMAIS, DOBRADAS, METAMORFIZADAS 
EM BAIXO A ALTO GRAU.

DSP2

Intercalações de metassedimentos síltico-argilosos, 
arenosos e metagrauvacas 

DSP2msag

Predomínio de metaconglomerados polimiticos 
suportado por clastos e metabrechas 
conglomeráticas

DSP2mtc

Predomínio de metarenitos com níveis subordina-
dos de  metaconglomerado e metabrechas 
conglomeráticas.

DSP2mac

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos, 
com intercalações de metarenitos feldspáticos.

DSP2sag

Predomínio de metassedimentos siltico-argilosos, 
representados por xistos, com intercalações 
de metassedimentos arenosos, metacalcários 
e calssilicáticas.

DSP2mxaccal

Predomínio de metassedimentos siltico-argilosos, 
representados por xistos com níveis de quartzitos 
(milinotizados ou não).

DSP2xq

Intercalações irregulares de metassedimentos 
arenosos, metacalcários, calssilicáticas e 
xistos calcíferos.

DSP2mcx

Predomínio de metacalcários, com intercalações 
subordinadas de metassedimentos síltico-argilosos 
e arenosos.

DSP2mcsaa

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos 
com intercalações subordinadas de arenitos.

DSP2saa

Predomínio de calssilicáticas. DSP2cass

Predomínio de formações ferríferas. DSP2ff

Predomínio de mármores calcíticos. DSP2ca

Predomínio de quartzitos. DSP2q

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos, 
representados por xistos.

DSP2x
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS INCLUINDO AS COBERTURAS 
PLATAFORMAIS, DOBRADAS, METAMORFIZADAS 
EM BAIXO A ALTO GRAU.

DSP2

Metagrauvacas e metaconglomerados 
predominantes.

DSP2mgccg

Metavulcânicas ácidas a intermediárias xistificadas 
intercaladas com sedimentos psamíticos e pelíticos.

DSP2mvx

Predomínio de metadiamictitos e filitos, localmente 
com lentes de quartzitos.

DSP2mdmf

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos 
com intercalações subordinadas de rochas calcárias

DSP2sac

Indiferenciado. DSVP2in

Predomínio de quartzitos. DSVP2q

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos, 
representados por xistos.

DSVP2x

Predomínio de rochas metacalcárias, com 
intercalações de finas camadas de 
metassedimentos síltico-argilosos.

DSVP2csa

Metacherts, metavulcânicas, formações ferríferas 
e/ou formações manganesíferas, metacalcários, 
metassedimentos arenosos e síltico-argilosos.

DSVP2vfc

Metarenitos feldspáticos, metarenitos, tufos 
e metavulcânicas básicas a intermediárias.

DSVP2gratv

Metassedimentos siltico-argilosos e 
vulcânicas ácidas.

DSVP2mva

Predomínio de rochas metabásicas e 
metaultramáficas.

DSVP2bu

Metacherts, metarenitos, metapelitos, 
vulcânicas básicas, formações ferríferas e 
formações manganesíferas.

DSVP2af
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS INCLUINDO AS COBERTURAS 
PLATAFORMAIS, DOBRADAS, METAMORFIZADAS 
EM BAIXO A ALTO GRAU.

DSP2

Metarenitos, metachert, metavulcânicas ácidas 
a intermediárias, formações ferríferas e/ou 
manganesíferas.

DSVP2avf

Predomínio de vulcânicas ácidas. DSVP2va

Predomínio de metapelitos com intercalações 
de rochas metabásicas e/ou metaultramáficas.

DSVP2pbu

Metacherts, metarenitos e/ou metapelitos. DSVP2cap

Predomínio de metaconglomerados milinotizados 
intercalados com metavulcânicas. 

DSVP2mcv

Metassedimentos pelíticos intercalados com 
metavulcânicas.

DSVP2msmv

Metapalitos, metacarbonatos e quartzitos 
intercalados com metavulcânicas.

DSVP2pcqv

Metavulcânicas, metacalcários, metacherts, 
metassedimentos arenosos, calcissilicáticas, 
xistos e ultramafitos.

DSVP2vscu

Predomínio de metarenitos e quartzitos com 
intercalações irregulares de metassedimentos 
síltico-argilosos e formações ferríferas ou 
manganesíferas.

DSVP2mqsafmg

Predomínio de metarenitos e/ou quartzitos, 
intercalados com vulcânicas ácidas e básicas.

DSVP2mavab

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS 
VULCANOSSEDIMENTARES TIPO GREENSTONE BELT, 
ARQUEANO ATÉ O MESOPROTEROZOICO.

Ex.: Crixás, Araci, Rio das Velhas, Natividade 
e Rio Maria.

DGB

Sequência vulcânica komatiitica associada a 
talco-xistos, anfibolitos, cherts, formações 
ferríferas e metaultrabasitos.

DGBko

Predomínio de sequência sedimentar. DGBss

Sequência vulcanossedimentar, com alta 
participação de metavulcânicas ácidas e 
intermediárias.

DGBvai
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS 
VULCANOSSEDIMENTARES TIPO GREENSTONE BELT, 
ARQUEANO ATÉ O MESOPROTEROZOICO.

Ex.: Crixás, Araci, Rio das Velhas, Natividade 
e Rio Maria.

DGB Sequência vulcanossedimentar. DGBvs

DOMÍNIO DOS CORPOS MÁFICO-ULTRAMÁFICOS 
(SUÍTES KOMATIITICAS, SUÍTES TOLEÍTICAS, 
COMPLEXOS BANDADOS).

Ex.: Cana Brava, Barro Alto e Niquelândia.
Básicas e Ultrabásicas Alcalinas e Vulcanismo 
associado.

DCMU

Série máfico-ultramáfica (dunito, peridotito etc.). DCMUmu

Série básica e ultrabásica (gabro, anortosito etc.). DCMUbu

Vulcânicas básicas. DCMUvb

Metamáficas, anfibolitos e gnaisses calcissilicáticos. DCMUmg

DOMÍNIO DOS CORPOS BÁSICOS SOB A FORMA 
DE SOLEIRAS E DIQUES DE IDADES VARIADAS, 
NÃO METAMORFIZADOS.

DCBSD Corpos básicos na forma de diques e sills. 
Ex.: Corpo de Diabásio Avanavero e Taiano.

DCBSDds

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
NÃO DEFORMADOS

DCGR1

Associações charnockíticas.
Ex.: Piroxênio granitoides etc.
Minerais diagnósticos: hiperstênio, diopsídio.

DCGR1ch

Séries graníticas peralcalinas.
Ex.: Granitos alcalinos a riebckita e arfvedsonita.

DCGR1palc

Séries graníticas alcalinas.
Ex.: Alcalifeldspato granitos, sienogranitos, 
monzogranitos, quartzomonzonitos, monzonitos, 
quartzossienitos, sienitos, quartzo-alcalissienitos, 
alcalissienitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: fluorita, alanita.

DCGR1alc

Séries graníticas subalcalinas:
calcialcalinas (baixo, médio e alto-K) e toleíticas.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos, 
tonalitos, dioritos, quartzomonzonitos, 
monzonitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: hornblenda, 
biotita, titanita, epidoto.

