
Foto 2

(LM-12) – Usina Moageira de calcário em fase de
instalação, próximo à cidade de Xambioá.

Foto 4

(JO-41) – Anfibolito fino, exibindo feições de
feldspatização superposta, Formação Xambioá 1.

Foto 1

Fazenda Sinhá Moça (LM-100) – Aspecto da ocupa-
ção irracional promovida pela atividade agropastoril.

Foto 3

(RO-07) – Aspecto dos metaconglomerados
oligomíticos da Formação Morro do Campo.



Foto 8

(LM-95) – Metarcóseos da Formação Couto Magalhães
exibindo estratificações cruzadas e plano-paralela.

Fotos 6 e 7

(LM-56) – Quartzitos da Formação Morro do Campo
com estruturas tipo sand wave (06) e estratificações
cruzadas bidirecionais (07). 2km a leste da fazenda

Boqueirão.

Foto 5

(RO-07) – Quartzitos da Formação Morro do Campo
mostrando o acamamento (S0) paralelo ao plano da

foliação (S1).

Foto 7



Foto 12

(LM-63) – Aluviões arenosas com estratificação
plano-paralela e cruzada de baixo ângulo.

Fazenda Capingo, rio Lontra.

Foto 10

Foto 11

Fotos 9 a 11

(AJ-34) – Aspecto das estruturas tipo pillow-lava dos
metabasaltos da Associação Máfica-Ultramáfica Serra

do Tapa aflorantes na fazenda Escondida.



Foto 14

(JO-40) – Estiramento de grãos de quartzo (Lx)
observáveis em quartzitos da Formação Morro do

Campo, margem direita do ribeirão Xambioazinho.

Foto 15

(LM-85) – Mobilizados quartzosos com boudinagem e
estrutura tipo “cabo de guarda-chuva”.

Foto 13

Padrão de dobramento da foliação S1, localmente
mostrando transposição e eixos de dobras (S1) de alto

ângulo, paralelos à lineação de estiramento,
fazenda Sagana (LMM-19).

Fotos 16 e 17

(RO-01) e 17 (LM-20) – Mobilizados quartzosos
mostrando boudinagem e diferentes estilos de

dobramentos da foliação S1, em xistos feldspáticos da
Formação Xambioá.



Fotos 18 e 19

(RO-01) – Estruturas tipo tension gashes evidenciando
a deformação progressiva diferenciada que atuou

sobre os metassedimentos do Grupo Baixo Araguaia.

Foto 20

(LM-85) – Deformação tangencial em clastos de meta-
conglomerado, originando sigmóide.

Foto 19

Foto 17



Foto 24

Fotos 21 a 25

(Xambioá - Balneário Poção) – Exemplos de estruturas
rúpteis em quartzitos da Formação Morro do Campo:
(21) Duplex; (22) Rabo-de-Cavalo; (23) Amendoada;

(24) Escalonada e (25) Tension Gashes.

Foto 22

Foto 23



Foto 25 Foto 26

(LM-84) – Aspecto da atividade garimpeira,
na exploração de cristais-de-rocha. Córrego Piscina,

próximo a Araguanã.

Foto 27

Detalhe de megacristais de quartzo em veio localizado
na margem direita do rio Muricizal (Balsa).
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