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INTRODUÇÃO

1.1 Histórico

Este documento contém a síntese das informa-
ções coletadas e processadas, relativas ao mapea-
mento geológico na escala 1:250.000 da Folha
Xambioá (SB.22-Z-B), um dos temas do “Projeto
Especial Mapas de Recursos Minerais, de Solos e
de Vegetação para a Área do Programa Grande
Carajás - Subprojeto Recursos Minerais”, que está
sendo executado para o MME desde 1985. A área
total do programa é limitada, aproximadamente,
pelos paralelos 0° e 9°S e os meridianos 42° e
52°WGr, abrangendo parte dos estados do Pará,
Maranhão e Tocantins, com superfície de
840.000km2 (figura 1.1).

Tais levantamentos objetivam coletar e agrupar
informações básicas sobre o meio físico, de forma
a facilitar o desenvolvimento socioeconômico, di-
minuir os processos de degradação ambiental e
propiciar a exploração racional do solo e do sub-
solo.

O Projeto foi dividido nos seguintes subprojetos:
– Mapas Geológico e de Levantamento dos Re-

cursos Minerais, cobrindo toda a área (escala
1:250.000);

– Levantamento de Solos e Zoneamento Pedocli-
mático – a ser desenvolvido em dois níveis: reco-
nhecimento de média intensidade (escala

1:250.000) e detalhamento de áreas selecionadas
(escala 1:100.000); e pesquisa geral de solos de
toda a área (escala 1:1.000.000);

– Mapeamento da Vegetação, Inventário Flores-
tal e Monitoramento – a ser feito no total da área (es-
cala 1:250.000); e inventário em oito pólos, num to-
tal de 197.550km2 (escala 1:100.000);

– Sistema de Informação Geográfica – para ar-
mazenamento e recuperação das informações e fa-
cilidade de acesso e aceleração da divulgação dos
dados aos usuários;

– Interpretação Automática de Imagens de Saté-
lite – para aplicação nos subprogramas de levanta-
mentos de campo, através da pesquisa de méto-
dos e treinamento de pessoal.

A responsabilidade do primeiro tema coube ao
MME/DNPM, cuja execução compete à CPRM. Os
demais subprojetos ainda não foram implementa-
dos e são de responsabilidade da EMBRAPA,
IBGE, COCAR e INPE.

A primeira etapa dos levantamentos geológicos
na Folha Xambioá, foi iniciada em maio de 1988,
através de compilação e análise bibliográfica, foto-
interpretação preliminar e reconhecimento geológi-
co de campo.

A partir de maio de 1991, uma nova etapa de tra-
balhos foi desenvolvida, cuja síntese está contida
neste relatório.
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Como rotina foram usadas, nas diversas etapas,
fotografias aéreas convencionais (escalas 1:60.000
e 1:45.000), mosaicos de radar, imagens de satélite
(TM-Landsat-5, canais 3 e 4) e mapas aeromagneto-
métricos e aerogamaespectrométricos. A interpreta-
ção e integração multidisciplinar desses elementos,
aliadas às observações de campo, permitiram a ela-
boração do Mapa Geológico Preliminar.

Os trabalhos de campo estenderam-se de maio
a outubro de 1991, e foram consubstanciados sob
a forma de diversos perfis geológicos estrategica-
mente dispostos, ao longo dos quais foram descri-
tos e estudados os afloramentos, segundo as nor-
mas internas da CPRM, pelos geólogos João Olím-
pio Souza e Luiz Carlos Moreton. Esta mesma equi-
pe procedeu concomitantemente, o cadastramen-
to das ocorrências minerais. Outra equipe especia-
lizada, chefiada pelo geoquímico Éric Santos Araú-

jo, realizou a coleta dos dados de sedimentos de
corrente e concentrados de bateia e os interpretou.