DCGR1salc

Granitoides peraluminosos.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, 
granodioritos etc.
Minerais diagnósticos: muscovita, granada, 
cordierita, silimanita, monazita, xenotima.

DCGR1pal
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
NÃO DEFORMADOS

DCGR1

Série shoshonítica.
Ex.: Gabrodiorito a quartzomonzonito etc.
Minerais diagnósticos: augita, diopsídio e/ou 
hiperstênio, anfibólio e plagioclásio.

DCGR1sho

Indeterminado. DCGR1in

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
DEFORMADOS

DCGR2

Associações charnockíticas.
Ex.: Piroxênio granitoides etc.
Minerais diagnósticos: hiperstênio, diopsídio.

DCGR2ch

Séries graníticas peralcalinas.
Ex.: Granitos alcalinos a riebckita e arfvedsonita.

DCGR2palc

Séries graníticas alcalinas.
Ex.: Alcalifeldspato granitos, sienogranitos, 
monzogranitos, quartzomonzonitos, monzonitos, 
quartzossienitos, sienitos, quartzo-alcalissienitos, 
alcalissienitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: fluorita, alanita.

DCGR2alc

Séries graníticas subalcalinas:
calcialcalinas (baixo, médio e alto-K) e toleíticas.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos, 
tonalitos, quartzomonzodioritos, dioritos 
quartzomonzonitos, monzonitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: hornblenda, 
biotita, titanita, epidoto.

DCGR2salc

Granitoides peraluminosos.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos 
etc.
Minerais diagnósticos: muscovita, granada,
 cordierita, silimanita, monazita, xenotima.

DCGR2pal

Série shoshonítica.
Ex.: Gabrodiorito a quartzomonzonito etc.
Minerais diagnósticos: augita, diopsídio e/ou
 hiperstênio, anfibólio e plagioclásio.

DCGR2sho

Indeterminado. DCGR2in
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
INTENSAMENTE DEFORMADOS: ORTOGNAISSES

DCGR3

Associações charnockíticas.
Ex.: Piroxênio granitoides etc.
Minerais diagnósticos: hiperstênio, diopsídio. 

DCGR3ch

Séries graníticas peralcalinas.
Ex.: Granitos alcalinos a riebckita e arfvedsonita.

DCGR3palc

Séries graníticas alcalinas.
Ex.: Alcalifeldspato granitos, sienogranitos, 
monzogranitos, quartzomonzonitos, monzonitos, 
quartzossienitos, sienitos, quartzo-alcalissienitos, 
alcalissienitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: fluorita, alanita.

DCGR3alc

Séries graníticas subalcalinas: calcialcalinas 
(baixo, médio e alto-K)  e toleíticas.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, 
granodioritos, tonalitos, dioritos, 
quartzomonzonitos, monzonitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: hornblenda, 
biotita, titanita, epidoto.

DCGR3salc

Granitoides peraluminosos.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, 
granodioritos etc.
Minerais diagnósticos: muscovita, granada, 
cordierita, silimanita, monazita, xenotima.

DCGR3pal

Série Shoshonítica.
Ex: Gabrodiorito a quartzomonzonito etc.
Minerais diagnósticos: augita, diopsídio e/ou 
hiperstênio, anfibólio e plagioclásio.

DCGR3sho

Indeterminado. DCGR3in

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS 
GNAISSICO-MIGMATÍTICOS E GRANULÍTCOS.

DCGMGL

Predominam migmatitos ortoderivados. DCGMGLmo

Predominam migmatitos paraderivados. DCGMGLmp

Predomínio de gnaisses paraderivados. 
Podem conter porções migmatíticas.

DCGMGLgnp

Migmatitos indiferenciados. DCGMGLmgi
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS 
GNAISSICO-MIGMATÍTICOS E GRANULÍTCOS.

DCGMGL

Gnaisse-granulito paraderivado. Podem conter 
porções migmatíticas.

DCGMGLglp

Predomínio de paragnaisses com elevada incidên-
cias der cobertura detrito-laterítica.

DCGMGLdl

Gnaisses granulíticos ortoderivados. Podem conter 
porções migmatíticas.

DCGMGLglo

Granulitos indiferenciados. DCGMGLgli

Predomínio de gnaisses ortoderivados. Podem 
conter porções migmatíticas.

DCGMGLgno

Gnaisses indiferenciados. DCGMGLgni

Metacarbonatos. DCGMGLcar

Anfibolitos. DCGMGLaf

Gnaisses, migmatitos e/ou granulitos, 
com alta incidência de corpos de metamáficas 
e/ou metaultramáficas.

DCGMGLmu

Gnaisses, migmatitos e/ou granulitos associados 
com rochas metamáficas e/ou metaultramáficas, 
incluindo formações ferríferas bandadas.

DCGMGLmufb

Predomínio de quartzito. DCGMGLqt
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A ANÁLISE DE PADRÕES DE RELEVO 
COMO UM INSTRUMENTO APLICADO
AO MAPEAMENTO DA GEODIVERSIDADE

Ab’Saber, em seu artigo “Um conceito de geomorfolo-
gia a serviço das pesquisas sobre o quaternário” [Geomor-
fologia, São Paulo, n. 18, 1969], já propunha uma análise 
dinâmica da Geomorfologia aplicada aos estudos ambien-
tais, com base na pesquisa de três fatores interligados: 
identificação de uma compartimentação morfológica 

dos terrenos; levantamento da estrutura superficial das 
paisagens e estudo da fisiologia da paisagem (Figura II.1). 

A compartimentação morfológica dos terrenos é obtida 
a partir da avaliação empírica dos diversos conjuntos de 
formas e padrões de relevo posicionados em diferentes 
níveis topográficos, por meio de observações de cam-
po e análise de sensores remotos (fotografias aéreas, 
imagens de satélite e Modelo Digital de Terreno (MDT)). 
Essa avaliação é diretamente aplicada aos estudos de 
ordenamento do uso do solo e planejamento territorial, 

Demonstração dos níveis de abordagem geomorfológica,  
seguindo a metodologia de análise de Ab’Saber (1969). 
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constituindo-se em uma primeira e fundamental contri-
buição da Geomorfologia.

A estrutura superficial das paisagens consiste no estudo 
dos mantos de alteração in situ (formações superficiais 
autóctones) e coberturas inconsolidadas (formações superfi-
ciais alóctones) que jazem sob a superfície dos terrenos. É de 
grande relevância para a compreensão da gênese e evolução 
das formas de relevo e, em aliança com a compartimenta-
ção morfológica dos terrenos, constitui-se em importante 
ferramenta para se avaliar o grau de fragilidade natural dos 
terrenos frente aos processos erosivodeposicionais.

A fisiologia da paisagem, por sua vez, consiste na 
análise integrada das diversas variáveis ambientais em sua 
interface com a Geomorfologia. Ou seja, a influência de 
condicionantes litológico-estruturais, padrões climáticos e 
tipos de solos na configuração física das paisagens. Com 
essa terceira avaliação objetiva-se, também, compreender 
a ação dos processos erosivodeposicionais atuais, incluindo 
todos os impactos decorrentes da ação antropogênica sobre 
a paisagem natural. Dessa forma, embute-se na análise ge-
omorfológica o estudo da morfodinâmica, privilegiando-se 
a análise de processos.

