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RESUMO: O Triássico foi marcado por intensas mudanças climáticas relacionadas a 
continentalização do Pangea, com o desenvolvimento de amplas regiões aridizadas nas zonas 
tropicais e a implantação de extensos desertos. Estes eventos estão registrados na Bacia do 
Parnaíba, nordeste do Brasil, particularmente na Formação Sambaíba. Esta unidade é 
representada por estratificações cruzadas de médio a grande porte, interpretadas como 
depósitos de dunas eólicas com esporádicas contribuições fluviais. A área de estudo situa-se 
na porção nordeste do Estado de Tocantins, entre as cidades de Araguaína (TO) e Filadélfia 
(TO), onde foram estudados afloramentos naturais nas mesetas sedimentares próximas a 
rodovia TO-222. Foram analisadas as porções inferior e superior da Formação Sambaíba, 
através da análise de fácies e petrográfica com a confecção de seções e perfis 
litoestratigráficos, definição das litofácies, medição dos indicadores de paleocorrente, coleta 
sistemática de amostras e descrição de lâminas delgadas. A porção inferior da Formação 
Sambaíba é constituída por uma sucessão de estratos compostos dominantemente por 
arenitos com laminação convoluta, falhas e microfalhas (Ac) e, secundariamente, arenitos com 
estratificação plano-paralela (Ap) e arenitos com estratificação cruzada de médio porte (Acz). 
Petrograficamente, os arenitos da fácies Ac possuem granulometria média (0,35 mm), com 
grãos moderadamente a mal selecionados, média esfericidade, subarredondados a 
subangulosos. São constituídos predominantemente de quartzo, com grãos de plagioclásio e 
fragmentos líticos em menor proporção. Os grãos de quartzo são em grande maioria 
monocristalinos, alguns fraturados, com extinção ondulante e simultânea. Os grãos 
policristalinos com extinção ondulante ocorrem em menor quantidade. Os grãos de plagioclásio 
apresentam maclamentos polissintéticos e alteração para argilominerais. Os fragmentos de 
rocha são mais raros e ocorrem em menor proporção. Os arenitos apresentam também grande 
quantidade de matriz argilosa entre os grãos e películas de óxidos e hidróxidos de ferro 
envolvendo-os. Texturas de meniscos e pontes são observadas na matriz argilosa. A porção 
superior da unidade é constituída por arenitos com estratificação cruzada de médio a grande 
porte (Acz) e arenitos com estratificação plano paralela (Ap). Petrograficamente, os arenitos da 
fácies Acz apresentam granulometria média (0,40 mm), com grãos bem selecionados com alta 
esfericidade, subarredondados a arredondados. São constituídos dominantemente de quartzo, 
com raros grãos de plagioclásio e fragmentos líticos. Não apresenta matriz deposicional, porém 
são fortemente cimentados por quartzo com finos cristais perpendiculares a superfície dos 
grãos e em crescimento sintaxial. As porções inferior e superior da Formação Sambaíba 
diferenciam-se principalmente em relação aos teores de matriz e cimento. A porção inferior é 
marcada pela ocorrência expressiva de matriz deposicional, com feições de infiltração 
mecânica de argila em ambiente desértico com contribuição fluvial. A umidade mais alta nessa 
porção está relacionada diretamente à transição das fases lacustres da unidade sotoposta 
(Formação Motuca - Permiano Superior) para os lençóis de areia da porção inferior da 
Formação Sambaíba. Enquanto que na porção superior a matriz é escassa e há grande 
quantidade de cimento sintaxial de quartzo e porosidade nula. Esta cimentação foi influência 
direta dos derrames basálticos da Formação Mosquito (Jurássico Inferior). 
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