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A bacia hidrográfica do Araguaia, situada no Brasil Central, drena uma área de 

aproximadamente 384.600 km² onde a cobertura de vegetação está representada 

por dois biomas brasileiros: o Cerrado e fragmentos do Amazonas. Esta região 

revela uma grande diversidade de ambientes biológicos, geológicos e 

geomorfológicos. O objetivo geral desta pesquisa é fornecer uma revisão 

completa das Províncias Geológicas da bacia do Araguaia como suporte para a 

cartografia geomorfológica. Os objetivos específicos, em escalas local e regional, 

consistiram em: (i) definir a evolução tectono-geolólogica; (ii) datações 

radiométricas pelos métodos OSL(Optically Stimulated Luminescence), TL 

(Thermoluminescence) e 14C (Radiocarbono)em sedimentos da Bacia Bananal; 

(iii) avaliar os controles das unidades morfovegetacionais do bioma Cerrado na 

planície da Ilha do Bananal. Imagens digitais de sensoriamento remoto do SRTM 

(Shuttle RadarTopography Mission), MODIS (Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer),ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) e dados 

aerogeofísicos foram processados no ENVI (Environment for Visualizing 

Images). Estes produtos de sensoriamento remoto foram interpretados, 

compatibilizados com dados de campo e integradas no ambiente GIS 

(Geographic Information System). Seis Províncias Estruturais com padrões 

tectônicos e idades distintas foram identificadas: Tocantins, Carajás, Amazônia 

Central, Paraná, Parnaíba e Parecis. As principais Províncias e Unidades 

Geológicas regionais estão representadas por: terrenos arqueanos do Maciço de 

Goiás e do Domínio Rio Maria (terrenos TTG egreenstone belts). O 

Paleoproterozóico consiste de rochas dos domínios Iriri-Xingu e Porto Nacional-

Nova Crixás. O Neoproterozóico está representada pelo Arco Magmático de 

Goiás e as faixas dobradas dos cinturões Araguaia e Paraguai. As bacias 

sedimentares Paleozóico-Mesozóicas do Paraná, Parnaíba e Parecis e a bacia 

fluvial Quaternária do Bananal constituem as mais importantes bacias 



intracratônicas da área do estudo. Reativações tectônicas generalizadas, 

principalmente de movimento de soerguimento durante o Cenozóico, 

favoreceram os processos de denudação com a geração de três Superfícies de 

Aplainamento Regional (RPSs). Estas superfícies de erosão estão escalonadas em 

diferentes altitudes em relação ao nível do mar, denominadas de RPSII (1000-

750m), RPSIII (750-550m) e RPSIV (550-180m). Os processos de nudacionais 

causaram a deposição da bacia intracratônica do Bananal, que representa o 

grande sistema de agradação Quaternária do Brasil Central, com área de 

aproximadamente 106.000 km². Internamente, esta bacia possui diversas 

unidades morfo-sedimentares depositadas durante o Pleistoceno Médio 

(240.000±29.000 a159.600±18.542 anos) ao Pleistoceno Superior 

(121.000±15.000 a 17.200±2.300 anos)e durante o Holoceno (9.800±1.100 anos 

até o presente), quando ocorreram significativas mudanças paleohidrológicas e 

paleoclimáticas.Os registros sedimentares em associação com as datações 

radiométricas (OSL e TL) obtidas em sedimentos fluvial da Formação Araguaia 

mostraram que a Bacia Bananal esteve dominada por avulsões de rios em dois 

períodos distintos: durante o Pleniglacial Médio (56.600±5.9000 a 34.000±4.600 

anos) e no Pleniglacial Superior(26.400±3.100 a 17.200±2.300 anos). As 

reativações neotectônicas de falhas antigas(Pré-Cambrianas) que ocorrem 

associadas à Zona Sismogênica Goiás-Tocantins constituem os principais fatores 

que geraram avulsões de drenagem, paleocanais (canais abandonados), incisões 

de rios e a arquitetura sedimentar da Formação Araguaia durante o Pleistoceno 

Médio e Superior (240.000±29.000 a 17.200±2.300anos). A integração de dados 

multidisciplinares (vegetação, hidrologia,geomorfologia e geologia) indica que o 

crescimento e a distribuição espacial das fitofisionomias do bioma Cerrado estão 

controlados principalmente pelas pequenas variações altimétricas do relevo, com 

a influência da precipitação anual e prolongada inundação sazonal entre janeiro e 

maio.As áreas pobremente drenadas e encharcadas nesse período favoreceram o 

crescimento de tipos de vegetação mais tolerantes à inundação, como as 

fisionomias mais herbáceas do bioma Cerrado (Campo Limpo e Campo 

Cerrado), enquanto as inundações por longo tempo inibem o crescimento dos 



tipos fisionômicos mais densos (Cerradão e Cerrado stricto sensu). Portanto, na 

Planície do Bananal existe uma relação entre unidades de vegetação com 

determinados tipos geomorfológicos(unidades morfo-vegetacionais). 