A Biblioteca de Padrões de Relevo do Território Bra-
sileiro foi elaborada para atender à compartimentação 
geológico-geomorfológica proposta pela metodologia de 
mapeamento da geodiversidade do território brasileiro em 
escalas de análise reduzidas (1:500.000 a 1:2.500.000). 
Nesse sentido, sua abordagem restringe-se a avaliar o 
primeiro dos pressupostos elencados por Ab’Saber: a 
compartimentação morfológica dos terrenos. Portanto, a 
compartimentação de relevo efetuada nos mapeamentos de 
geodiversidade elaborados pela Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais/Serviço Geológico do Brasil (CPRM/SGB) 
não representa um mapeamento geomorfológico, tendo 
em vista que não são considerados os aspectos de gênese, 
evolução e morfodinâmica. Com a Biblioteca de Padrões 
de Relevo do Território Brasileiro, a CPRM/SGB tem como 
objetivo precípuo inserir informações de relevo-paisagem-
-geomorfologia, em uma análise integrada do meio físico 
aplicada ao planejamento territorial, empreendida nos 
mapeamentos de geodiversidade. O mapeamento de 
padrões de relevo representa, em linhas gerais, o 3º táxon 
hierárquico da metodologia de mapeamento geomorfo-
lógico proposta por Ross (1990). Em todos os Sistemas 
de Informação Geográfica (SIGs) de Geodiversidade de-
senvolvidos pela CPRM/SGB, o mapa de padrões de relevo 
correspondente pode ser visualizado, bastando acessar, na 
shape, o campo de atributos “COD_REL”.

REFERÊNCIAS:

AB’SABER, A.N. (1969). Um conceito de geomorfologia a 
serviço das pesquisas sobre o Quaternário. (Geomorfologia, 
18). FFCHL, USP São Paulo, 23p.
ROSS, J. L. S. (1990). Geomorfologia ambiente e planeja-
mento. Ed. Contexto. São Paulo. 85p.

I – DOMÍNIO DAS UNIDADES AGRADACIONAIS

R1a – Planícies Fluviais ou Fluviolacustres 
(planícies de inundação, baixadas inundáveis 
e abaciamentos)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual.

Superfícies sub-horizontais, constituídas de depósitos 
arenoargilosos a argiloarenosos, apresentando gradientes 
extremamente suaves e convergentes em direção aos cursos 
d’água principais. Terrenos imperfeitamente drenados nas 
planícies de inundação, sendo periodicamente inundáveis; 
bem drenados nos terraços. Os abaciamentos (ou suaves 
depressões em solos arenosos) em áreas planas ou em 
baixos interflúvios, denominados Áreas de Acumulação 
Inundáveis (Aai), frequentes na Amazônia, estão inseridos 
nessa unidade.

• Amplitude de relevo: zero. 

• Inclinação das vertentes: 0º-3º.

R1a – Médio vale do rio Juruá  
(sudeste do estado do Amazonas).

R1a

R1a
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R1b1 – Médio vale do rio Juruá  
(sudeste do estado do Amazonas).

R1b2 – Terraços Lagunares (paleoplanícies  
de inundação no rebordo de lagunas costeiras)

Relevo de agradação. Zona de acumulação subatual.

Superfícies bem drenadas, de relevo plano a levemente 
ondulado constituído de depósitos arenosos a argilosos de 
origem lagunar. Consistem de paleoplanícies de inundação 
que se encontram em nível mais elevado que o das planícies 
lagunares ou fluviolagunares atuais e acima do nível das 

R1b1 – Planície e terraço fluviais do médio curso do rio Barreiro de 
Baixo (médio vale do rio Paraíba do Sul – SP/RJ).

R1a – Planície fluvial do alto curso do rio São João (Rio de Janeiro). 
Zona de Baixada Litorânea.

R1a – Planície fluvial da bacia do rio Paquequer (Rio de Janeiro). 
Zona montanhosa.

R1b1 – Terraços Fluviais (paleoplanícies 
de inundação em fundos de vales)

Relevo de agradação. Zona de acumulação subatual.

Superfícies bem drenadas, de relevo plano a levemente 
ondulado, constituído de depósitos arenosos a argilosos de 
origem fluvial. Consistem de paleoplanícies de inundação 
que se encontram em nível mais elevado que o das vár-
zeas atuais e acima do nível das cheias sazonais. Devido 
à reduzida escala de mapeamento, essa unidade só pôde 
ser mapeada em vales de grandes dimensões, em especial, 
nos rios amazônicos.

• Amplitude de relevo: 2 a 20 m.
• Inclinação das vertentes: 0º-3o (localmente, 

ressaltam-se rebordos abruptos no contato com 
a planície fluvial).

R4d

R4a1

R1a

R4b

R1a

R1b1

R1b1

R4a2

R1a

R1b1
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cheias sazonais. Essa unidade encontra-se restrita ao esta-
do do Rio Grande do Sul, mais especificamente na borda 
continental da Laguna dos Patos.

• Amplitude de relevo: 2 a 20 m.
• Inclinação das vertentes: 0º-3º  

(localmente, ressaltam-se rebordos abruptos  
no contato com a planície lagunar).

R1b3 – Terraços Marinhos (paleoplanícies 
marinhas à retaguarda dos atuais cordões 
arenosos)

Relevo de agradação. Zona de acumulação subatual.

Superfícies sub-horizontais, constituídas de depósitos 
arenosos, apresentando microrrelevo ondulado, geradas por 
processos de sedimentação marinha e/ou eólica. Terrenos 
bem drenados e não inundáveis.

• Amplitude de relevo: até 20 m.
• Inclinação das vertentes: 0º-5º.

R1c1 – Vertentes recobertas por depósitos de 
encosta (leques aluviais, rampas de colúvio e 
de tálus)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual.

Os cones de tálus consistem de superfícies deposicionais 
fortemente inclinadas, constituídas por depósitos de encosta, 
de matriz arenoargilosa a argiloarenosa, rica em blocos, muito 
malselecionados. Ocorrem, de forma disseminada, nos sopés 
das vertentes íngremes de terrenos montanhosos. Apresentam 
baixa capacidade de suporte.

As rampas de colúvio consistem de superfícies depo-
sicionais inclinadas, constituídas por depósitos de encosta 
arenoargilosos a argiloarenosos, malselecionados, em 
interdigitação com depósitos praticamente planos das pla-
nícies aluviais. Ocorrem, de forma disseminada, nas baixas 
encostas de ambientes colinosos ou de morros.

Amplitude de relevo: variável, dependendo da extensão 
do depósito na encosta.

• Inclinação das vertentes: 5º-20º  
(associados às rampas de colúvio). 

• Inclinação das vertentes: 20º-45º  
(associados aos cones de tálus).

R1c1 – Rampas de colúvio que se espraiam a partir da borda oeste do platô sinclinal (Moeda – Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais). 