A etapa final de escritório foi dedicada à elabora-
ção e consolidação dos produtos intermediários e fi-
nais do projeto. Os primeiros, compreendendo os
mapas e relatórios temáticos de Geofísica (geólogo
José dos Anjos Barreto Filho), Geoquímica Regional
(geólogo Éric Santos Araújo) e Litogeoquímica (geó-
logos Emiliano Cornélio de Souza e Mágda T. G.
Marques), bem como mapas: Tectono-Estratigráfi-
co, Tectono-Estrutural, de Ocorrências Minerais, de
Pontos de Afloramentos, Litológico e de Compilação
Geológica, que acham-se arquivados na biblioteca
da CPRM (Superintendência Regional de Goiânia).
Os produtos finais, Carta Geológica e Carta Metalo-
genética/Previsional, sumarizam o atual estágio do
conhecimento geológico/metalogenético da região
e fazem parte desta Nota Explicativa. As informa-
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Figura 1.1 – Localização e cobertura cartográfica.



ções obtidas de afloramentos, análises petrográfi-
cas, químicas e geoquímicas e o inventário dos jazi-
mentos minerais encontram-se devidamente arqui-
vados nas bases de dados do Sistema de Informa-
ções Geológicas do Brasil – SIGA.

1.2 Localização e Acesso

A Folha Xambioá abrange uma superfície de
aproximadamente 18.000km2. Situa-se no sudeste
do estado do Pará e norte do estado do Tocantins
(figura 1.1). Está delimitada pelos meridianos
48°00’ e 49°30’ WGr e pelos paralelos 6°00’ e 7°00’
Sul. Engloba inteiramente o município de Xambioá
e parte dos municípios de Araguaína, Ananás, Van-
derlândia, Babaçulândia, Nazaré, Araguatins e To-
cantinópolis, no estado do Tocantins; no estado do
Pará estende-se parcialmente sobre os municípios
de São Geraldo do Araguaia, Curionópolis, Xingua-
ra e Palestina do Pará.

A partir de Marabá, os rios Tocantins e Araguaia
possibilitam, com restrições, o acesso à área por
pequenas embarcações equipadas com motor de
popa (na época das cheias a navegação é franca).

Vôos regulares de jato puro (Boeing 737) de em-
presas aéreas comerciais (VARIG e VASP) ligam as
cidades de Araguaína e Marabá ao resto do País. A
empresa Brasil Central também oferece transporte
para essas localidades com aeronaves turboélice
(Fokker).

O acesso rodoviário é feito via estrada pavimen-
tada (BR-153 - Belém-Brasília) até a cidade de Ara-
guaína. Daí, a região tocantinense da folha é atingi-
da por várias estradas estaduais, sem pavimento
asfáltico (TO-287 , 386, 136, 388 e 291). Uma des-
sas (TO-287) alcança a porção paraense, que é
adentrada em travessia do rio Araguaia, por balsa,
no povoado do Pontão ou, alternativamente, na ci-
dade de Xambioá. A região interna ao estado do
Pará é servida por duas rodovias asfaltadas:
PA-150 e PA-275; sendo esta última o principal
acesso à região da serra dos Carajás (figura 1.2).

A malha viária local é complementada por inú-
meras estradas vicinais que interligam fazendas,
povoados e vilas às principais rodovias estaduais e
federais.

1.3 Aspectos Socioeconômicos

A história do desenvolvimento socioeconômico
desta região é distinta para cada um dos Estados,

cada qual específica aos limites geográficos das
unidades.

A região do estado do Pará teve a sua ocupação
iniciada no princípio do século passado, a partir,
principalmente, do extrativismo vegetal (casta-
nha-do-pará).

A ocupação inicial do estado do Tocantins de-
correu, sobretudo, da expansão agropecuária de
fazendeiros de Goiás e do Maranhão, atividade
essa, intensificada ao final da década de 50, em ra-
zão da abertura da Rodovia Belém-Brasília.

A partir da década de 70, a região como um todo
sofreu um intenso surto de desenvolvimento não
compatível com a ocupação racional do meio-am-
biente; esta teve por base, sobretudo, a derrubada
da mata nativa para a implantação de grandes pro-
jetos agropecuários, estimulada por políticas de in-
centivos fiscais do Governo Federal (foto 1).

Atualmente, a atividade principal é a criação e
engorda de gado bovino para grandes centros
consumidores do país e do exterior e como conse-
qüência , foi gerada uma demanda variável por in-
sumos agrícolas como adubos, corretivos para solo
etc., cujo maior ou menor emprego está em função
da existência de programas e da liberação de ver-
bas governamentais.

