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INTRODUÇÃO 
A região do extremo norte da Faixa Brasília 
Setentrional é portadora de importante registro 
geológico que remonta desde eventos arqueanos à 
neoproterozoicos essenciais para o entendimento da 
evolução de uma das principais unidades geotectônicas 
que estruturam a plataforma Sul Americana, o Cráton 
São Francisco. Além de ser uma área de extremo 
interesse econômico pelo histórico e potencial para 
depósitos de metais. Este trabalho traz uma síntese 
sobre os aspectos litoestratigráfico e estruturais da 
seção entre Natividade-TO e Almas-TO (Figura 1) 
abrangendo o embasamento granito greenstone e a 
sequência metassedimentar do Grupo Natividade.  

 
Figura 1: Mapa de Localização da área de estudo. Fonte: 
(FERREIRA, 2015). 
 

CONTEXTO GEOLÓGICO 
A área de estudo está localizada entre os municípios de 
Natividade e de Almas no Tocantins e está 
geologicamente inserida na Província Tocantins no 
extremo norte da Faixa de Dobramentos Brasília setor 
setentrional (Dardenne, 2000). De acordo Ferreira, 
(2015) a região é conhecida como Terreno Almas-

Dianópolis, Almas-Conceição ou Almas Natividade que 
é a designação adotada neste trabalho. 
A Província Tocantins, é uma entidade litotectônica 
situada na região Central do Brasil abrangendo os 
estados de Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Pará e 
Minas Gerais. De acordo Mantovani & Brito Neves 
(2005) a colisão entre três grandes Blocos continentais 
representados pelos Crátons Amazônico, São 
Francisco/Congo e Paranapanema deu origem a 
denominada Província Tocantins. Esta província 
compreende a faixa Paraguai-Araguaia, localizada no 
extremo ocidental na borda sul e leste do Cráton 
Amazônico, e a faixa Brasília, situada na margem 
oriental da província na borda oeste do Cráton São 
Francisco (Pimentel et al., 2000). 
A Faixa Brasília se encontra posicionada na borda 
ocidental do Cráton do São Francisco, estende-se por 
mais de 1000 Km na direção norte-sul, através dos 
Estados de Minas Gerais, Goiás Distrito Federal e 
Tocantins. Limita-se a leste com o Cráton do São 
Francisco, a Sul interfere-se com a Faixa Ribeira, a 
sudoeste é recoberta pelas rochas sedimentares da 
Bacia do Paraná e a oeste limita-se com o Maciço de 
Goiás. 
O Terreno Almas-Natividade compreende faixas de 
greenstone de espessura variada que envolvem domos 
elípticos de ganisses e migmatitos de composição 
tonalitica, granodiorítica e trondhjemítica (TTG) que 
são recobertos por discordantemente pela sequência 
metassedimentar do Grupo Natividade (FERREIRA, 
2015); (SABOIA, 2011). Os greenstones belts são 
representados pelo Grupo Riachão do Ouro que é 
constituído por uma unidade basal denominada de 
Córrego do Paiol que é composta basicamente por 
rochas metavulcânicas, e de topo pela Formação 
Morro do Carneiro que constitui uma sequência 
predominantemente metassedimentar com restritas 
contribuições vulcânicas. E o Grupo Natividade está 
assentado sobre o embasamento cristalino por uma 
discordância angular e erosiva e é compartimentado 
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em quatro formações, nomeadas Santa Clara, Mato 
Virgem, Córrego Fundo e Jacuba (GORAYEB et. al, 
1988). 
 
RESULTADOS 
Ao longo de toda a seção entre a cidade de Natividade 
e Almas foi possível observar o embasamento 
Complexo Gnaisse- Migmatítico, o Grupo Riachão do 
Ouro e o Grupo Natividade (Figura 2). 

 
Figura 2: Seção Geológica entre as cidades de Natividade e 
Almas. 

 O Complexo Gnaisse- Migmatítico se encontram em 
forma de lajedo e em fundo de vales. Em torno do 
Riacho do Mato, se encontram gnaissificados (Figura 
3A), enquanto que nas bordas sentido a oeste e leste 
do rio; aparecem mais inequigranulares, subédricos e 
bastante alterados com feições metassedimentares. Os 
metatonalitos e metagranodioritos são pricipalmente 
constituídos por quartzo, plagioclásio, k- feldspato 
(ortoclásio e microclínio), moscovita, biotita; anfibólio 
e clorita neoformados e em menores proporções 
hematita, magnetita e piroluzita (Figura 3B). Associado 
ocorrem veios pegmatóides, veios de quartzo, lentes 
de manganês, zonas de cisalhamento e dobras. 

 
Figura 3: Complexo Gnaisse- Migmatítico: A) Gnaisse dobrado 
no Riacho do Mato e B) Metagranodiorito próximo a cidade 
de Almas. Grupo Riachão do Ouro: C) Clorita moscovita xisto- 
afloramento em Natividade e D) Clorita xisto próximo a 
cidade de Almas. 