R1c1

R1c1

R1c1

R1c1 – Planície borda norte da Chapada do Araripe (Ceará).
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R1c2 – Leques Aluviais

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual ou 
subatual.

Os leques aluviais consistem de superfícies deposicionais 
inclinadas, constituídas por depósitos aluvionares de enxurrada, 
espraiados em forma de leque em uma morfologia ligeiramente 
convexa em planta. São depósitos malselecionados, variando 
entre areia fina e seixos subangulosos a subarredondados, 
gerados no sopé de escarpas montanhosas ou cordilheiras. 
Em sua porção proximal, os leques aluviais caracterizam-se 
por superfícies fortemente inclinadas e dissecadas por canais 
efêmeros que drenam a cordilheira. Em sua porção distal, os 
leques aluviais caracterizam-se por superfícies muito suavemen-
te inclinadas, com deposição de sedimentos finos, em processo 
de coalescência com as planícies aluviais ou fluviolacustres, 
reproduzindo um ambiente playa-bajada de clima árido.

• Amplitude de relevo: 2 a 10 m.
• Inclinação das vertentes: 0º-3º  

(exceto nas porções proximais dos leques).

R1d1 – Planícies Fluviomarinhas (mangues)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual. 

Superfícies planas, de interface com os sistemas depo-
sicionais continentais e marinhos, constituídas de depósitos 
argiloarenosos a argilosos. Terrenos muito maldrenados, 
prolongadamente inundáveis, com padrão de canais bas-
tante meandrantes e divagantes, sob influência de refluxo 
de marés; ou resultantes da colmatação de paleolagunas. 
Baixa capacidade de suporte dos terrenos.

• Amplitude de relevo: zero. 
• Inclinação das vertentes: plano (0o).

R1d – Planície fluviomarinha do baixo curso do rio Cunhaú, 
originalmente ocupado por mangues e atualmente desfigurado  
para implantação de tanques de carcinucultura (litoral sul-oriental do 

estado do Rio Grande do Norte).

R1d1

R1d1 – Delta do rio Jequitinhonha (Bahia).

R1d1

R1d1

R1d1 – Extenso manguezal da APA de Guapimirim,  
no Recôncavo da Baía de Guanabara.

R1d1
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R1e – Planície do delta do rio Jequitinhonha (Bahia).

R1e – Sucessão de feixes de cordões arenosos em linha de costa 
progradante (Parque Nacional de Jurubatiba – Macaé,  

Rio de Janeiro).

R1e

R1e

R4a1

R1e

R1e – Planícies Costeiras (terraços marinhos 
e cordões arenosos)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual.

 
Superfícies sub-horizontais, constituídas de depósitos 

arenosos, apresentando microrrelevo ondulado, geradas por 
processos de sedimentação marinha e/ou eólica. Terrenos 
bem drenados e não inundáveis. 

• Amplitude de relevo: até 20 m. 
• Inclinação das vertentes: 0º-5º.

R1d2 – Ampla superfície embrejada de uma planície lagunar costeira 
(Conde; litoral norte do estado da Bahia).

R1d2

R1d2 - Planícies Fluviomarinhas (brejos) 

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual. 

Superfícies planas, de interface com os sistemas 
deposicionais continentais e marinhos, constituídas de 
depósitos argiloarenosos a argilosos, ricos em matéria 
orgânica. Terrenos muito mal drenados, prolongadamente 
inundáveis, com padrão de canais bastante meandrantes 
e divagantes, presente nas baixadas litorâneas, em baixos 
vales dos principais rios que convergem para a linha de 
costa. Baixa capacidade de suporte dos terrenos. 

• Amplitude de relevo: zero. 
• Inclinação das vertentes: plano (0o).
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R1f1 – Campos de dunas junto à linha de costa, sobrepondo falésias 
do grupo Barreiras (município de Baía Formosa, litoral sul 

do estado do Rio Grande do Norte).

R1f1 – Campo de dunas transversais na restinga de Massambaba 
(Arraial do Cabo, Rio de Janeiro).

R1f1

R1e – Planície costeira com empilhamento de cordões arenosos e 
depósitos fluviolagunares (litoral norte do estado da Bahia).

R1f1 – Litoral oriental do estado do Rio Grande do Norte.

R1e

R1f1 R1f1

R1f1 – Campos de Dunas (dunas fixas; dunas 
móveis)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual  
ou subatual.

Superfícies de relevo ondulado constituído de depó-
sitos arenoquartzosos, bem selecionados, depositados por 
ação eólica longitudinalmente à linha de costa. Por vezes, 
encontram-se desprovidos de vegetação e apresentam 
expressiva mobilidade (dunas móveis); ora encontram-se 
recobertos por vegetação pioneira (dunas fixas).

•  Amplitude de relevo: até 40 m.
• Inclinação das vertentes: 3º-30o.

R1f1
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R1f2 – Campos de Loess

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual 
ou subatual.

Superfícies de relevo plano a suave ondulado consti-
tuído de depósitos sílticos ou síltico-argilosos, bem sele-
cionados, constituídos de sedimentos finos em suspensão 
depositados por ação eólica em zonas peridesérticas ou 
submetidos a paleoclimas áridos ao longo de períodos 
glaciais pleistocênicos. Apresentam solos com alta susce-
tibilidade à erosão. 

• Amplitude de relevo: 0 a 20 m.
• Inclinação das vertentes: 0º-5o.

R1g – Recifes

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual.
 

Os recifes situam-se na plataforma continental interna 
em posição de linha de arrebentação ou off-shore, podendo 
ser distinguidos dois tipos principais: RECIFES DE ARENITO 
DE PRAIA, que consistem de antigos cordões arenosos 
(beach-rocks), sob forma de ilhas-barreiras paralelas à 
linha de costa, que foram consolidados por cimentação 
ferruginosa e/ou carbonática; RECIFES DE BANCOS DE 
CORAIS, que consistem de bancos de recifes ou forma-
ções peculiares denominadas “chapeirões”, submersos ou 
parcialmente emersos durante os períodos de maré baixa. 
Estes são produzidos por acumulação carbonática, devido 
à atividade biogênica (corais).

• Amplitude de relevo: zero. 
• Inclinação das vertentes: plano (0o).

R1h - Formações Tecnogênicas (aterros sobre 
corpos d’água; aterros sanitários e; terrenos 
alterados pela atividade de mineração) 

Relevo produzido pela ação antrópica. 

Superfícies planas, resultantes de aterramento de 
antigas planícies fluviomarinhas (mangues ou brejos),  
ou mesmo, de parte do espelho d’água em áreas  
urbanas valorizadas pela intervenção do Estado e pelo 
capital imobiliário. 

R1g – Santa Cruz Cabrália (sul do estado da Bahia).

R1g

R1g

Unidade geotécnica singular apresentando suscetibili-
dade nula a movimentos de massa e inundação.

Os aterros sanitários produzem “elevações artificiais” 
que requerem rígido controle e monitoramento ambiental. 

Unidade geotécnica singular apresentando risco muito 
alto de combustão e de contaminação das águas (super-
ficial e subterrânea) e dos solos, podendo apresentar alta 
suscetibilidade de deslizamento de lixo e solo (vide tragédia 
de morro do Bumba em Niterói, 2010).