A extração de madeiras de lei para os mercados
interno e externo é a segunda atividade em impor-
tância econômica.

A atividade mineral é irregular e intermitente.
Está restrita aos garimpos de cristal-de-rocha e de
ametista, que propiciaram o desenvolvimento da
região de Xambioá nas décadas de 40/50. Por ra-
zões econômicas (preço de mercado x custo de
produção) essas atividades estão atualmente se-
miparalisadas.

No município de Xambioá está sendo implantado
um moinho para produzir calcário agrícola (reser-
vas totais de 9,7 milhões de toneladas de calcário
dolomítico) que deverá atender a demanda por cor-
retivo de solos, no interesse dos pecuaristas da re-
gião (foto 2).

A produção agrícola, em essência, é de subsis-
tência (arroz, feijão, mandioca, milho e banana).

Os principais centros urbanos na área são as ci-
dades de Xambioá, São Geraldo do Araguaia, Ana-
nás, Eldorado e Araguanã, além de diversos povoa-
dos e vilas. Estas comunidades, em sua maioria,
são auto-suficientes em relação ao material básico
usado na construção civil, tais como areia, argila,
cascalho (brita), tijolos e pedras de revestimento.
Esses centros dispõem de condições razoáveis em
telecomunicações, assistência médica, educação,
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saúde, saneamento, energia elétrica, etc., conside-
radas no contexto da região.

1.4 Clima, Fisiografia e Geomorfologia

A Folha Xambioá está inserida numa área de clima
do tipo Aw, com transição para Am, segundo a classi-
ficação de Köeppen (1948), O clima Aw, predomi-
nante na parte leste, apresenta as seguintes caracte-
rísticas: duas estações bem distintas, verão úmido
(outubro a abril) e inverno seco bem acentuado (maio
a setembro); temperaturas, média mínima e máxima
anual entre, respectivamente, 13°C e 14°C e, 35°C e
36°C (Estação de Araguaína, dados de 1985 a 1989);
e índice pluviométrico médio anual entre 1.548mm
(estações Xambioá e Ananás, dados de 1969 a 1987)
e 1.795mm (Estação Piraquê, dados de 1974 a 1987).
O clima Am, que prevalece na parte oeste, distin-
gue-se por exibir uma estação chuvosa mais prolon-
gada, com índice pluviométrico médio anual superior
a 2.000mm (Estação Marabá), e uma estação seca
de pequena duração junho a agosto) e temperatura
média mínima superior a 24°C.

Segundo Veloso et al. (1974), 80% da área en-
contrava-se coberta de floresta tropical densa e
aberta. O cerrado, no extremo-leste da folha, perfa-
zia pouco mais de 5%, e uma faixa de transição cer-
rado/floresta ocupava o restante. Atualmente, gran-
de parte da cobertura original foi eliminada, nota-
damente nas margens da rodovia PA-150, ceden-
do lugar às extensas pastagens.

De acordo com Rosatelli et al. (1974), de um
modo genérico, ocorrem principalmente os seguin-
tes tipos de solo:

– Podzólicos - são solos ácidos, bem desenvolvi-
dos, com acúmulo de argila no horizonte “B”. Ocor-
rem na parte da área ocupada por florestas desen-
volvidas sobre as rochas do Cinturão Araguaia.

– Latossolos - ocorrem associados à faixa de sedi-
mentos da Bacia do Parnaíba, na zona de transição
cerrado/floresta, mostrando-se, no geral, friáveis,
profundos, porosos e com fertilidade natural baixa.

– Litólicos - ocorrem de maneira isolada, associa-
dos às cadeias montanhosas ou a relevos aciden-
tados. São rasos, pouco desenvolvidos e de fertili-
dade variável, dependendo dos litótipos que os ori-
ginaram.
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– Areias Quartzosas - apresentam textura grossa
e alta permeabilidade. Desenvolveram-se em re-
giões aplainadas ou de ondulações suaves das for-
mações Sambaíba e Itapecuru, sob as coberturas
vegetais de cerrado e de floresta aberta, respecti-
vamente.