As rochas do Grupo Riachão do Ouro estão dispostos 
em corte de estrada, lajedos e riachos, bordejando a 
Serra de Natividade parte ocidental, próximo a Serra 
Palmeira e a cidade de Almas. Esta unidade está 

representada pelos clorita moscovita xisto, clorita 
quartzo xisto, clorita xisto com granada e filitos 
cloritizados.  Possuem cor esverdeada a cinza, 
composta por minerais de quartzo, moscovita, clorita, 
plagioclásio, k-felspato, anfibólio, pirolusita, limonita e 
granada. Os minerais de quartzo aparecem 
recristalizados e bem orientados, ocorrem veios de 
calcita e quartzo associados, sigmoides dextrais, seixos 
rotacionados. A foliação xistosa é bem marcada e o 
contato com as outras unidades ocorre através de 
zonas de cisalhamentos (Figura 3C e 3D). 
Os metassedimentos Grupo Natividade aflora em toda 
a seção, na serra homônima, no relevo acidentado 
entre as serras Cruz das Almas e Palmeiras; e próximo 
ao Riacho do Mato, onde ocorrem afloramentos menos 
expressivos. Nesta seção foi possível observar alguns 
contatos, na maioria gradacionais ou por zonas de 
cisalhamento e não foi visto a Formação Jacuba. 

 
Figura 4: Grupo Natividade- Formação Santa Clara: A) 
Metarenitos no Balneário do Ribeirão e B) 
Metaconglomerado, margem direita TO- 280, sentido Almas. 
Formação Mato Virgem: C) Afloramento na Mineração 
NACAL- Serra do Mato Virgem e D) Calcário dolomítico. 
Formação Córrego Fundo: E) Dobra cúspide na entrada da 
Mineração NATIVA e F) Filito intercalado a metarenito. 

A Formação Santa Clara está representada por 
metarenitos, quartzitos e metaconglomerados. Os 
metarenitos apresentam cor esbranquiçada e as vezes 
acinzentada, fração areia fina a média, formada 
essencialmente por minerais de quartzo, moscovita 
prateada a dourada, biotita, clorita e pirolusita. Em 
alguns afloramentos os filossilicatos aparecem bem 
orientados por de sua estrutura reliquiar e em outros 
por conta do metamorfismo incipiente. Estruturas 
como estratificação plano-paralela, tension gashes, 
zonas de cisalhamentos sinistrais cortando as dextrais, 
veios de quartzo e foliação ardosiana são bem 
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expressivas (Figura 4A). Os quartizitos apresentam 
cores acinzentadas, estrutura maciça e contato com os 
metarenitos. Afloramentos representativos são 
encontrados próximo na Serra de Natividade, na 
entrada da Mineração NATIVA e no Balneário Ribeirão 
ou Córrego do Açude. 
Os metaconglomerados são oligomíticos com matriz 
fração areia média com moscovita. Os seixos são 
compostos por metarenitos, quartizitos e veios de 
quartzo, orientados por fluxo, chegando a 25 cm. 
Cortando o afloramento, observou- se veios de 
quartzo. Foi encontrado somente um afloramento ao 
longo da TO- 280 após o Balneário Ribeirão (Figura 4B). 
A Formação Mato Virgem foi observada na Mineração 
NACAL (Figura 4C). Compreendendo metacalcários de 
cor cinza escuro a roxeada, maciça, formada 
essencialmente por calcita, dolomita, pirita 
disseminada e limonita. No decorrer do afloramento, 
ocorrem fraturas e falhas conjugadas preenchidas por 
veios de quartzo e calcita, foliação ardosiana e box 
works. Neste afloramento observou- se um aumento 
sentido norte de dolomita(Figura 4D). 
A Formação Córrego Fundo está bem representada 
entre o Córrego Jacuba e a Serra de Mato Virgem. É 
constituída por metassiltitos gradando para filitos 
intercalados a metarenitos. Os metassiltitos e filitos 
possuem cor amareladas a avermelhadas, com grãos 
fração silte a areia muito fina em poucas porções. Está 
representada principalmente por minerais de 
moscovita, biotita, clorita, quartzo, piroluzita, algum 
feldspato. Essa litologias se diversifica pela quantidade 
de quartzo e foliação ardosiana a filítica. Os 
metarenitos são impuros, grãos fração areia fina a 
média, na maioria dos afloramentos contem 
moscovita, biotita e clorita. No geral as moscovitas 
ocorrem bem orientadas, os grãos de quartzo 
aparecem bem preservados, porém apresentam partes 
recristalizadas, veios e lentes de quartzo oxidado, box 
work, dobras, cavalgamentos e estrias (Figura 4E e 4F). 
Nesta seção não foi visto a Formação Jacuba, topo do 
Grupo Natividade. 
 
CONCLUSÕES  
1- A seção entre as cidades de Natividade e Almas é 
bastante didática, pois mostra todo o empilhamento 
litológico desde o embasamento Complexo Gnaisse- 
Migmatítico, passando pelo greenstone Grupo Riachão 
do Ouro a Formação Córrego Fundo do Grupo 
Natividade.  
2- As unidades do Grupo Natividade encontram-se 
estruturadas em um padrão de sinformes e antiformes 
inclinados com vergência para E que somado aos 

cisalhamentos que ocorrem na área dificultam a 
estruturação do empilhamento estratigráfico das 
Formações do Grupo.  
3- A litoestratigrafia do Grupo Natividade é marcada 
por intercalações de metarenitos, metapelitos e 
carbonatos sugerem um ambiente deposicional de 
plataforma marinha com ciclos transgressivos e 
regressivos.  
4- Apesar da complexa evolução estrutural da região, 
observa-se que há um transporte tectônico para ESE 
em direção ao Cráton São Francisco relacionado ao 
evento Brasiliano.  
5- As unidades basais arqueanas/paleoproterozoicas 
encontram-se paralelizadas e por vezes em maiores 
altimetrias que as coberturas metassedimentares do 
Grupo Natividade devido aos cavalgamentos e zonas  
de cisalhamentos que atuaram na região.  
6- Se faz necessário um estudo voltado para a geologia 
estrutura e geocronologia principalmente para as 
unidades das associações granito greestone para 
melhor compreensão da evolução geológica da área 
em questão.   
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