A atividade mineral, por sua vez, gera num cenário de 
áreas terraplenadas; sucessão de cavas a céu aberto; pilhas 
de estéril; túneis e escavações; e lagoas de decantação, 
associado com a remoção completa da cobertura vegetal. 

Unidade geotécnica singular apresentando risco muito 
alto de quedas de blocos em frente de lavra, colapsos do 
terreno, combustão espontânea (em lavras de carvão) e de 
contaminação das águas superficial e subterrânea.

• Amplitude de relevo: variável. 
• Inclinação das vertentes: variável.
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R1h1 – Aterro sobre a Baía de Guanabara (em cor marrom). 
Campus da UFF – bairro São Domingos. (município de 

Niterói – escala original 1:5.000).

II – DOMÍNIO DAS UNIDADES 
DENUDACIONAIS EM ROCHAS 
SEDIMENTARES POUCO LITIFICADAS

R2a1 – Tabuleiros

Relevo de degradação em rochas sedimentares.
 
Formas de relevo suavemente dissecadas, com extensas 

superfícies de gradientes extremamente suaves, com topos 
planos e alongados e vertentes retilíneas nos vales encaixados 
em forma de “U”, resultantes de dissecação fluvial recente. 

Predomínio de processos de pedogênese (formação de 
solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a mo-
derada suscetibilidade à erosão). Ocorrências esporádicas, 
restritas a processos de erosão laminar ou linear acelerada 
(sulcos e ravinas). 

• Amplitude de relevo: 20 a 50 m. 
• Inclinação das vertentes: topo plano: 0º-3o 

(localmente, ressaltam-se vertentes acentuadas: 
10º-25o).

R1h1

R1h1

R2a1 – Porto Seguro  
(sul do estado da Bahia).

R2a1

R2a1

R2a1 – Tabuleiros pouco dissecados da bacia de Macacu  
(Venda das Pedras, Itaboraí, Rio de Janeiro).

R2a1
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R2a2 – Tabuleiros Dissecados

Relevo de degradação em rochas sedimentares.

Formas de relevo tabulares, dissecadas por uma rede 
de canais com alta densidade de drenagem, apresentando 
relevo movimentado de colinas com topos tabulares ou 
alongados e vertentes retilíneas e declivosas nos vales 
encaixados, resultantes da dissecação fluvial recente. 

Predomínio de processos de pedogênese (formação 
de solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a 
moderada suscetibilidade à erosão). Ocorrência de proces-
sos de erosão laminar ou linear acelerada (sulcos e ravinas). 

• Amplitude de relevo: 20 a 50 m. 
• Inclinação das vertentes: topos planos restritos: 

0º-3o (localmente, ressaltam-se vertentes acen-
tuadas: 10º-25o).

R2a2 – Tabuleiros dissecados em amplos vales em forma de “U”,  
em típica morfologia derivada do grupo Barreiras (bacia do rio 

Guaxindiba, São Francisco do Itabapoana, Rio de Janeiro).

R2a2 – Tabuleiros dissecados, intensamente erodidos por processos  
de voçorocamento junto à rodovia Linha Verde (litoral norte  

do estado da Bahia).

R2a2

R2a2

R2a2 – Porto Seguro (sul do estado da Bahia).

R2a2 R2a2

R2a1 – Plantação de eucaliptos em terrenos planos  
de tabuleiros não dissecados do grupo Barreiras  

(município de Esplanada, norte do estado da Bahia).

R2a1
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III – DOMÍNIO DAS UNIDADES 
DENUDACIONAIS EM ROCHAS 
SEDIMENTARES LITIFICADAS

R2b1 – Baixos Platôs

Relevo de degradação em rochas sedimentares.

Superfícies ligeiramente mais elevadas que os terrenos 
adjacentes, pouco dissecadas em formas tabulares. Sistema 
de drenagem principal com fraco entalhamento.

Predomínio de processos de pedogênese (formação 
de solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a 
moderada suscetibilidade à erosão). Eventual atuação de 
processos de laterização. Caracterizam-se por superfícies 
planas de modestas altitudes em antigas bacias sedimen-
tares, como os patamares mais baixos da Bacia do Parnaíba 
(Piauí) ou a Chapada do Apodi, na Bacia Potiguar (Rio 
Grande do Norte).

• Amplitude de relevo: 0 a 20 m.
• Inclinação das vertentes: topo plano  

a suavemente ondulado: 2º-5o.
R2b1 – Baixos platôs não dissecados da bacia do Parnaíba  

(estrada Floriano-Picos, próximo a Oeiras, Piauí).

R2b1 – Centro-sul do estado do Piauí.

R2b1

R2b1

R2b1

R2b2 – Baixos Platôs Dissecados

Relevo de degradação em rochas sedimentares.

Superfícies ligeiramente mais elevadas que os ter-
renos adjacentes, francamente dissecadas em forma de 
colinas tabulares. Sistema de drenagem constituído por 
uma rede de canais com alta densidade de drenagem, 
que gera um relevo dissecado em vertentes retilíneas e 
declivosas nos vales encaixados, resultantes da dissecação 
fluvial recente. Deposição de planícies aluviais restritas 
em vales fechados.

Equilíbrio entre processos de pedogênese e morfogê-
nese (formação de solos espessos e bem drenados, com 
moderada suscetibilidade à erosão). Eventual atuação 
de processos de laterização. Ocorrências esporádicas, 
restritas a processos de erosão laminar ou linear acelera-
da (ravinas e voçorocas). Situação típica encontrada nos 
baixos platôs embasados pela Formação Alter do Chão, 
ao norte de Manaus.

• Amplitude de relevo: 20 a 50 m.
• Inclinação das vertentes: topo plano a suave-

mente ondulado: 2º-5o, excetuando-se os eixos 
dos vales fluviais, onde se registram vertentes 
com declividades mais acentuadas (10º-25o).
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R2b2 – Baixos platôs dissecados em forma de colinas tabulares 
sobre arenitos imaturos da formação Alter do Chão (Presidente 

Figueiredo, Amazonas).

R2b2 – Interflúvio entre os rios Uatumã e Nhamundá  
(nordeste do estado do Amazonas).

Predomínio de processos de pedogênese (formação de 
solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a mode-
rada suscetibilidade à erosão). Eventual atuação de processos 
de laterização. Ocorrências esporádicas, restritas a processos 
de erosão laminar ou linear acelerada (ravinas e voçorocas). 

• Amplitude de relevo: 20 a 50 m.
• Inclinação das vertentes: topo plano a 

suavemente ondulado: 2º-5o, excetuando-se os 
eixos dos vales fluviais.

R2b3 – Planaltos

Relevo de degradação predominantemente em rochas 
sedimentares, mas também sobre rochas cristalinas.

Superfícies mais elevadas que os terrenos adjacentes, 
pouco dissecadas em formas tabulares ou colinas muito 
amplas. Sistema de drenagem principal com fraco enta-
lhamento e deposição de planícies aluviais restritas ou em 
vales fechados. 