Uma superfície laterítica de pequena espessura,
relacionada a um processo de pediplanação pleis-
tocênica, encontra-se amplamente distribuída sobre
metassedimentos do Cinturão Araguaia e sedimen-
tos devonianos da Formação Pimenteiras. Apresen-
ta-se mais espessa quando desenvolvida sobre ro-
chas básico-ultrabásicas, como na parte sudoeste
da folha, entre a serra do Tapa e o rio Araguaia.

O rio Araguaia é o coletor hidrográfico principal
da área, atravessando-a diagonalmente de SW
para NE. Seus principais afluentes são os rios Muri-
cizal, Lontra, Corda e Piranhas, pela margem direi-
ta, e o ribeirão Itaipavas e os rios Xambioá, Sucupi-
ra e Gameleira, pela margem esquerda. Freqüen-
tes cachoeiras e corredeiras restringem a navega-
bilidade na época da seca a embarcações de pe-
queno porte. As porções NW e W da área são dre-
nadas pelos rios Sororó e Vermelho, tributários do
rio Itacaiúnas.

O relevo foi analisado segundo o modelo de Boa-
ventura et al. (1974), ao qual se adicionaram obse-
vações próprias, adquiridas no decorrer dos levan-
tamentos. Foram identificadas duas unidades geo-
morfológicas principais (figura 1.3): Depressão Pe-
riférica do Sul do Pará, constituída por terrenos re-
baixados, adjacentes às bacias sedimentares do
Parnaíba e do Amazonas e resultante de processos
de pediplanação pleistocênica que atuaram sobre
parte do planalto dissecado do sul do Pará e De-
pressão Ortoclinal do Médio Tocantins, sob a forma
de amplos patamares estruturais, edificados sobre
as formações paleozóicas da Bacia do Parnaíba e
retrabalhados por pediplanação pleistocênica;

apresentam caimento suave em direção à calha do
rio Tocantins.

Três sistemas predominantes de relevo relacio-
nam-se à Depressão Periférica (figura 1.3):

– Relevo Montanhoso - caracteriza-se por maci-
ços montanhosos dissecados em cristas e ravinas,
com cotas mínimas superiores a 200mm e cotas
máximas entre 400 e 550mm . É controlado estrutu-
ralmente, pelas zonas de cisalhamento contracio-
nal e pelas estruturas dômicas. Exibe padrões de
drenagens radiais e dendríticos. Na parte cen-
tro-Ieste coincide com a área de ocorrência dos
quartzitos da Formação Morro do Campo; na por-
ção oeste desenvolve-se às expensas de rochas
básico-ultrabásicas e de silexitos.

– Relevo de Morros - ocorre na parte centro-leste
da folha, sob a forma de morros e serras restritas,
com topos arredondados a ligeiramente aplaina-
dos e dissecados em colinas e ravinas. O substrato
é constituído por rochas do Complexo Colméia e da
Formação Xambioá. A densidade de drenagem é
média, com padrões dendríticos, por vezes radiais,
em conseqüência do controle estrutural. As cotas,
no geral, situam-se entre 200 e 400mm.

– Relevo Colinoso - recobre toda a porção central
e oeste da folha, ocupando a região mais arrasada
do Cinturão Araguaia e dos sedimentos cretácicos.
Caracteriza-se por uma topografia suave, com co-
tas entre 150 e 250mm e pelo padrão dendrítico de
drenagem de alta a média densidade.

Na Depressão Ortoclinal do Médio Tocantins, o
relevo varia de aplainado, constituído por peque-
nas escarpas que desenvolvem patamares com
caimento suave para leste, a colinoso, de formas
alongadas. Estas feições foram construídas, res-
pectivamente, às expensas das seqüências areno-
sas e pelíticas dos sedimentos da Bacia do Parnaí-
ba. Os drenos apresentam padrão retangular aber-
to, com densidade média.
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SISTEMAS DE RELEVO E SOLOS ASSOCIADOS

1 – Relevo Montanhoso (predomínio de Solos Litólicos)

2 – Relevo de Morros (predomínio de Solos Podzólicos e Litólicos)

3 – Relevo Colinoso : a) Predomínio de Areias Quartzosas e Latossolos;
b) Predomínio de Solos Podzólicos

4 – Relevo Aplainado a Colinoso (predomínio de Latossolos e Areias Quartzosas)
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Figura 1.3 – Geomorfologia da Folha Xambioá.
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