R2b2

R2b2

R2b2

R2b3 – Planalto de Uruçuí (sul do estado do Piauí).

R2b3 – Escarpa erosiva do planalto de Uruçuí (bacia do Parnaíba, 
sudoeste do estado do Piauí).

R2b3

R2b3

R4d

R3a2

R2b3
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R2c – Chapadas e Platôs

Relevo de degradação em rochas sedimentares.

Superfícies tabulares alçadas, ou relevos soerguidos, 
planos ou aplainados, não ou incipientemente pouco dis-
secados. Os rebordos dessas superfícies, posicionados em 
cotas elevadas, são delimitados, em geral, por vertentes 
íngremes a escarpadas. Representam algumas das principais 
ocorrências das superfícies cimeiras do território brasileiro. 

Franco predomínio de processos de pedogênese (for-
mação de solos espessos e bem drenados, em geral, com 
baixa a moderada suscetibilidade à erosão).

Processos de morfogênese significativos nos rebordos 
das escarpas erosivas, via recuo lateral das vertentes. Fre-
quente atuação de processos de laterização. Ocorrências 
esporádicas, restritas a processos de erosão laminar ou 
linear acelerada (ravinas e voçorocas).

• Amplitude de relevo: 0 a 20 m.
• Inclinação das vertentes: topo plano, 

excetuando-se os eixos dos vales fluviais.

R2b3 – Topo do planalto da serra dos Martins, sustentado  
por cornijas de arenitos ferruginosos da formação homônima 

(sudoeste do estado do Rio Grande do Norte).

R2b3

R2c – Topo da Chapada dos Guimarães  
e relevo ruiniforme junto a seu escarpamento.

R2c – Borda Leste da Chapada dos Pacaás Novos (região  central do estado de Rondônia).

R2c R2c

R2c

R4d

R2c – “Tepuy” isolado da “serra” do Tepequém,  
uma forma em chapada sustentada  

por arenitos conglomeráticos do supergrupo Roraima.

R2c

R3a2
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IV – DOMÍNIO DOS RELEVOS  
DE APLAINAMENTO

R3a1 – Superfícies Aplainadas Conservadas

Relevo de aplainamento. 

Superfícies planas a levemente onduladas, promovidas 
pelo arrasamento geral dos terrenos, representando, em 
linhas gerais, grandes extensões das depressões interpla-
nálticas do território brasileiro.

• Amplitude de relevo: 0 a 10 m. 
• Inclinação das vertentes: 0º-5o.

No bioma da floresta amazônica: franco predomínio 
de processos de pedogênese (formação de solos espessos 
e bem drenados, em geral, com baixa suscetibilidade à 
erosão). Eventual atuação de processos de laterização. 

Nos biomas de cerrado e caatinga: equilíbrio entre 
processos de pedogênese e morfogênese (a despeito das 
baixas declividades, prevalece o desenvolvimento de solos 
rasos e pedregosos e os processos de erosão laminar são 
significativos).

R3a1 – Extensa superfície aplainada, delimitada por esparsas cristas de quartzitos (Canudos, norte do estado da Bahia).

R3a1

R3a1 – Médio vale do rio São Francisco (estado da Bahia).

R3a1

R3a1
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R3a2 – Extensa superfície aplainada da depressão sertaneja 
(sudoeste do estado do Rio Grande do Norte).

R3a2

R3a2 – Médio vale do rio Xingu (estado do Pará).

R3a2

R3a2

R3b – Sul do estado do Rio Grande do Norte.

R3b

R3b

R3a2 – Superfícies Aplainadas Retocadas  
ou Degradadas.

Relevo de aplainamento. 

Superfícies suavemente onduladas, promovidas pelo 
arrasamento geral dos terrenos e posterior retomada erosiva 
proporcionada pela incisão suave de uma rede de drenagem 
incipiente. Inserem-se, também, no contexto das grandes 
depressões interplanálticas do território brasileiro. 

• Amplitude de relevo: 10 a 30 m. 
• Inclinação das vertentes: 0º-5o. 

Caracteriza-se por extenso e monótono relevo suave 
ondulado sem, contudo, caracterizar ambiente colinoso, 
devido a suas amplitudes de relevo muito baixas e longas 
rampas de muito baixa declividade.

R3b – Inselbergs e outros relevos residuais 
(cristas isoladas, morros residuais, pontões, 
monolitos)

Relevo de aplainamento. 

Relevos residuais isolados destacados na paisagem 
aplainada, remanescentes do arrasamento geral dos terrenos. 

• Amplitude de relevo: 50 a 500 m. 
• Inclinação das vertentes: 25o-45o, com ocorrên-

cia de paredões rochosos subverticais (60o-90o).



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DE SERGIPE

18

R4a1 – Depressão periférica (estado de São Paulo).

R4a1

R4a1

R4a1 – Colinas amplas e suaves modeladas sobre granulitos 
(cercanias de Anápolis, Goiás).

R4a1 – Relevo suave colinoso (município de Araruama,  
região dos Lagos, Rio de Janeiro).

R4a1

R4a1

V – DOMÍNIO DAS UNIDADES 
DENUDACIONAIS EM ROCHAS 
CRISTALINAS OU SEDIMENTARES

R4a1 – Domínio de Colinas Amplas e Suaves
 

Relevo de degradação em qualquer litologia, 
predominando rochas sedimentares. 

Relevo de colinas pouco dissecadas, com vertentes con-
vexas e topos amplos, de morfologia tabular ou alongada. 
Sistema de drenagem principal com deposição de planícies 
aluviais relativamente amplas. 

Predomínio de processos de pedogênese (formação de 
solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a mo-
derada suscetibilidade à erosão). Ocorrências esporádicas, 
restritas a processos de erosão laminar ou linear acelerada 
(ravinas e voçorocas). Geração de rampas de colúvios nas 
baixas vertentes.

• Amplitude de relevo: 20 a 50 m.
• Inclinação das vertentes: 3º-10o.

R4a2 – Domínio de Colinas Dissecadas 
e de Morros Baixos

Relevo de degradação em qualquer litologia.
 
Relevo de colinas dissecadas, com vertentes convexo-

-côncavas e topos arredondados ou aguçados. Sistema de 
drenagem principal com deposição de planícies aluviais 
restritas ou em vales fechados. 

Equilíbrio entre processos de pedogênese e morfo-
gênese (formação de solos espessos e bem drenados, em 
geral, com moderada suscetibilidade à erosão). Atuação 
frequente de processos de erosão laminar e ocorrência 
esporádica de processos de erosão linear acelerada (sulcos, 
ravinas e voçorocas). Geração de rampas de colúvios nas 
baixas vertentes. 

• Amplitude de relevo: 30 a 80 m. 
• Inclinação das vertentes: 5º-20o.



APÊNDICE II – BIBLIOTECA DE RELEVO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO

19

R4a3 - Morrotes 

Relevo de degradação em qualquer litologia.

Relevo constituído de pequenos morros francamente 
dissecados, com vertentes retilíneas ou retilíneo-côncavas 
e topos arredondos a aguçados, por vezes, alinhados em 
cristas. Apresenta vertentes de gradiente moderado a alto, 
com moderada densidade de drenagem e padrão subden-
drítico a treliça, com notável controle estrutural. Atuação 
preponderante de processos de morfogênese (formação 
de solos pouco profundos e bem drenados, com alta 
suscetibilidade à erosão). Sistema de drenagem principal 
com deposição de planícies aluviais restritas ou em vales 
fechados. Ocorrência frequente de processos de erosão 
laminar e linear acelerada (sulcos, ravinas e voçorocas), 
além de movimentos de massa de pequenas dimensões. 
Frequentemente, tais feições de relevo estão associadas às 
largas faixas de zonas de cisalhamento de idade brasiliana. 

• Amplitude de relevo: 40 a 100 m. 

• Inclinação das vertentes: 10º-30º. 

R4a2 – Leste do estado da Bahia.

R4a2 – Típico relevo de mar-de-morros no médio vale do rio Paraíba 
do Sul (topo da serra da Concórdia, Valença, Rio de Janeiro).

R4a2 – Colinas e morros intensamente dissecados sobre 
metassiltitos (município de Padre Bernardo, Goiás).

R4a3 – Relevo de morrotes intensamente dissecados 
e alinhados em cristas (em cor verde-musgo), com 

marcante direção estrutural WSW-ENE, inserido na Zona 
de Cisalhamento Jacuecanga - Conrado. 

R4a2

R4a2

R4a2

R4a2

R4a3

R4a3 R4a3

R4a3
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R4a4 – Domos em estrutura elevada

Relevo de degradação em qualquer litologia.

Relevo de amplas e suaves elevações em forma de 
meia esfera, com modelado de extensas vertentes convexas 
e topos planos a levemente arredondados. Em geral, essa 
morfologia deriva de rochas intrusivas que arqueiam a 
superfície do terreno, podendo gerar estruturas dobradas 
do tipo braquianticlinais. Apresenta padrão de drena-
gem radial e centrífugo. Sistema de drenagem principal 
em processo inicial de entalhamento, sem deposição de 
planícies aluviais.

Predomínio de processos de pedogênese (formação de 
solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a mo-
derada suscetibilidade à erosão). Ocorrências esporádicas, 
restritas a processos de erosão laminar ou linear acelerada 
(ravinas e voçorocas). 

• Amplitude de relevo: 50 a 200 m.
• Inclinação das vertentes: 3º-10o.

R4b1 – Domínio de Morros e de Serras Baixas

Relevo de degradação em qualquer litologia. 

Relevo de morros convexo-côncavos dissecados e topos 
arredondados ou aguçados. Também se insere nessa uni-
dade o relevo de morros de topo tabular, característico das 
chapadas intensamente dissecadas e desfeitas em conjunto 
de morros de topo plano. Sistema de drenagem principal 
com restritas planícies aluviais. 

R4a3 – Domo de Guamaré (estado do Rio Grande do Norte).

R4a3 – Domo de Guamaré, arqueando as rochas sedimentares da 
bacia Potiguar (estado do Rio Grande do Norte).

R4a4

R4a4

R4a4

R4b – Serra do Tumucumaque (norte do estado do Pará).

R4b1

R4b1
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R4b1 – Relevo de morros elevados no planalto da região serrana do 
estado do Rio de Janeiro.

R4b2 – Relevo fortemente dissecado em morros sulcados e 
alinhados em cristas, a norte do planalto do Distrito Federal.

R4b1

R4b1

Predomínio de processos de morfogênese (formação de 
solos pouco espessos em terrenos declivosos, em geral, com 
moderada a alta suscetibilidade à erosão). Atuação frequente 
de processos de erosão laminar e linear acelerada (sulcos e 
ravinas) e ocorrência esporádica de processos de movimen-
tos de massa. Geração de colúvios e, subordinadamente, 
depósitos de tálus nas baixas vertentes. 

• Amplitude de relevo: 80 a 250 m, podendo apre-
sentar desnivelamentos de até 300 m. 

• Inclinação das vertentes: 10º-35o.

R4b2 - Cristas isoladas e serras baixas 

Relevo de degradação em qualquer litologia.

Relevo constituído por pequenas serras isoladas, com 
vertentes predominantemente retilíneas e topos de cristas 
alinhadas, aguçados ou levemente arredondados, que se 
destacam topograficamente relevo circunjacente. Amplitu-
des de relevo elevadas e gradientes muito elevados, com 
ocorrência frequente de vertentes muito íngremes com 
gradientes muito elevados (superiores a 45o) e paredões 
rochosos subverticais (60 a 90o). Rede de drenagem inci-
piente, com nítido controle estrutural. Atuação dominante 
de processos de morfogênese (formação de solos pouco 
profundos em terrenos declivosos, em geral, com mode-
rada a alta suscetibilidade à erosão). Atuação frequente 
de processos de erosão laminar e linear acelerada (sulcos 
e ravinas) e ocorrência esporádica de processos de movi-
mentos de massa. Geração de colúvios e depósitos de tálus 
nas baixas vertentes. 

• Amplitude de relevo: 100 a 300 m. 
• Inclinação das vertentes: 20º-45º,  

com ocorrência de paredões rochosos 
 subverticais (60º -90º).

R4c – Domínio Montanhoso (alinhamentos 
serranos, maciços montanhosos, front 
de cuestas e hogback)

Relevo de degradação em qualquer litologia. 

Relevo montanhoso, muito acidentado. Vertentes 
predominantemente retilíneas a côncavas, escarpadas e 
topos de cristas alinhadas, aguçados ou levemente arre-
dondados, com sedimentação de colúvios e depósitos de 
tálus. Sistema de drenagem principal em franco processo 
de entalhamento.

Franco predomínio de processos de morfogênese 
(formação de solos rasos em terrenos muito acidentados, 
em geral, com alta suscetibilidade à erosão). Atuação fre-
quente de processos de erosão laminar e de movimentos 
de massa. Geração de depósitos de tálus e de colúvios nas 
baixas vertentes.

• Amplitude de relevo: acima de 300 m, podendo 
apresentar, localmente, desnivelamentos inferiores 
a 200 m.

• Inclinação das vertentes: 25o-45o, com ocorrên-
cia de paredões rochosos subverticais (60o-90o).
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R4d – Escarpa da serra Geral (nordeste do estado  
do Rio Grande do Sul).

R4c – Relevo montanhoso do maciço do Caraça, modelado em 
quartzitos (Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais).

R4c – Vale estrutural do rio Araras; reverso da serra do Mar 
(Petrópolis, Rio de Janeiro).

R4c

R4d

R4d

R4c

R4c – Sul do estado de Minas Gerais.

R4c

R4c

R4d – Escarpas de borda de planaltos

Relevo de degradação em qualquer litologia.
 
Relevo montanhoso, muito acidentado. Vertentes 

predominantemente retilíneas a côncavas, escarpadas e 
topos de cristas alinhadas, aguçados ou levemente arre-
dondados, com sedimentação de colúvios e depósitos de 
tálus. Sistema de drenagem principal em franco processo 
de entalhamento. Representam um relevo de transição 
entre duas superfícies distintas alçadas a diferentes cotas 
altimétricas.

Franco predomínio de processos de morfogênese 
(formação de solos rasos em terrenos muito acidentados, 
em geral, com alta suscetibilidade à erosão). Atuação fre-
quente de processos de erosão laminar e de movimentos 
de massa. Geração de depósitos de tálus e de colúvios nas 
baixas vertentes. 

• Amplitude de relevo: acima de 300 m. 
• Inclinação das vertentes: 25º-45o, com ocorrên-

cia de paredões rochosos subverticais (60o-90o).
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R4d – Aspecto imponente da serra Geral, francamente entalhada 
por uma densa rede de drenagem, gerando uma escarpa festonada 

com mais de 1.000 m de desnivelamento.

R4d – Escarpa da serra de Miguel Inácio, cuja dissecação está 
controlada por rochas metassedimentares do grupo Paranoá 

(cercanias do Distrito Federal).

R4d

R2c

R4d

R4e – Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos

Relevo de degradação em qualquer litologia.

 
Relevo acidentado, constituído por vertentes predo-

minantemente retilíneas a côncavas, declivosas e topos 
levemente arredondados, com sedimentação de colúvios 
e depósitos de tálus. Sistema de drenagem principal em 
franco processo de entalhamento. Representam relevo de 
transição entre duas superfícies distintas alçadas a diferentes 
cotas altimétricas. 

Franco predomínio de processos de morfogênese (for-
mação de solos rasos, em geral, com alta suscetibilidade à 
erosão). Atuação frequente de processos de erosão laminar 
e de movimentos de massa. Geração de depósitos de tálus 
e de colúvios nas baixas vertentes.

• Amplitude de relevo: 50 a 200 m. 
• Inclinação das vertentes: 10º-25o, com ocor-

rência de vertentes muito declivosas (acima de 
45o).

R4e – Degrau escarpado da serra do Roncador  
(leste do estado de Mato Grosso).

R4e – Degrau estrutural do flanco oeste do planalto de morro do 
Chapéu (Chapada Diamantina, Bahia).

R4e – Degrau estrutural no contato da bacia do Parnaíba com o 
embasamento cristalino no sul do Piauí.

R4e

R4e

R4e

R4e
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R4f – Vales Encaixados

Relevo de degradação predominantemente em rochas 
sedimentares, mas também sobre rochas cristalinas. 

Relevo acidentado, constituído por vertentes predo-
minantemente retilíneas a côncavas, fortemente sulcadas, 
declivosas, com sedimentação de colúvios e depósitos de 
tálus. Sistema de drenagem principal em franco processo de 
entalhamento. Consistem em feições de relevo fortemente 
entalhadas pela incisão vertical da drenagem, formando vales 
encaixados e incisos sobre planaltos e chapadas, estes, em ge-
ral, pouco dissecados. Assim como as escarpas e os rebordos 
erosivos, os vales encaixados apresentam quebras de relevo 
abruptas em contraste com o relevo plano adjacente. Em 
geral, essas formas de relevo indicam uma retomada erosiva 
recente em processo de reajuste ao nível de base regional. 

Franco predomínio de processos de morfogênese (for-
mação de solos rasos, em geral, com alta suscetibilidade à 
erosão). Atuação frequente de processos de erosão laminar 
e de movimentos de massa. Geração de depósitos de tálus 
e de colúvios nas baixas vertentes. 

• Amplitude de relevo: 100 a 300 m. 
• Inclinação das vertentes: 10º-25º, com ocorrên-

cia de vertentes muito declivosas (acima de 45º).

R4f – Planalto de Uruçuí e vale do Gurgueia  
(sul do estado do Piauí).

R4f – Vale amplo e encaixado de tributário do rio Gurgueia no 
planalto de Uruçuí (sudoeste do estado do Piauí).

R4f

R4f

R4f

R2b3 R2b3
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O SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM E OS OBJETIVOS  
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS 

Em setembro de 2015 líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, e 
formularam um conjunto de objetivos e metas universais com intuito de garantir o 
desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental. Esta ação 
resultou na Agenda 2030, a qual contém um conjunto de 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável - ODS. 

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 
prosperidade. Busca fortalecer a paz universal, e considera que a erradicação da 
pobreza em todas as suas formas e dimensões é o maior desafio global, e um requisito 
indispensável para o desenvolvimento sustentável. 

Os 17 ODS incluem uma ambiciosa lista 169 metas para todos os países e todas as 
partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, a serem cumpridas até 2030.  

 

 

 

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM atua em diversas áreas intrínsecas às Geociências, 
que podem ser agrupadas em três grandes linhas de atuação: 

• Geologia e Recursos Minerais; 

• Geologia Aplicada e Ordenamento Territorial; 

• Hidrologia e Hidrogeologia. 

Todas as áreas de atuação do SGB-CPRM, sejam nas áreas das Geociências ou nos 
serviços compartilhados, ou ainda em seus programas internos, devem ter conexão com 
os ODS, evidenciando o comprometimento de nossa instituição com a sustentabilidade, 
com a humanidade e com o futuro do planeta. 

A tabela a seguir relaciona as áreas de atuação do SGB-CPRM com os ODS. 



 

 

Maiores informações: http://www.cprm.gov.br/publique/Sobre-a-CPRM/Responsabilidade-Social/Objetivos-de-Desenvolvimento-Sustentavel-
---ODS-319 



Geodiversidade do Estado do Tocantins é um produto 
concebido para oferecer aos diversos segmentos 
da sociedade paranaense uma tradução do atual 
conhecimento geocientífico da região, com vistas ao 
planejamento, aplicação, gestão e uso adequado do 
território. Destina-se a um público-alvo variado, desde 
empresas de mineração, passando pela comunidade 
acadêmica, gestores públicos estaduais e municipais, 
sociedade civil e ONGs.

Dotado de uma linguagem voltada para múltiplos 
usuários, o mapa compartimenta o território paranaense 
em unidades geológico-ambientais, destacando suas 
limitações e potencialidades frente a agricultura, obras 
civis, utilização dos recursos hídricos, fontes poluidoras, 
potencial mineral e geoturístico.

Nesse sentido, com foco em fatores estratégicos para 
a região, são destacadas Áreas de Relevante Interesse 
Mineral (ARIM), Potenciais Hidrogeológico e Geoturístico, 
Riscos Geológicos aos Futuros Empreendimentos, 
dentre outros temas do meio físico, representando 
rico acervo de dados e informações atualizadas e 
constituindo valioso subsídio para a tomada de decisão 
sobre o uso racional e sustentável do território nacional.

GEODIVERSIDADE DO 

ESTADO DO TOCANTINS
PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL
LEVANTAMENTOS DA GEODIVERSIDADE

Geodiversidade é o estudo do meio físico constituído por ambientes 
diversos e rochas variadas que, submetidos a fenômenos naturais 
e processos geológicos, dão origem às paisagens, ao relevo, outras 
rochas e minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros depósitos 
superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na Terra, tendo 
como valores intrínsecos a cultura, o estético, o econômico, o científico, 
o educativo e o turístico, parâmetros necessários à preservação 
responsável e ao desenvolvimento sustentável.
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